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milletin hislerine tercüman olan sözleri 

yetinı bıraktın Atam! 
~eclis dün 

ı\taınıza ağladı 
~ehusların sözleri , 

''a· !ll•arı 1~ ~tatürk, Türk olduğu için iftihar ediyorul 
~firrıt. Ugu için de dünya iftihar etti. Biz babamızı 
Qijliik ~~ Ata türkümüzü kaybettik; dünya da en 

a a.rnını ... ,, 

lstan bullular 
olma bahçeyi 

~~avaf ediyorlaı 
t il Oıı ~hçe 
'ata) biıııer Barayınrn etrafını her 

a • te ki · 
~lı dö t1tip eb .§ı doldurmakta ve 
~~. tere1c Cdı §efin önünde göz 

••te •on ta . 
~- llıelctedi zun vazifelerini yap-

~ ~an r. 
~Ptı ıı )aJnız 

t ter 1 açılct saat kulesi tarafında -
Ilı Ct it, z· 

tlat '~ond 1Yaretçiler buradan 
. a1c· 

~ 1 
defteri imzalamakta-

~!> .. 
' 'oı·· 
~ hu ıtııutı bu1 

bet ı.. ~~Ulc U • unduğu odanın kapı
"'kl llıfor l 

'llıelcted~a 1 iki genç subay 

karyolada Atatürk ebedi uykusunu u 
yumaktadır. 

Ceset tahnit edilmemiş, yalnız en aı 
dört ay muhafazasını temin edecek §e 

kilde ilaçlanmıştır. Aziz ölünün bir elı 

kapalı, bir eli açıktır, Bir elinin kapal 
bulunması ölüm anında felc vukua gel 
diğini göstermektedir. 

Atatürkün hemşiresi bayan Makbule 
sarayın bir odasına çekilmi~. kederi ile 
başbaşa kalmak istemektedir. Diğer biı 
odada mütemadiyen ağlayan Atatüd 
km Sabiha Gökçenin bu haline dcktoı 

(Devamı 6 ncula) ~ "· ı~ .. dcki ccnz 

enaze merasimine 
1~ 9~elecek heyetler 

Ne ve Sovyet Rusyadan ikı 
~.~ 1 0 limanımıza gelecek 
~ ~e Ulusu. 
)\ "lltllıı lloıı hu sı) - BUyUk Önder 
~ .... doııt ı:ıı tnıeuerinı göstermek i

• ..,.e., .. eınıek tı 
torıcı e erden Ankara-

eruec ~. c Ogi ve bunlardan 

~'1ıhll,.,. . . . 
<-e.~ 1_ eısznın 

~~il~ ~el(k ·· 1. t ııııı tl, ı" < ll.r eri 

Yunan!stanm, Yugoslavyanm, Romanya
nm askeri kıt'alarile Sovyet Rusyanm 
da Karadeniz filosuna mensup bahriye 
askerlerinin merasime fltlrak edecekle
ri evvelce yazılmı17t.ı. 

Bugün de öğrenildiğine f'Öre; Fransa 
hükOmeU namına General Guronun re
isliği altında bir askert heyet de memle
ketimize gelecektir~ 

İngiltere hllkfunetiyse; BUyUk Şe! A-\>ı._ ll111t t A..f\..) - . 
"e ~<lıııı h ~atip]i ~. Riyaseti Cum· tatilrk'iln cenaze merasiminde bulun-
~! ne tt Jt·· gınden: mak Uzere, Akdeniz filosuna mensup bir 

eti l'de oıcsind 
'-~ı • •ııo il, Patt· en, şehirlerden Amiral zırhlısı ile Akdeniz filosu umum 

.. -rı ~lct lcıuPler~ tcıekküUeri, halk- kumandanmm nezareti altında iki yUz el-
" ., 1:ıı. tıı t ı "c rn .. 
~ "<lf\ b· Cttıiz d uesseselerden, ll kişilik bahriye silahendazı göndere-
~ ~di)0 ıt SoJc tel uygularına tercü - cektir. İngiliz Akdeniz filoı!U Amiralı 't ti•icı:.~lllld,. grarıar gclrnekte de Toomb'dur ve silahendaz mUfrezesine el-,. ıt~u -·111 .... 1 Pek ·· 
ılt tltrt . Ut 111 rnutehassis o· li beş kişilik bir bando refakat edecektir. 

\lı.. tıırı " rnet İnönü · • 
U\lltııı . c-ı.nadol • ' samımı İngiliz hUkilmetinin BUyUk Şefe gös-

U tica u A.1ansr vasıta. 
ct'nişHr . terdiği bu hUrmet hUkilmetimlzi, Millet 

Mecliıd mahafillni ve halkımızı fevkalfıde 
1 mütehassis etmiftir. 

t ·~ 

Ataliirk bizim ebedi şefimizdir. Omm 1elzberliği Türk milletine ebediyete kadar aoğm yolu gösterccrktir. 
- Haber fotoğrafçısı Alinin bir kompozisyonu-

C en az e merasimi 
proğramı neşredildi 
Istanbuldaki merasim 

cumartesi günü yapılacak 
Büyük Atamızın cenaze merasımme 

ait resmi program hazırlanmıştır. Cenaze
yi hamil tren pazar günü Ankaraya vasıl o
lacak, Büyük Ölü Millet Meclisi binasına 

götürülecek, törene pazartesi günü Meclis 
binasından başlanacaktır. Atamızın naaşı 
Etnografya müzesine götürülerek orada a
ilesine, yani millete teslim t?dilecektir. 

Resmi ~roanım 7 İDcİ l&JfumzCla 
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Ecnebi qöt üşüvle 

1 et 
ı~ 

e• •• nu 
l!cl lcUmhurumuz ismet 1nönU hak
Junda bUtun tlilnya b"tlZctelcrl sita)iş.. 
kar acşrlyata devam elmelitcdlıler. 

Blrkaçmı alıyoru~: 

"İsmet lnBnU Türkiye cumhuriyeti re-
lsliğine ıcçl!mlşUr. Bu, Tilrkiyenln reis
lik makamına Kemal Atatürk"e halef ol
mağa \Ayık bir adama sahib bulunduğunu 

sö.steıir. 

1smet lnönU, mUll mUcadele lahraman
lanndan biri olduğu gibi, Tilrkfyenin da· 
blll ve harici ldareslndekf muvaffakıyet
Jerln lmlll bulunan Kcmrl AtatUrlt'Un 
en yakın sl!Ah arkada§larından biridir. 
Bu vaziyet ayni znmarıda TUrki) enin sa
mimi dosttan bulunan ltakiki sulh do~t
larının muaveuetlle Türkiyeyi mUdafna 1-
~ln Kemal Atatürk tarafından snrfedllen 
verimli faaliyetlerin ona lfıyık bir vekil
de devam edeceğine dellilet eder.,, • 

- 1:.we~tlya - l\losl<o,·a -
.. Alman gazeteleri, yeni Cumhurreisl 

ln8nu·nun şahsiyetini tebarüz ettirmek
te ve AtatUrk'e lAyık bir halef olduğunu 
kaydetmektedirler. Gazeteler, yeni Cum
hurrelslnln 11lyast hayatı hakkında mu
fawal maJCunat negrederek TUrk mille
tini, AtatUrx'Un gösterdiği yol tızerinde 
ıevlr. ve idare edeceğini yazmaktadır

lar. 
Bertin matbuatı, yenJ Cumhurrelsinfn 

harici siyaset aahasında kayda d ';er 
muvaffakıyetler ihraz etmesinde başlı

ca lmn olan fevknldde enerji ve mezi
yetlerini kaydetmektedir. Gazeteler, Al
manyanın İsmet İnönü'nü sclAmladığını 

ve ona en samımı temennilerini gönder
diğini müttefikan yazdıktan sonra eun
lan lif.ve etmektedirler: 

"Almanyanm doııtu sıfeUJe, 1n8nU'nDn 
TUrktye ile Almanyayı blrleştireu iyi 
mnnasebetlerl takviye ve teksif edcce-
11 muhakkaktır.,, 

- Alman Ajansı -
"Bulgar mJlleti, İsmet lnönUnUn Cum

hur Başkanlığına seçilmesini buııust bir 
ıevlnçle karşılamaktadır. İnönü"nUn ken
disinin de mühim bir hissesi bulunan 11e
leflnln bUyük eserine yorulmaz bir ıc
kllde devamını dileriz.,. 

- Dnes • Sofya -
.. Politika sahnesinde AtatürkUn kud

reUI cehreııl gOzUktUğündenberi, dllnya 
onun yinıbaemda kendisinin ayrılmaz 11-
llb arkadaşı İsmet tnönünU görmeğe a
ltttL Buna binaen, kendisinin bütün itti
fakla Atatürk'e halef seçilmiş olmnsı pek 
tabUdir. Atatllrk'ün bir tek UlkUsU var
dı: TUrklyenln ltiUisı, hayatta ve 61Umde 
yeni TUrklyenln iki büyük evladı: Ata
tUrk ve lnönU bu ülkUye bağlanml§lar
dı . ., 

"İsmet İnönll, B:ışveki! sıfntile yalnız 
Türk milletinin değil, Türkiye hudutla
rmdan çok uzakta milletlerin dahi hür
metine mazhardı. Kendisini tanımak rır
satma malik olan herkes, po11tikada da 
asker tufletlerinl muhafaza etmiş olan 
bu dürUst namuslu devlet adamından 
hUrmetle bahsetmlslerdlr. 

BllyUk 61Unün halefi olarak tsmet tn6-
nn. liyakatleri ve yurduna olan fcvka
l!de aşkı ile tanmmıştır. Tilrklye, tarf
hlnfn en c:etln günlerinde Şef Atntllrk'U 
ıan ve şert>fle takip PdC'n nclnrııı l!Pt>mf~

tlr. Bunun lçlntlir ki, AtatUrk•an 6lilMü
nll mtıteaklp TOrk mfllAtl gl)zlerlnf Ata
tUrk'Un unh yerini f .. gal ed"eelmi~ olan 
hmet İnlSl\U'ye çevirdi.,, 

- ~lo,·o • F:ofva -

Nurullah 
"Hayala 

Ataç'ın 
d.air,, 

'Yeni Celal Bayar Kabinesi ReM<'umhur tıımet tnönU lJe bera.l>eı ·ı ırr l!U 1 ı ı 1 
• 

11 Birinci Cel!I Bayar Kablnl'Sf l•ttruı gflnft . .,. 

Ona, bizimle beıaber dünqa 

Atatürk'ün dehası irt'

yapanıadığını yaP.~ da 
bil" ııl~_..(_ 

resini teıkil eden da ~ i. (iJ'" ~ Belgrnd, 14 (A. A.) - Avala ajansı 

oildirlyor: 
ButUn Yugoslav gaztelerl, en mühim 

yerlerini Tüı·kiye Atasının ölUmUne tah-
eis etmekte berdcvamdırlar. 

Politika gaztesl, u.zun bir !staribcl tel
grafında, blıyUk ölUnUn yüksek ve dahi· 
yane meziyetlerini ve Kral - §ovalye Kral 
Al •ksandr'ı Türk yurdw.ıun Atasına bağ 
lıyan dcrln dostluk ve sev~iyl kaydedi-
yor ve Atatürk tarafından Stoyadino\i· 
çin ilk Ankara seyahatinde söylenen ıu 
sözleri hatırlatıyor: "Arkamda 18 mil
yon Türk var. Bunlar, bir kelime 8Öyle
meden, Yugoslav kardegllği için kendi 
lerinl fedaya amadedlrleı.,. 

Ayni gazete ba§makaleslnde, Ata
tUrk'Un bUtUn TUrk milletinin röneııansı· 
oı medyun olduğu eşlsz eserini izah ettik 
ten sonra, Yugoslav millet1nln bu eseri 
hayranlıkla takdır etmiş ve etmekte bu
lunmuş olduğunu kaydediyor ve diyor 
ki: 

"Yugoslav mllltf, kendisinin fijovale-
resk seciyesini takdir den BUyUk Adama 
kargı, 88mlml bir sempati be!'·lyor ve 
yalnız takdirle kalmıyor, ayni zamanda 
ıevlyordu. 

Kral - Şovalye Aleksandr'ın ve Ata
tUrk'Un müşterek bir fildrlerl vardı: 

Türkfycnln ve Yugoslavyanm kuvvetle
rile milletlerinin barıamı temlnat altımı 
almak ve bu suretle memleketlerinin 
kUltUrel ve materiyel inki~aflarını mUm
kUn kılmak.,, 

Politika sözlerini ıu suretle bitir
mektedir: 

"Kral Şovalyenln l5lllmllnden dört yıl 

11onra hayat sahnesinden Kemal AtatUrk 
de ~eklllyor. Fakat Yugoslav mllletlnln 
bu anda, onlarm fikirlerinin istikbalde 
de yaşıyacağına imanı vardır.,, 

BUtUn diğer Yugoslav gazeteleri de 
ayni şeklide makaleler neşrediyorlar. 

Zagreb'de çıkan Novostl gazetesi "BD
ytik müttefikin ölllmU0 başlığı alt'lll~a 

vaz:hğı uzun bir bagmakalede ezcllmle 
diyor ki: 

"AtatUrk'lln dehası, imparatorlni{un 
beş asrrda yapamadığ'mı yaptı. En btlyUk 
dostumuz ve en samimi mlltterıldmlz e
bediyyen hayattan c:eklldf. O. Balkan an
la!mlaluı polltlkasmTn en emin bir dP!· 

temvdi. Yugoslavya ile dostluk ve itti
fakı her eeydcn ISnce tak11r edlvordu ve 
biliyordu ki Yugoslavya tarafmdan vt'rl
len söz kanun krymetinl ve hattl daha 
bUvUk bir lnvmetf haizdir.,, 

Çnzete, AtatUrk eserinin. Tnrttyenfn 
en bllvllk evladı tarnfmdan f"fzilen yolu 

' tnklo edccc.>k olan en samimi mesai ar-
knrf.,ql"rınrn cllno gcçti,1;jnf kavdedlvor. 

Avnla ainMt bu telgrafı ttlrl:r.e olıs .. ~'t 
"Allah bllvll)c dosta ra.hmet etsin" söz
'""ivle bi lriyor. 

"llerfn IH?l Hlcülmez 
hlr "nvlp .. 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

İ?.vestiva gazetesi. "YE>::ıl TUrkive. 
nln yarntıcısı •• başlı<p altında neşret. 
tigl bir nıakalede şuıılan yazıyor: 

kün padişahın fstibdadma karşı tev. 
cih edilen ihtilal harekE>tine uzun za. 
mandanberi iştirak t>tmis olması keyfi 
yeti, mem'cketl kurtaracak olan milli 
hareketin basma silratle geçmesine 
yardım etmiştir. 

Genç Türkiye mflll cumhuriyeti 
emperyafümıe karşı bu mUcndelesİ:ldf 
valmz katmamTştır. O zamanlarda, ha
rlct mlidahaleve ve bevnelmilel emper. 
vnlizmin silahlandırdığı <!ahili muk! 
bil ihtilale karşı kahramanca bir mU. 
cadelP. a{'mtş ol~.n Sovvet Rusva. Tllr. 
kiye BUyUk Millet Meclisine dost bir 
el uzatmıştır. Kemal Atatilrk, emper. 
vallzme kan;ı mll<'11rıe1evf ıroıavlacıtı. 
ran teşrinfev:vPl Uıtl1Allnin revkalft.dE> 
ehemmiyetini a:ılamıc;ıbr. l3u, 29 te~ 
rlnf!ani 1020 tarihinde Sovyet hUkQ. 
metine gönderdifYf telr.rafnamede a. 
t>Tkça ifade edilmlRtir. E11rıdan sonra. 
Kemal Atatiirk. ,,.,n1i fst!h'As hareke· 
t!.nb bnşmda ve Türkiye cumhuriyeti 
reitılik makamı:ıa butundu?;u müddet. 
c:e ~ovyet hllkfımetf ile en dostane mi\ 
nasebetlerl muhafaza etmlcıtir. TUr . 
kiye, Sovyet hUkfımetf fle faal bir su. 
rette teşriki mesai etmiş ve euth mu. 
<'adelesinde slldhsız1anma konferansı 
esnasında Sovyet murahhaslarının tel< 
lifleri ne mUzaheret ettiği gibi. 1929 se 
nesbde muharebeden feragati muta 
zammın Kellog palttmın muayyen za. 
mandan evvel mer!yet mevkiine lcon. 
'llas1 hususunda Lftvlnof tarafından 
yıwla:ı protokole, iltihak etmiş ~·e mü 
tecavizin tarifi hakkmdaki muahede
nin akdi meselesinde Rusyanın. yanın 
da yer almıştır. 

Kemal Atatürkün 1936 senesinde 
Bilyilk Millet Meclisinde irat ettiği açı· 
lıt nutkunda Sov ;etlerle dostane mü
nasebetler muhafazası keyfiyetine fev. 
kalade kıymet atfetmiştir. 

Şurasını da kaydetmek lazııOOır ki, 
Kemal Atatürk Sovyetlerle sıkı müna· 
&ebetler idamcsinden baıl:a, mil~terek 
emniyet siyaseti taraftarı olmuş, bir çok 
defalar sulhun bölünmez bir bütün ol· 
duğu prensibi lehinde bulunmuştur. 
Bu münasebetler Romanya Hariciye 
nazının 1937 senesinde Ankarayı ziya
reti e!lnasında Atatlirkün iradettiği 

nutku hattrlatabilir:z. 

İstiklal mücad.:leı.ini tanzim ederek 
Türkiye Cumhuriyetinin doğduğu gün. 
denberi dahili ve harici politikasını ida· 
me eden Kemal Atatürk, ayni zamanda 
Türk millet'.nin siyasi ve medeni haya· 
tını pek çok deği:tiren fevkalade mü -
him bir silsile dahili inkılUplann mlil _ 
him ve nSzımı olmu§tur. 

Osmanlı imparatorluğunun ortaçağ 

devrine m:ıhsu:; mutlakiyet rejimi ye· 
rin'! Türkiyede bir Cumhuriıet rejimi 
tesis edilmiştir • 

Kemal Atatiirl~ün i.daresi altında vU· 
cuda getirilen büyük eserler meyanın· 
da devletin endüstri tesis:ıtına verdiP;i 
kt•1""leti ve ı:averl-: f'n hartı -1-a~a endast 
ri olnrk üzere THrkiycde rüyi:k cn-'li~
ri tc"İ .. atı vlicuda ı>:ctirilmi oldu unu 

seki.z milyon dolarlık bir kredi tektin· 
de dostane bir muavenet görnıüştilr. 
'Adı Türk milletinin milli ist:klal mü 

cadelesine ve Türkiycnin siyasi sahada 
yeniden tcşkilatıandırılmaaına gayet sı 
kı bir surette bağlı ol~ Kemal AtatUr· 
kiln ölilmil gerek Türkiye için ve gerek 
bütün dostları için derinliği ölçülemez 
bir kayıptır. • 

Tlirk milletinin en samimi dostları 

meyanında bulunan Sovyet umumi 
mahfilleri zamanımmn bu misilsiz dev. 
let adamının ölilmünden dolayı derin 
bir teessür içindedirler.,, 

"'Almanya Alalürkün 
••sflrlne huyrandırft 

&rlin. 14 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Milli kahraman Atatürk memleke. 
tini kurtarmağa ve milli bir istikbalin 
temellerini atmağa muvaffak oldu. 
Memlekrtini müzakerelerle ve Ce:ıev· 
re metot •• .:ile kurtaramıyacağına ka. 
ni olarak, milcadele yolunu ihtiyar et. 
ti. Yalnız c:elik bir irade ve kuvvet mu 
vaffak olabilirdi. Memleket içindeki 
eseri daha az hayranlığa Hlyik değil
dir. Almanya. AtatUrkt!n eserine ve 
müradelcslne hayrandır. Onda, tarihi 
eseri hUrriyeti sevc:ı bütün milletler 
için bir sembol o'arnk kalacak kud • 
retli bir şahsiyet görmektedir. 

Germenih yazıyor: 
Atatürk fahsiyetlerinin kuvvetile 

milletleri dahilen ve haricen değişti 
ren harp sonları şefleri arasında dai. 
ma hususi bir yer i~gal edecektir. O, 
yeni Türkiyenin yaratıcı111 ve kurucu • 
su olmuştur. Yakın doğu:ıun .şimdikı 
çehresini bu adam tesbit etti. 

AtalUrk 1'Urklyeyl 
hlt-aptan 

&. uı tıırmıştır 
V'rş;:>Va, 14 - (A.A.) - Pat Ajansı 

teblic cdıyor: , 
lllustrowany Kurjer CC<lzicnny §ÖY· 

le yazıyor: 
/.tatürk Türkiyeyi silah kuvvetiyle 

kurtarmış ve Va~ingtonun .ı3Lrleşik A. 
merilrayı yaratması gibi y~ııi Türkiye· 
yi yaratmı§tır. 

Atatilrko.1n eseri hattl beynelmilel 
tıüyük işletde de tesirini ıöatermlıtir. 

Gazeta Polska tstanbud:ı;ı klmıı ol· 
Juğu şu maınmatı } azıyor: 

Atatürk yeni Tür~·y.:yi kılıcı ile 
meydana getirmiş ve de::ı:ı:ıı ite tensik 
etı:ıis:tir. Onun ya:atıcı ruhuııun ve ha· 
raretli vatanseverliğinin ,1,uel':cte geç

memiş olduğu hiçbir saha yoktur. Eski 
l'ürkiyenin bütün felaketlerinin kay • 
ııağı Osmaıılı devletinin dahili işlerine 
ecnebi devletlerin mtidııhale etmeleri • 
ne cevaz veren sultanlar rejimi olduğu· 
nu anlıyan ilk adam olmu:tur. Atatürk 
Türkiyeyi hicaptan ve taks:me uğra· 
maktıın ku:1armış ır. Hali hanrda Tlir 
i<iye hem kendi yal:ınında hem bütün 

o o A "k d' içtıınll - •• ııı 
tısr.a sıyası, ı usa '•. . 1)\1 ıf1' / 
biltün sahalara şamıJdır. 01J' 

, • Loıaıı _.ı f' 
tarihi 1923 tür. '\:anı ıııiıeue 1 
ıinin akdi tarihidir. :su :ur~iret', t 
~er devletlerden evvel kl' tı'~ ~ 
:enedenberi anancvt d~~lıı diJJI~" 

• ur j'f• 

lan Polonya kabul etnıı1 ,f\jr~ I 
hiss:ne anasil ıahip otan AtatUr~O 1 
nin, milletin babası olan nd ıı•~ 
sılmaz bir aşkla sarması ;erıi "fU~_,,1 
lecek hiçbir şey yoktur. ı.atJlY 

hesaba 
beynelmilel siyasette ...ıı:r· .-' 

• oırnıı,, .. rtet" llizrmgelen hır unsur yev-

Tilrkiyenin asrilc.şmc "'~1ı.r.o,ııl1 l 
hareketi devam ed1;

0
:· 'fetl 1'~ f 

lıasta adamı iyileşmıştır: 1< b\'ııu 1'...ı1 
nerjisi yerindedir. AtatUr. e ı6•te"' 

b' mucıı makta hakikaten ır ~ 

tir. . • 20 ııcİ ~ So 
Polonya istiklaJıuın sıfirı ti 

mil münaıebetiylc Ankara gaıt ~ 
kolniski Ekspres porann~ut· 'f~ 
şu beyanatta bulunmuş eııideJI 1,,; 

\.tatürkün idaresi aıunda. Y ti .ı.:;,ı 
şarkta bir anahtar va.::.01 ;1:. 
Tü. i<iye ile Polc-nya 

1 ktertirte~ 
yekdiğerini itmam ctınc da ıılu". / 
saha.da ise şarki Avrupa d 5alcil' :J 

· ının 8 etjll'~,d 
ve dünyanın bu K15 fas' ;.,;ıır· 
milletlerin istiklalini rnu~~e j1'İ ,rı bl 
menfatleri vadır. Bu g \'C orıl ati 
yekdiğerinc yakldştırı'l0r t 'l/e d 

• . 'l hiirıııe 
leştıren mtltekabı •• or· 
rabıtalarını derir.leşurı'j s8ot ıı' 

l l 1 da ter . ısı''.• 8 Y 8 ıtaıyP- ıe"" 
Roma, 14 (A.A.) - ıee•bur I 

atı, AtatürkUn vcfatın~nyar*~ . .tl 
k'yenın .~ ıederek yeni Tür 1 

•• devlet.~· ı" 
levhası altında bilyuk ·rdili _h.;• ı" 
hayatına ve vticu.Ja get~eleı' tftJ'" 

de eserlere u.zun maka 1 
mektedirler. • i or ıd: !•" ~.:f 

Tribuna gazctc~ı d y finill 'e tıi>~ 
"Türklerin btiyuk ~edost 'fUr. ıı ~ 

şısında İtalyan ınillctı ~tatUt~ 
teessilrüne iştirak ede~aıııuıuıı~ 
müyle yakın şarkın te dere'e 'f#. 
derecede Amil olan ,oıı cıuf· 

• olrtl\lıs Ji 
bir §ahsiyct zayı atefll ıP 
Cumhuriyetinin bu ın ıtıleııet' 
İtalyan milleti dost ~ecıeri'·" ,~ı 
rin muhabbetlerini göll t ee 
Vonantsl aod:ti"',-

• 

0

Atina 14 (A.A.) - _..dl~ 
Jır.yor: .,f3lıt'1,..~ cP' 1 

b . ·n ·i sı.r ~o• 
Gazeteler, ırı "' da bir 11 ' 

zc hazırlıkları hakkıtl ~ 
neşretmektedirlcr. till'~ f" 

ı ri Ata •. .ttd' 
Atina gazete ~ 

1 
l'ı•Jtv~ •' 

ile 1nönünün intıbab (lirıet• 'f'.f' 
neşrine devam et~e~:atUr~~ f)i',ı ti 

Proia ga.zetesı, ,,ıııd',,. .ttf 
· ııak• ,-

Yunan mUnasebetı • etre 
f 'nı ıı 

zıaırun fotoğra ısı ktedif: "' 
ıunları ilbc etme bCtl~..ı 

"nase ~ "Bu mes"ud ır.U 0ı;te 
parlaklığı. dünyanın b~ ısf~ııı',, 
tıracak olan ziyadar "ıtı' gôrı" 

•• .. ].dıg 
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bünya şu 
~ersiye 

•• 
anda ATATURK'e 
yaznıakla meşgul 

QIF11a ~C~IEV-D~ 
Oğlunun benliğindeki cevher
A.ı A ~.eri sezen ilk insandır 

ıs~3 d:' T O RK' ün 

Asya, Amerika, Afrikanın ve Okyanus· 
yanın söz söyliyebilen ve eli kalem 1utan 
ne kadar münevveri varsa onun eşsiz 
menkıbelerini terennüm ediyor 

•• 
ATATURK 

·--------·------..... --------------~ 
b " Annesin'n kabri 

>ıta· aşındakı' .. 1 . 
sl:ıkı.rı saz et 1 
~ er, ~anne~ı. onun benliğindeki 
~..ı .. ltri~et t,,n hılk ınsandır. Türkün 
. ~ l ... rı ı r .. k 
aı-.as1 arıhı A • ur milletinin mu· 
t • erı b ''tanın bu b ..... k T .. k it: llYuk ... . en U) u ur 
~ e ~batek k 1 ... urkun anası Zübeyde· 

>ı , .lar. ucaıına geldiği 1881 tari· 
ı.. • 1( 
~t ~ • kend . 
ht t' 1htıırıarnı' ını Yalnız derin bit şef· 
eı ;a wb r ı> bu} Uta gozUnden kıskanarak 
1 ıı;.ik taııhen değıl, ayni zamanda 
t,. deha ırıı .. devrımlerini yaptıran 
~ 1 /'t aŞıl; u lundeki kudretlerin 
Cı-ı e <ı~Urıct Yan bu bü) ük Türk ka· 
~a .... O, tırı b ll. ~tatürk anasına çok a· 

~ ~ &o~ı ~UY~k kadının kayıbıle 
t • 1 h •• 11 u rnileltin Türk milleti· 

• ..lr '"llq l k ' 
q~ 1ı.a· l\tarı111 b' arşısmda teselli bul· 
v, ~ hrı ~ınct ır ahdini de anasının 
~ ııı il l'Ürk a duyuyoruz. 
~-·.ıbar nını t· ... "'ISıfld ek ku ... e ı bugün anaSJnın g~ 
~ lıa· an On ~ına kavusan atamızın 

~lan ... _ Un ahd' . "' . 
r -~.ll~ CUınıı '?1 tekrarlıyarak bı• 
bıı~ . .urıyetin, büyük inkı· 

\t'l'i ~,}lıYoıı._ esının ebedi bekçisi olan 
l•t .!'\J. ''4(, 

~~ lilt l'tırk 
dera ~i 11 torı:a Atanıız, lzmirin kurtu· 
ôa ~~etind~ ~23 de lzmiri ikinci 
1~ ll<le Ya~ arşıyakada Osmanpa· 

'beri ~n bu mübarek ve aziz 
. "......, aşında şöyle demişti: ı 
%1 2a11aız . 
lol>t 11ıefk~1 ı tlalıdem bütitn millet 
ııli}' akların: 

1
°lan lzmirin nmkaddes 

1fıb1;7• .ttrkad evdii vücut etmiş bulu
'>ıakıabır kan aşlar, ölüm hilkatin en 
~~ berab unudur. Fakat böyle ol· 
tıtı'>ı a1le<Jer. ~ bazan ne Jzazi1ı tecel· 
lırıt1 ll>ı, Cebri Utada yatan validem 
>eıı; "ınıına g~· .~1'1ün milleti f eltlkeı 
'"' ıı kllrbaı otur en bir idarei keyfi· 
"'ltk . ıı Ofo 
~ıtı 'N>ı '1ı.. lll§lur. Bunu izah 

ıkı; ıısaad b 
rı,~erıe ~anının b ~ uyurursanız htı' 
l!rı Yırn: 11 arız birkaç noktasını 
~ L la7ih;'1d bdülhamit devrindeydi. 

ıa1p e '1ı k 111.., Yiılb e tepten henüz e1ka· 
aıa aŞtsı 

c haı11 'lk hatv ?larak çıkmıştım. 
'ı / e lıay fyı atıyordum. Fakat 

ıı lak· ata değ'[ · 
flre ıkaten b' 1 zındana tesadüj 

11 <la:11ıftstebi<J 1~ gün beni aldılar ı·e 
bıtııd· 01ada enoı zindanlarına koy-

rııı 0Ylar 0ııra h <ı>ıcak ca kaldım. Validem 
beıı1 <ıbe1d nıaııpesten çıktıktan 
ie1ct, ~or'>ıeğear. olabildi ve derhal 
li. ı-"k Şıtap t . • be1 . aı 01 d e tı. lstanbula 

~1'11 a a kendisile ancak go, .. 
ıtşı11ek nasip oldtl. 

• 

Büyük Atnmnm, Türk 

Çünkü idarei nıüstrbidenin lıafi>•ele· 
ri, casusları, cellatları ikametgahınıı· 

zı sarmış ve be11i alıp gôtiirmiişlerdi. 
Validem ağlayarak arkamdan takip 

ediyordu. Beni men/ ama götiirecek 
olan vapma bindirilirlerken benimle 
görüşmekten menedilen validem göz· 
yaşlarile Sirkeci rıhtımında elemler 
ı•e kederler içinde terkedilmiş bulu· 
1ıuyorılu. M enf ada geçirdiğim tclıli· 

keler onun hayatını ıstırablar ve göz· 
yaşları içinde geçirtmitir. 

Başka bir nokta daha: Mütareke 
zamanında ıtnadoluya geçtiğim va· 
kit validemi muztarip bir halde ls-
tanbulda terke nıccbıtr olmuştum. 

l' anımda kendisinin terfik ettiği bir 

adamım ı:ardı, bunu Erzurımıdan Is-
tanbula gönderdiğim zaman Validem 
bu adamın j•a!mz olarak geldiğinden 
haberdar nlduğu dakikada benim hak· 
kımda Jıalije t•e padişah tarafından 

milletinin nnao;ı Zübey<lc 

1 
o· dünya birliğınin, trpı-ak zaptederek, zayıf yığınları kahredip eıir 

ederek değil, ins;ınhrın gönüllerini kazanarak kurulabileceğini anlayan, 

gönülleri ka:wnmanır, büyük sihrini keşfetmiş olan adamdı. 

............ :a. ....... ~ ......................... ~ 

Nizarnettin N.:.zit 
/.tatürkün bizi büyük bir mi!li mate

me sokarak aramızdan ayrılışınm dün· 
ya ölçüsündeki manasını bütün hakika· 
tiyle ancak dünkü postadan çıkan ya. 
bancı gazeteler öğretebildi. Kaybettiği 
büyük oğlun tabutu önünde, Türk ır· 
kının duyduğu teessüre medeni alem 
ve bütün insanlık ailesi tamamiyle i~ti· 
rak etmektedir. Hatta gururumuz mani 
olmasa bunların içinde bizden ileri gi· 
Jenler de var diyebilirim. 

Tahran, Bağdat, Kahire, Kabil, Ati
na, Bükreş, Belgrad ve Prag ile Parisin, 
Londranın, Mosk'lvanın, Berlin ve Ro. 
manın, Asya, Amerika, Af!ika ve Ok· 
yanusyanın söz söyleyebilen ve eli ka-

lem tutan ne kadar münevveri varsa, şu 
anda Atatürke mersiye yazmak ve o

nun eşsiz menkıbelerini terennüm et
mekle meşguldür. 

Biz, bunu, asla, bir sürpriz halin.de, 
hayretle karşılayanlardan d.!ğiliz. An. 

:ak bunun aksi, yani medeni dünyanın 
müşterek bir duygusuzluk göstermesi 
lıizde bir hayret uyandırabilirC:i. 

Atatürk, yalnız son yirmi yılın değil, 
bütün insanlık macerasının en orijinal 
dehasıdır. Dünya mikyasında büyük 
ideallerin sevdasına tutulmuş ve peşin· 
de koşmuş olanlar içinde, nihai hedefi
ne ulaşabilmiş ve tarihteki mevziine gi-

yonu tahayyül etmişti. Millc::tlcr Cemi
yetinin nidüğünü hep gördük. Lenin 
bir mazlum milletler birliği kı:rmak is· 
tedi; kuramadı. Yaşasaydı hedefine u
laşmanın ne ebedi bir malihülya oldu. 
ğunu acı acı görecekti. 

Briyan, Napolyon gibi kılıçla ve 
Fransanın diktatörlüğü altında değil, 

fakat az çok müsavi şartlarla ve anlaş· 
malarla birleştirilecek devletlerden bir 
Avrupa lıirliği yaratmağa savaştı. Hüs
rana uğradı. 

Yani insanları ya propaganda ile 
veya cebren tek ışık, tek ideal, tek bay
rak etrafında toplamak, dünyayı tek 
vatan haline sokmak ve tek ateşten ısı
tıp, tek kaynaktan neş'eye, saadete, ve 
refaha ulaştırmak istiyenlerin hepsi 
yarı yolda kaldılar. Hatta dinler bile 
insanlığın birliğini kuramadılar. Kah 
M usanın ümmeti isanın ümmetine, kah 

Muhammedin ümmeti isanın ilmmctine, 
ve kah !sanın ümmeti Muharr.medin 
ve Musanın ümmetlerine dünyayı bir 
cehennem ettiler. Bu kılıç, mistik ve 
politika liderlerinin ardından dünya, 
daima ya umumi bir kin, ya umumi bir 
istihza ile hırsını kustu. 

verilmiş olan idam kararının in/ az 
edildiğini zanneylenıiş ve bu zan kew 
disini felce duçar etmişti. Ondan son· 
. a biitiin mücadelt seneleri oııım ha· 
yatıını elem ve 1stırab içinde geçirmiş· 
ti. Paclişalı ve hükumetinin ve biitün 

rerken hedefe kendisile beraber ulaşan
ların bir daha geriye döndürülemiye

cekleı ini riyazı bir vuzuhla sezip inana· 
bilmiş olan tek "ölmez,, dir. 

Beşer tarihinde, ilk defa ol.ırak bir a
damın, her cinsten, her yaştan ve her 
renkten mahliiklariyle bütün bir insan· 
lığı etrafında toplayabildiği görülüyor. 
tik defa olarak yer yüzünde insan· 
lar bir hadise etrafında ayni duyguyu 
izhar ediyorlar. Bu adam dünya birliği· 
nin, tcprak zaptderek, zayıf yığınları 
kahredip esir ederek değil, insanların 

gönüllerini kazanarak kurulabileceğini 
anlamı~ elan adamdı. Bu adam gönül 
adamıydı. Gönülleri 'kazanmanın büyük 
sihrini keşfetmiş olan adamdı. 

düşmanların daima tazyik ve işkcw 
ccsi alimde kalmıştı. l kamrtgalzı bin 
tıirlü sebeb ve vesilelerle bakılır t•e 

taharri edilir, kendisi iz'aç olımurdu. 
Validem iiç buçuk senenin biitün ge· 
ce ve gü11diizleri11i göı yaşları i\inde 
geçirdi. Bu göz yaşları ona gözlerini 
kaybettirdi. Nihtyet pek yakın za· 
manda om' lstanbuldan kurtarabıl· 
dim. Ona kavuşabildim ki: O arlık 
maddeten ölmüştü. l'almz manen ya
şıyordu. 

Validemin ziyaından şiiphesiz çok 
miitcessirim. Fakat bu teessüriimü i· 
zale ve beni müteselli eden bir husu· 
su vardır ki o da anamız vatanı malıv 
ve lıarabiye götiiren idarenin arlll~ 

bir daha avdei etmemek ı7zere mezarı. 
ademe götürülmüş olduğunu görmek 
tir. Validem bu toprağın altında, fa· 
kat lıfikimiyeti milliye ilrlebet payi· 
dar olsun. Beni teselli eden en /Jii 

yük kuvvet budur. Eı,et hakimiyetı 

milliye ilelebet devam e(lecektir. Va
lidemin rnlzzma ve bütün udad nr 
lııma mütealılıit olduğum vicdan ye· 
minini tekrar edeyim, validemin met· 
/eni önünde ve Allahın huzurımda 

ahd Vl' peyman ediyomm: /111 kada1 
kan ddkerek milletin isti/ısa/ ve te~bit 
ettiği hakimiyetin muhafaza ı·e mii· 
dafaası için icap ederse validemin )a· 
mna gitmekte asla tercddii.t etmıyece· 
ğim. llakimiyeti milliye uğrunda cn· ı 
nımı vermek benim için vicdan ve na· 
mus borcu olsun. ,, 

1sker.der cihanı fethedip tek devlet 
;atısı altında insanlığı miişterek refaha 
götürmek azmine tutulmuştu. Ne ese
rini tamamlayabildi, ne de yarattığı e· 
ser ölümünden sonra dört gün dayana· 
bildi. Sezarın Roması da cihanı fethet. 
mek sevdasında idi. Yarı yolda kaldı • 
Cengizin, Attilanın, Timurlengin, Sc
zarı, Darayı ve lskenderi ç.ok gölgede 
bırakan büyük imparatorlukları ise ö
lümleri akabinde izsiz ve belirsiz oldu. 

Napolyon Avrupada tek devlet kur· 
mak emeliyle Moskovaya, Kahireye ka
dar <lal budak saldı. Fakat Moskovada 
yangın ve kar fırtınası, Akka'da ise, 
Cezzar'ın büyük erkekliği karşısına di. 
kiliverince çöktü. gitti. Vilson umumi 
harp sonunda büyük ~ir diinya f ederas· 

Yaşasaydı, insanlık tarihine sayısız 

felaketlere, acı serencamlara malolmuş 
nice manasız idealler belki sona erer 
ve muhakkak medeni alem medeııi bir 
çehre alabilirdi. 

işte beş yaşında çocuğu, en hırçın 
münevveri, en masum kızları ve şayanı 
hürmet ihtiyarları ile bütün bi:: dünya
nın hıçkırıklarından kendine yepyeni, 
hiç işidilmemiş bir matem :narşı yara. 
tan san'at'kar budur. 

NAZlF. 
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tÇERlJt<~: 

• Romanya.dan Köstenc.e yolu)1a ve 
"Vatan .. \·apuru ile dün 1950 göçmen da· 
ha gelmiş. Marmara Ercylisine nakledil· 
mi~tir. 

• Tıcarel oda ı ihracat ruhsatnamesi 
\·crilmi~ olan tüccarlarsmmn isimlerini 
gö teren ıngılızce. ıran ızca H' almanca 

t:vvr:J.A .MİKi S01'1RA 
DA !Şlt..YO X~Dıl.AR 
O/llLAJ<ı TAYFA DİYE 
ALDıGIMA NE x.q. 
DAR HAIA ,ETMı·

~ıf\'1, .. 

olmak üzere bir katatoğ neşretmı~tır. M ı • 
•Van :.tölünde seyriseieri tamamile tan· e c 1 s 

zı_m ıçin Ocniıb:mk beş iskeleye birer ele· 
ııız lcnerı koydurmuş ,·e yapılan tecrubc· 
terde fenerlerin se}•riseleri emniyet altına 

dün Atamıza ağladı 
aldığı gôriilmuştür. 

• ı\tinadaki bir müesı;e~ memleketi· 
mizde otOOJobıl > a} tarı )'apmak teklıli ite 
tıcaret oda5Jna müracaat etmi5tir. Bir ln· 
g•lız şırketı de memleketimizden kcıh.kö· 

nuirii almak içm müracaatta bulunınuş 
tur. 

• C1nivers.itede halka \·e talebere \'erilen 
erbe t konferanslar. hükumetjn re merı 

matem programı getmediğı takdirde geıw 
her zamanki gibi devam olunacaktır. Bu 
günkü korıterans profesör Köş\'ig tar.alıo· 
dan \'eritecektir. 

• Ormin \lmum .m-Odı.lrü lJüSJliJ \'~· 
rnan An.karadaQ şehrimize gelmiştir . 

• Berberler cemiyeti idare heyeti &le u· 
mumi katip ara:»ında bir ihtilfif çıkmış 
\t cemiyet katibin azlini ticaret oda~n· 
dan istemiştir. Cemiyet ıumumi kiıtıplerı 
iktisat vekftlE"lİ ıtarafrndan ta}'io olundu· 
~una göre lıcaret odaEJ mesele}'İ \'ekalete 
bildirmiştir. 

• Eminönünde birinci plAna dahil ola· 
rak istimlA.k edilecek yüz pn üç bjnadan 
cllı altı.ı tamamile yıkılmıştJr. Diğerleri· 
nın ytı<ıllna.sma devam edilmektedir. 

• Bütün ilkmekte-plerde bu ders yılı ba· 
şından itibaren haftada bir saat Iktisaı 

dersi verilmeye başlanmıştır. 
• Şehfrcihk mütehassısı profesör ~rost 

şehir pl!nı He m~ul olduğu Bursadan 
dün şeh:t"imize gelmi3tir. 

DIŞARDA~ 

• Bulgar kabinesi dün ıstıfa etmiştir. 

Kral ~·eni kabineyi t~kile tekrar Kösel· 
\'anofu memur ftmiş. attırıcı Kôseivanof 
ka'>irıesl t•kkCil etmiştir. Ba~ekil ayni 
zamanda haricive nezaretini de üstüne 
almı'itır. Yeni kabinede eski nazırlardan 
dördü vardır. 

• Habeşistan hidivi dük D'aoste Habe· 
§fstan muharebesi esnasında memleketi 
tedc':._tmek mecburi)•etinde kalmış olan bir 
~· >k Habeş büy{jklerine ve ailelerine mem· 
leketlerine dönmek için mezuniyet vermi,
ı ır. 

• Marsil)·ada "yeni galöriler,, mağaza· 
<ıı mm yangını esnasında ötenlerin cena· 
ıe merasimi dün yapılmıştır. 48 tabut as· 
ı..eı1 arabatara konmuştur. Di~er bir ara 
baya da yangın yerinden alınan külleri 
ttavi bir kutu konulmuştur. Bu kutu kay· 
bo\an facia kurbanlarının cesedini temsil 
etmekteydi. 

• ç.eteka ajansı. Slovak askerlerinin Çek 
subaylarına karşı isyan ettiğine dair Ma· 
car kaynaklanndan çıkan haberleri tek 
zip etmektedir. 

• Çemberlayn. ltalran - lniiliz anlaş· 
masınm 16 ikinciteşrirıde meriyete gire· 
ceğ"ini Avam kamarasında bildirmiştir. 

• Cenubi Afrika milll müdafaa nazın 
Pirov, bu ayın on altısında I.ondradan 
Beri ine hareket edecektir. Oradan Brfikse· 
le ve Pari:ı;e uğrama ı muhtemeldir. 

• ÇekollO\•akyadan alınan Tecstıen mm· 
takasında ild ıünJük bir seyahat )·apan 
Polonya reiıiaunhuru Moscicki dün Var· 
şovaya dönmilftür. 

• Avam kamara"ında bir istizaha uvap 
''eren 1 nıiliz baıvekili Çemberlayn, kral 
ve kraliçe ile birlikte Ameı-ikaya St')'ahar 
etmir~ini aöyelmi~tir. 

• ltalya kralının km prenses Marie ile 
prenı Louiı de Bourbon • Parme'nin ni· 
şanlandıklan Rtmen bildirilmektedir • 

' Pranwız • Suri)'e muahedesi dün ak· 
şam Fran u hariciye naıırı Bone ile Su· 
riye batvekili Cemil Mardam tarafından 
Pıriste imıalanmıetn. 

• Ltmada toplanacak olan Amerika itti
hadı konferan11ndaki birleşik Amerikan 
murahhası heyetine hariciye nazın Hutl 
riyaset edecektir. Muhalefet lideri eaki 
valilerden Landon iki ncl murahhas ola· 
caktır. 

Ankara 14 lA.A.I - 8. M. Meclisi 1 
nin bugün Fikret 8ılayın bnşkanlığm. :ı 

da yaptığı top.!a. ,iıda 1.smeJ J.t}önünüı l 
Cumhurreisliğirıe intihabı dvlayısile 

Başvekil Cel:il Bayarın Uitif a ettiğine 
ve yenicien Başvekil t:ıyirı E:-dilen Cc. 
tal Bayarın riya$eti·ıde lt_"§ekkül eder. 
lcra \'c!cilleri He)•etfoi gö.l)tcren liste 
:>in sunulduğuna dair o!:ın rjyıı,setieum 
hur te7.kereleri okJ.rnmuştur. 

larmda bu kadar birlik vücude getir. 
me:ii. ı 7 milyon Tilrküo, vatanın her 
tarafından yükselen hr<:kırığı duyulan 
büyiil~ acıyı gösterir. 

O kadar büyilk adama. büyük m.!· 
idin mersire.i hu kadar azametli o· 
lnbi!irdi, Biz Atatürk. Türk olduğu i. 
çin iWh:ır ediyoruz. İnsan olduğu i. 
çin de dünya iftihar etti. Biz babamı. 
zı. şefimizi. AtatürkümUw kaybettik. 
Dünya da en büyük adamını, .. Bunu mliteakıp. bütçe ent~ümenı 

mazbata muharriri ~elt•rı t>Vrak ara. 
sında. bulunan ve AtAtürkün cer""( 
merasını! fc;ın ynpılacak sarfiyata ait 
olan l.canu:ı layiha~ır.Jn ruznameye a. 
lmar<ık tercihan ve m~bcelen mUza. 
kert$ıni ıst.e...,iş ve bu talep kabul e. 
dilerek kanunım mUzalc~re~ine gesil 
mic:tir: 

.BöylP.Ce kanunun heyeti umumiyesi 
ıj,wri=ıde .açıları müı.ak1>re. Büyük Şef 
ı\tatürkürı U)'<ll cbedifıi kl~RlSir:ldn bil. 
tün J'ilr.k milleti1dn duyduft'u U>cssii. 
rün. millet mümesillerJ tarafından biı 
defa daha ifade.sine \'esile oldu. 

l\üı·iıiı1t: bırbırıııı takıp .eden hatip· 
lcr, AtatUrkün ölümü kars.ısmda Tür!< 
mi]Jeti::in en geııcinrkn P.rı ihHyarına 
knJıtr hissettiği içten arırım bUyükfü .. 
l{üııü gösteren sııhnckr yru;:attııar ve 
bütün Tüı k milletinin Şefin büyük c 
ser_ine ve hatırasurn karşı olan ebedi 
baj~ıtı;ru teyi~ ell.!ler. 
Atatürkü knvfu tuwktr11 bü

yük keder olur mu '! 
~µ lltY~l.'IUılı ·~I~ li~ SÖZ fi.la.o 

haUp, AU Mu1.affcr Gökeı (KonyaJ 
oldu. 
"- Arkadaşlar, 

BüyUk hır •ıı~t<>m kinr~PVİr.. AtRtUr. 
l<U klllht>trıı~ kt. n bUyllk ~e )er olıır 

mu? .. diye SÖze baş1ryan Konya mehu· 
~u. Alattirkürı Vt' or.mı t-M!ri etrafm. 
da dPmir bir <:E'mber gibi toplanmış o. 
lan rür1c rni11Ptl,.,ln. onu ara!!ında gfu 
mPmPlctf'n ~iltPv"llit tııt<l•·•sut aC'ı1a. 
rınt ;fRdt> Pdnek dt•~ıiştir ki: 

- 1'ürk inkılabı, "A trı türk inkılabı. 
her gün, daha ku\·vctıı ve d1:ı.ha geni~, 
daha ~r1ı'!: mı rıiı şek.ide inhışaf cdeced 
\'C istikbal Türk milletine büyük sa· 
adet'.er temin edecektir. Atatürkü bun 
dan z:yadc memnu:ı edecek ve on ı 
bundan z!yade emin kıla.:ak bir ~y 
olamazdı. Var olsun AtatUrk, Var ol. 
sun onun çok ~evdiğl TUrk millı:ti. 

4ıaıürk ue mutlu sana 
Rasih Kaplan (Antalyaı. Atatürk, 

:ıe mutlu sana. mutlu )]arak doğdun. 
mutlu olarak tahsil hayatını, arkadaş 
tarın arasında müıntaz olarak bitir -
din. hayata, millet hizmetine böylece 
girdin,, diye söze başlamış \'e Atatür. 
cUn ölümü karşısında Türk milletinin 
acı una iştirak içh bütün dünyanın 

göst<'nliğ• yakın alakanın. Türk mil. 
letirıin bilyük ev!Mrnın yüksek değc
rıni göstermekte olduğunu işaret ve 
onun kurdufu bUyUk eserin cbeaiye.:ı 
ya"ayacafını illve eyliyerek demiştir 
ki: 

-Milletin genci. ihtiyarı, çocuğu. an 
neti. babası okumuıu. okumamışı, 
en hilcra k(Seelerden tutunuz da en bü
yük tehirlere ge!incfye kadı.r gU:ıler. 
denberl Atasının matemile yaıryor. 
Kendisine tazimlerlraizi. mi'lnet hhsl~ 
rfmjzf. duyurmak için ne kaıift .. ne ka. 
dar ağlqıak. ıızlaJJl&k, yc>ridir. 

Söyliyeceğim ıudur: Ata, biz Tilı k 
milleti ve Tilrk uluıu hepimiz sende~ 
razıyız. Sen bir.e hiç kimsenin yapma
dıfı ve yapamıyacağı hizmetleri yap. 
tın Allah da senden razı olsun . ., 

Atatürkün ölümU karşısında küçük· 1 

ten en bUyüğe kadar milletçe duyulan 
acıyı canlı sah:ıelerle yaşatan Muhit. 
tm Baha Para C Kara): Ölüm. demia. 
tlr, hiç bir zaman bu kadar zalim, bu 
ka4ar muzlim olmadı. Ölüm. hiç bf r 
zaman gözlerden akan kanlı öz 

1\1 ill~t onun at;bğı yoldan 
} üı üyor 
Emin Sazak, <Eıkig(;hir) Atatilr. 

kün yükıs<>k ruhu önUnc;c h'",.-netle ve 
tazimle efi irim diye söı.e batlamıf ve 
demistir ki: 
"- Atatürkün bu milleti m halde bu· 

lup nasıl meyduna ıctirdlfini arkadaf 
lar anlattı. Dünyada da bunu biJmiyen 
yolıtur. Yalnız bına afj için dahi emni.-

yet veren bir ciheti huzuru ilinizde 
söylemeden gesmiyeceğim . .AtatllrkUn 
ziyama ağlarken kendi ruhuma bak • 
tım. bu kadar ıarıılmadan sonra. bu 
milletin hali ve iıtikbali ne olur endi· 

şeıini bir a:ı için hatırladım. Bir de 
baktrm ki, Türk milletini o yetiştir. 
ıniş, gideceği yolları açmıı '-'e millet 
ar:tığı yoldan yUrUyor ve yilrli,>ecek. 
tir. Rubu ıad ollun, Ulu Atatürk en 
bUyijk vaıifeeini yıpmıetrr. Müsterih 
olarak yatsın ... 
•·.wr ,..a,ayacak br 
Yalnız Türk tarihi için değil, dünya 

tarihi ;çın de y~nf bir devlr ~Jf o
lan AtatUrkü:ı istibdat ve meFUtiyet 
devirlerindeki mllcadele!erinl kııaca i. 
şaret ederek ıöze ba§lıyan Manita me
butu Hikmet Bavur, ~emittir ki: 
"- Onu Çanakkalede görüyoruz. Ora· 

da Tiirk milletinin daha emsalsiz cev. 
hcrini O, Büyük Adamın dehasını bu. 
luyor~. Birlikte dil§ma::ı hücc::nu dur. 
duruyorlar \'e büsbütün yeni bir ta- 1 
rihi safh;ı açıyorlar, Bunun ne kadar 
büyük bir safha olduğ:.ınu ci'ıan tari. 
hinde ne teııirle.r yapac:ağrnr ve Ata
türkün ne kadar büyük bir kumandan 
olduğunu en iyi görmüş. yazmış o
lanlar, yine oradaki düşmanlardır. Bu 
hMiseyi biz bile o kadar sarih ifade 
edemernlşizdir .. , 

Hikmet Bayur, bundan sonra Ata. 
Uirkün mütareke ve mUcadele devirle· 
rindeki Türk milleti:ıi kurtarmak ve 
Türk devletini kumıak yobndakl c;a_ 
lışmalanndan. onun yiiksek insanlık 
meziyetlerinden bahsederek. yine o. 
:>un sövledlvi '?;bl demi~tir ki: 
"- Bu millet daima kuvvetli olacak, 

gitgide d ıha kuvvetleşecektir. O. bu
nu görmiiş ve söylemiştir. Ec0· vaşı. 
yacaktır. "AtatUrk ölürse ne olacak, 
bu idare kRlacak mıdır,. diye eoran, 
dllşUnen kimse'er vardı. Bir kaç gün
dür. bunun cevabını millet \'ermekte. 
dir. Mecliste bir kaç gün evvel bunun 
ccvnbr,ı burada verdi. Önderlerimizin 
arkasında toplu durursak Atatürkün 
eser·Jeri dünya durdukça yaşıyacak, 

atmış olduğu tohum ve büyüttüğü a_ 
ğaç dünyalar durdukça ya§ıyacaktır. 
Yarattığı lıu yeni ablak. kültür nele
rP kadir o1maz? .. 

Türk ku rfm ı~ı :.CÖf.)'a~ı 
tVikü\'·ı •r 
Benal Anman (İzmir); "Bugün bü· 

tün Türkler, bilhassa Türk kadınlığı, 
en kederli. en sıcak göz ya.'.)larr:ır dö. 
küyor. Türk kadınlık tarihinin elem 
ve göz yaşları dolu siyah sayfalarını 
kap:ıyıp. önümüze bembeyaz. nurlu 
yapraklar acan Biiyük Atamızı. kıy -
metli. eşsiz bn' ~.,... ıı. kaybett!k,, di. 
ye milletin 'e Türk kadınlığının bü· 
yük acısına tercüman olmuş ve demiş
tir ki: 

" - Kaybımız büyük. k~erimiz bO· 
yil~tür, onun ziyaına ne kadar yan · 
.sa 

dır. Atatürkün dilnyayı aydınlatan e§. 
siz adı. uırlarm kanatları üzerinde e. 
bediyete kadar gidecektir. 

Ar•ndaşlaT'JIJlı bugün kalplerimiz.. 
de kanayan bu bilyük yaranın yegfi.ne 
•ifası. döktüğümüz bu sıcak göz yaş. 
tarının en büyük tesellisi de Atatür
ki.b kıymetli arka.dqı aziz 1nönüoü 
b1.31mızda görmekt ... n duyduğumuı 
sonıuz inan, onun kuvvetli iradetl • 
Din \·e kıymetli arkadaşlnnnm kalple. 
rimize doldurduğu çok bUyük itminan 
dır. 

Var ol aziz l:ıönü ... 
Müater:ih ol Büyük Atam, senin e-

1erin ebediyen vürüvt>rPktir.,. 

Yetim Arkadaf!ar! 
Fuat Gökbudak (Konya): 
''Aziz ve yetim arka.davlar, siz va. 

tan ltlerinde lıtediğiniz kadar rUıtil· 
nilıil iıb:ıt ediniz. bu gün her biriniz 
ve 17 milyo:.ı vatan çocµfunun her bl. 
ri. birer yetim halindesiniz. Kamuta.. 
yınızın kararile adına <Atatürk) dedf
ğlnit babanız nerede? O aylarca ölUm .. 
le pe~tŞti. Mevzuu bu milletin ölü· 
mU olsaydı. rnuUak yenerdi, Mevzuu 
kendi phsının ölümü idi. 

Yenildi. Dolmabah,ede bata.D 
cn~ •. '7 milyonu J§ıklandıran ve 1n. 
eanlık clharunı zlyalandıran büyük de.. 
ha ı:Uneıinin sönilşü. ne can yaka:ı ne 
acı bir '1!rubtu. Biz bu günefin halt tu· 
luwıa doymamııtık. Glin~f:J kemalini 
gördük. Çanakkaleden Hataya. kadar 
zafer ıualaf'ile parlayan bu kemal bl. 
ze yetmedi. 

Diye ba§ladığı hitabelinde Atatür
kUn bilyUk eserini Keına11zmfn hudut
lılrı aean ıUmulUnU teba.'11z ettirerek, 
"lımet tnönU:ıUn Reisicumhur olarak 
ilk nutku, fert olarak Kemalizm haz· 
metmiş bir insanın çıktığı yüksek ~a· 
hikayı gösterir,. demi§tir. 

Iiatip söz'erini şöyle bitirmiştir~ 
"- Atatürk ölürse ne yaparsınız, bu 

suali geçen nisan ayında Beyrutta bir 
aile sosyetesi:ıde tesadüfen bulunmuş 
olan münevver bir Türk kızma. sor. 
muşlardı. Türk kızı .cevap vermiıti: 

- Bu swıliniı beni can evimden vu
ran bir Azrail sorguaudur, fakat ben 
fç:imin bütün hicranını uyutarak söy. 
liyorum ki, Atatürk ölü:ıce de onun 
müesseseleri fasılasız i~liyecek. onun 
layetenahf idealine ermek için Tilrk 
nesilleri birbirinden nöbet değiştire. 
ceklerdir ... 

Şimdi Atatürkün ölme;ı bayrağı, "za 
fer •. parolası ile İsmet İnönUnib mü
barek elindedir. ismet İnönü .ki, Ata. 
türkün sağ kolu \'e Atatürkün bu mem 
lekete en baı,ta ve en büyük verimi ve 
nim~tldlr ... 

H*'r A,!Önüldc· 1.ir hf'yke.i ''ar 
Selim 8ırrı Tarcan (Ordu): Ata

tUrkü:ı ı;ıahsiyetini canlandıran ve ya. 
şatan bit tasvirini yapmı§ ve Atatürk 
ölmedive ölmiyecek. Çünkü her gö. 
nUlde bir heykeli var, demiftir. 

Silleyman Sırrı İçöz (Yozıat). Bil· 
yük ö!Uye ait tahaullılerlnl ifade e. 
derken aafhfında AtatUrkU batında 
tqtyan halkın onu daima bqmı:ı Uı
ttinde görmek iıtedlğini söylemle ve 
demiıttr ki: 

"-Onun büyük mezarının Ankaranın 
hiçbir :ıoktuından qağıda yapılma. 
sına razı deftliz . ., 

Süleyman Sırrı, bundan sonra, mec. 
liate içtima salonunda riyaset makamı 
arkuına AtatUrkUn bir billıtünün ko
nulmuını ve mezarı:ıın bütUn vill • 
yetlerden getirilecek birer parça top· 
l"&kla örtlllmesini iıtemie ve bu talep. 
lt>rir.i ihtiva eden bir takrir vermiftlr. 

lk oci cc-.ıe 
Sdleymin Sırrı lçöziin sözlerini mil. 

~akıp ic;tin:ıaa 15 dakika süren bir 
fasıla verilmi§ ve yine Fikret Sıtayın 
baıı,kanhiı:ıda yapıla.n ikinci <-elt~ede 

3la(Jata d~ 
.Bır kitap~ 

1 STANBUL ünivtr&i~ra}P 
rinden dostum \'chbt. ~etti 

bana güzel bir kitap ~~ı)ftls' 
Weber'den tercüme ettiği . . .ıİ 
hi (1). ~' 

Okuyup istifade etıneğ.e otsb~ 
Kitabın kıymetinden e:n111 • ~ 
lı. Histoire de la philoS()P1~.3 
yalnız Fransa'da değil, :;;;ş. iJP';J 
memleketlerinde ç.ok tanı kıtBpl"'..J 
talebesi için en iyi ç~ı~~·e}lbl ~ 
biri diye kabul edilmıştır. biltll '/ 
işini dikkatle başarmasını uzrıeııl11 JI 
dandır; Bunun için tere cJİI ~ 
pürüzsüz olduğunda şüphe ·nctell 

. . retıerı ..- ..ıa 
Ben. bu eserın ınezı~ ,..-

mek için 18.zımgelen \"ası~ıl~,j 
Jim: ondan ancak istifade rrıefll· ~ı 
hakkında bir hüküm \ere t>ah~ 
çm onun muhtc\'İ}•:ıt~n~l1 ·elA ~ 
{:"ilim. Fakat kitap bızı e'" ~' 
görünüşü ile SC\ indiriY0

'.· g(ır/I! 
mizde kitap basma samıt~ 1-~~ 

·11 ·•nın ,.N ..... , 
ilerliyor. Felsefe Tarı 1 ı:~•t 
pek jyj değıl, biraz: eszner.na ·~ 
özenilerek, itina ile rnerd3 

,,; ,.. 

belli: i}·i bir cilde kapJanll1 
memnuniyetle okunuyor. , 

1,. --1·1· •t'na etrrl· ıJ1 \.ıtabın ~ ıne ı ı . . . steJl"" 
bir hatadır: belki en ırı cm .. ,.e 
itinalı bir baskı kötü bir .e~ 
rernez; fakat bunun a~sı efd• 
rani bü}·ük ,.c gii~l bır ıdı" 
kağıttan, dikkatli bır ba~sı,ı 
der. Okuyan adamı rahll 
bilakis ona işini koıayıae Dl ,_. 
bir hal getinnek ıanm~~r kel'• 
kitabm sayfalannı çe1ı·ırıt ~ 
mzla okaşmak zevkin_i, g t.ı"~ 
harfler üzerinde geıdırrnel<na 
mükemmeJ ciltlerin yan}'3 !Ôtt9';, 

ün<trı· ~ d~an manzarayı dü' yi ne 
muhtevası ile d~il, _h~ ~is 1"""..t111 
kumağa da\•et etmelıd!r. b3~ 
anlamıyoruz. Bizde k:.~orlıf •..,; 
ğu, karilerine eziyet 

1~ şı'lf:'".A 
kitaplarının satıımadı~i ~Zil.il~ 
zamanlarda kabıthatlefl ·1 p·, 

., t teıııı 
oldular; gene iyi lclb11 ~,.cfŞsıt1' ı; 1 
mıyorlar ama ka~ bittabi o ti 
Zevksiz oldukları ı~rı gtil~ 
ceremiyorlar. ekserı~~ ıar. 
koymakla iktifa edı> or 1'l 

Devlet Matbaasında_n ç:ıc~ 
günden güne daha ıanf }10§1JtJ'~ 
rünmesi, bunun için çek .

11 
bft »..-. 

yor, onun gösterdiği zt'rlcırıa d• 
mileşeceğini, kitapçılaııf11 ~f 
edeceğini ümit ettiriY0NtJff,n.) 

2o0~I 
(1) ı ci /1, 41 ~ sa ;·~a İ< iJ]tiif 

tış yeri; Çenberlıtaş 1 

l' a yınevi). 

I 
· tir· .ıır•ıı- ~4 

z!ne devam edllrnıŞ w >tl~..Jf '11'1 
Naiit Hakkı Ulul· il~..-. 

Jet yolwıda mucad~ıe ,ilıl '!"" ~ 
tının kısa bir tarthQt ..ıdi ~ 
demişt!r ki: tüı1' ~,:;-~ 
"- Arkadaılar. A~1,17tr fi'_;;.~ 

ğe emanet ederke:> ~~~ 
ahnmıyarak bunun ::eıı ~h. 
mi§tir. Gözleri zate "'taıs' ,,·; 
cihanın önünde bU !il~~./ 
kurtaran Ataturki1:l ,oc1 tol ,p;; 
da yemin ediyor ve 1,u~ tP' f 
ondan daha korkuDG url~.,, 
da dahi Türk cunıh ,.e oııtJ _J 
il payidar oıacaktıl' ,_, 

kamıyacs.ktır. eıtid ~ '!-
Niye bizi ytttilll rÇ 1'91 ~'
Afyon mebuıu se .,.,c11 ~ , 

yük Ş<-fin ölllrnil ~il~ tir.'. I 
letin dllttlliU derın ?JebJJlet 

1
.,, 

sözlerinden sonra yee'o 
·ne ~ vas) da derin btr 

ları sövlemiştir: 35ırts 1. 
"- Büyük Atatrl· IJI~ 
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l:>(l k11nıandan yatıştırmek ... 
b~'iu"va ordularının 

k endjşesi budur 

Ukranya meselesin·n 
iç yüzü nedir 

~~~ıı. cıtduı.r Yazan: Sadık Uumıın 
bir tol llıb..~ • -- ınctı en başta gelen zım geldiğini izah etrni~ ve genel kur· 
ı. tift~~•ızLktı B 
~'ttı, ~ ~bild· r. u devletler, mayın muvafakatile ordudan .zeki ve 
'ı ~ liraftanıklcrine ~ilfilılanır- genç albay ve yarbayları alıp strateji 
~Qıı ~eti11 • da bu Y.!pyeni or· okutınuıtu. 
~d.~.tktedirle 1~re edebileceklerini iddia şudur: 
•· ~le · r. Bun · · , tbt rı be un ıçın kurmay 
'llııııiYet :ı ınenıtekette son dcre-

'kdtrı oırrıa:;~:~r. Her ordu baş 
oı.1ııli tadır, .\cab ıdadında elemanlar 

r~ abu İstidat nasıl belli 
ı. ~.ı,, 
,.1 ır a~1c 

'" Crlj~· ~I .. dan 01,. ırı dünyada en büyük 
.. Yt • ..rak ta 
'ft illa '1lah812 • nıdığı Atatürk, 
dcı41 , Jtırl?latı lllsan yığınlarını za. 

ın sırr 
., ını şöyle izah e-

~ 'll~ 
''-lı ı.. 11ı~nü • 

'Ct~ r, .:ar . 
"· 1 'P~l 1 ltlutla.ka ar .verır ve verdi· 
~ ıı: Ycıı ..ı. tatbık ederı'm "I: ... §Ö l ... 

, \' Y e demek itiyadın · 'L ipa~ ~ "ili . tırn te . ba 
4c ~'&i 'lar : 1 

na hiç bir za-
ftc b;,ı~ Yoıu dü .0ğrctm.iş değildir. 
lır;ı,.~ lltulll §unerck, tahayyül e. 
~ ~Q~ • ., 

90 (Ur~ llıaretalı F • 
ile b . >'!atı::.. °l ıae gen~ Fran-
~ ı ır ... Verd • · b" 

d;._ ...... s· ~.§ti. gı :r konfeunsı 
.~ tıd . 
iç: ~. oı en İatikba 
"'ıı b "' ll:'"'ıılı . . ide. bir ordunun 
... .. aı~ lwtıyc k . 

~ ı:ı; "' b;ı •. cc ·Jerdır. Bunun 
" L Y:ır.. i:uıı d •u' . .. -ı._" •111 "lll. -,, nmcyı ogre· 
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1 
teeadiifc n her harLı aşağı 

~ 'l>, ~ '1lıtı Ok harnlctmck mutad· 
lıt '<li. ~ttbt Utnakıa öğrenilmez, 
~? \ıııı lıııtın lta~e ede öğrenilir • ., 
htıj ltrlıl tı~ harbe r Yanlış ne ola bi -
~ ltbf bit ç0~ Kadar kazanılan 

l'cli> Ye L 6Unda 1. . 

"

., qata.ı ga ıpler.n deh-
arı g" .. 1 -. kıı oru müş değil 

tıı '"-~t Ço( t "'in Ye · • 
~ Citııeı lıtı.ıınıtı tillirrnek endişesi. 
tt~togr ktır~y 1 0 lan nıil!ct Fransa
b.. <te a~latın • kuranıy akademisi· 
"'~l •c'" 1 rn" "~ıtı:_•ıcıikl Utcrnadiycn tetkik 
ı. ~ ... ,a er ar 

Orduda hizmet ettikten sonra pişmiş 
bir münevver askerin kafası elbette 
genç bir subaydan ziyade stratejik me
seleleri halle müsaittir. Nitekim bunu."1 
neticesi olarak umumt harp başlayınca 
baıkumandan Jofr erkanı harbiyesini 
Foşun yeti;;tir<liği bu sınıftan intihap 
etmiş ve Foş, Marne muharebesinden 
bir kaç gün önce erkanı harbiycs!nin 
başına yarbay (bilahare general ve ge. 
nel kurmay ba;;kanı) Veygandı gene bu 
sınıftan olduğu için ııcçmi§ti. 

Harpte böyle yetiştirilmi~ kurmay
lardan Fransız ordusunun çok istifade 
ettiğini bUtün Fransız askeri muharrir
ler: yazmaktadırlar. 

Mütarekeden sonra bu vaziyet kaldı· 
rılmı§, Foşun kurdJğu sınıf Iağvcdil-

miJ. 
Bu sınıfın tekrar tesisi üzerinde israr 

edenlerin hak kazanacaklarına muhak. 
kak nazarlyte bakılabilir. Zira Fransa, 
Alm:ın)'anın aJed tefevvukuna karşı 

zekl ile karşı durmak kanaatir.e gUn • 
d:n g''ne daha fazla sarılmaktadır. 

Uçakiılıkta nasıl en son sisteme git· 
meyi dUşUnüyorsa, denizcilikte nası] 

yeni va!lıtafar kat etmek i!tin tara pat· 
atıyorsa ordunun ali kumandasını tevdi 
edecegi eller üzerinde de öyle bir titiz 
dikkat gösteriyor. 

"Ordu mükemmel olmayınca baıku
mandan olmu" olmam·ş ne çıkar? ... de· 

meye imkan yoktur. Zira, ordu her §ey

den evvel mutlaka zeka v münevver ida 
re i::;idir ve bir ba§kumandan mutlaka 
bir "fevkalade adam,, dır. Umumi harp 
tecrübesi geçirmiı olan kumandanların 

\vrupada her gün eksilmesi ve elde 
kalan üç beşin de gö!;mek arifesinde 
bulunması bu cndi~eyi doğurmuştur. 

Asker Türk milletinin, böy:e bir de
virde, baıında inönU harbinin lejandcr 
kahramanını görmesi bu bakımdan ne 
bliylik tesellidir. AtatUrkten kalan baş
kumandanlık asasını, icabında kudretle 
tutacak ve parlatacak bileğe sahibiz. 

Sadık DUMAN 

A ,·rupanm en tanmmı~ siyasi muhal'• 
rlrlerlndcu (J'lyer DomJnlk) gctenleı-00 
(Ukrayna meselesi karı:ısında Almanya) 
me\'mlu bir yazı yazmıstır. Bu enteresan 
makale~i aşatıda bulacak.ttınu:: 

• • • 
Her geçen gün, getirdiği yeni haöerler

Je, üçüncü Rayh'm şark ve cenup şarki 
istikameti~deki poditikasını daha sara -

hatle kavramak . imk~nının bize ~emiek-ı 
tedir. Mühim olan nokta sudur kı Alman 
ya Roma' da \'e dığer yerlerde Riltenya'nın 
ı;ekoslovak devleti çerçevesi içinde kalırl
sı fikrini kabul ettirmi~tir. Çekoslovakya, 
askeri bakımdan, artık müdafaası imk~n-
sız bir memlekettir. Alman kıtalarmın ı 

Bohemya yaylasının etrafını :;eviren dağ
lık mıntaL.cılan işgal etmiş olmaSI çekos- ı 

lovak devletini Alman}·a'nın eline vermi§· 
tir. Almanya'nm iktisadi kudreti gerisinı 
tamamlıy2caktır. Prag, yarın, eğer henüz 
girmemişse , Alman nüfuzu altına gire
cektir. ve Berlin Macaristan, Romanya, 
Polonya ve Rusya üzerinde fanliyette 
bulunmak için Hiltenyadan istifade ~trnek 
niyetindedir. 

Bunun yanında. macarlann 1919 da 
ekseriyette o1duklen. o zamandanberi bir 
çok slovaklann ycrle§miş olduğu bazı ~
hirlerin Macaristan·a ge;mesi \'eya geç -
meme.;inin ne ehemiyeti kalır. Üçüncü 
Rayh bilir ki, Alman aleyhdan bir politi
ka güdmiye kalkıştığı takdirde motörlü 
fırkalann hücumuna açık bulunan bir 
Macaristandan korkacak bir şeyi yok· 
tur. Yann Almanya Romanya'nm Mmi
si olmak istiyecektir. Ve bilhassa Ukray
na'nın hamisi olmak istiyecektir. Şimdi
den Ükrayna "vatanpeITer"leri Berlin'e 
akın etmektedirler. Rütenya ukraynalı 

tahrikcilerle dolacaktır. Bunların birleri 
Polonya ukraynalılann kıyamını ve ay
nhğını, diğerleri Sovyetler birliği ukray
nalıların kıyamını ve aynhğını hazı lıtma 
ya çalışacaklardır. 5 ila 600 bin s::ı\'In 

oturdui'.,'U bu küçUk ülke Alman politika· 
5ının Polonya \·e Rusya'ya karşı faaliyet 
merkezi halini alacaktır. 
trkraynalılann büyük kalabahlı Sov

yetler birliği'nde yaşar,. Kırk milyon ki
~i deniliyor: Bu ruslardan oldukça daha 
açık, aynı zamanda raha septik, garbc da 
ha yakın diyeceğim geliyor, bir millettir. 
Ruslardan evel hıristiyanlaşrnıs ve mede
nileşmişlerdir: siyasi bir ananeleri mev -

cuttur. Ve on dokuzuncu asır zarfında 

bir edebiyat yaratmıya muvarfak olmus
lardır. 

Nazari olarak, Ukrayna Sovyet cum· 
huriyeti muhtardır. Hakikatte, bu muh· 
tariyet ancak zahiridir ve ancak dahili 
idare ile maarife inhisar eder. Ordu rus
tur. 

1917 de bir milli meclis intihap etmeyi 
tahayyül eden ukray:nalılar istiklfil saati- I 
nin çalmış olduğunu sanmışlardı. Esasen 
Moskova onlara kar§ı çok U)'sal davran-( 
dı ve Brest Litovsk sulh muahedesi, rus 
imzalar yanında, Ukrayna milleti mümes 
sillerinden ikisinin imzasını da ta§ır. O 
zaman imparator Vilhelm de Almanya'
nın müttefiki bir Ukrayna yaratmak sı
rası gelmiş olduğunu sanmıştı. Mahalli 
bir büyük müdk sahibi, Metman Skoro
padevski bunun reisi oldu. Sonra Alman 
mağlubiyeti üzerine Hetman mevkiini kay 
betti. 

Ukrayna'da beyazlarla kızıllar bir müd 
det harbettiler. Fakat Ukrayna vatanper
verleri, sovyetlere, lngiltere ve Fransa'nın 
yardım ettiği Vrangel ve Denikin orduları 
na, nihayet Kiyef'e kadar girmiş olan ve 
on sekizinci asrın büyük Polonya"sını kur 
mayı tahayyül eden Pilsudski'ye aynı za
manda kar§ı koyacak kadar kuvetli de -
ğillerdi,. Sonunda polonyahlar garbe doğ 
ru çekildiler, beyaz rus cephesi yıkıldı. 

Makno maktUl düştü \'e mağlup olan 
Petliuna memleketten çekillerek Paris'e 
iltica etti ve bir kaç sene sonra orada bir 
yahudi tarafından katledildi. 

Böylece Ukrayna hemen tnmamlyetle 
Rus idaresine geçti, fakat mUhim bir 
kısmı eski GaUçya Polonyadan kopaM
lamamıştı. Harpten önce bu Galiçyada, 
bllha~ıı Lembergde (Buglln Lvc>V) Po
lonyalılarla Ukraynalılar (veya rUtcn -
lcr) daha o zaman<ıa aralarında çarpı~ı
yorlıırdı. Veya Polonyalılara müzaheret 
ediyordu. BugUn, oraya hAkim olan Po
lonyalt!ar, RUten teba:ı1armı Lehlileştir
mlye kalkıştılar, Leh Ukraynasma, hak
klyl~ inkıyat etmemiş olan bu Ulkede 
milli zihniyeti temsil etmeleri için Pil
eudsklnin eski askerlerini buraya yerleş
tirdiler. Bu usul iyi neticeler vermiş gö
rUnmUyor. Hakikatte, Lvovda olan son 
tczabUrl~r ve kavgalar bu geniş cenubu 
şar1.i Polonyası C) aletinde, Lehlilerden 
dil, an'ane. din itibariyle ayn olan hal-

km, enerjik şeflerin idaresi altında, ken
disi milli bir nzhk olarnk telakki ettiğini 
gösterlr. 

Polonya Ukrnynası a§nğı Karpatlar 
Rusyası veya Rütenya ile sınırdaştır. O
nun içindir ki Riltenya, Almanya için, 
bir manivclfı gibi faaliyetini UstUnc isti

nat ettirebileceği noktadır. Almanyanın 
bu fırsatı kaçırmıyııcnğrnıı inanalım. Şim
diden Leh - Alman mUnascbctleri eski
sine naznr:ın gevuemil'J gCSrUnUyor, bUtUn 
telgrafların bize bahsettikleri Polonya 
yahudilerlnln Almanyadnn leh hududuna 
doğru sürülmesi hiidisesi Var§ovaya kar
şı yeni Almıın zihniyeti bakımından ka
rakteristiktir. Danzlg ve belkide Leh ko
ridoru meselesinin ortaya çıktığını gör
mek için herhalde çok bekllyecek deği
li%. Bundan başka Polonyndaki Alman 
azlıklar:ının himayesi meselesi de vardır. 
Berlinin, Lvov mmtakasmdaki Ukrayna 
azlığı Uzerinde kuvvetle faaliyete geçe
ceğinden emin olabiliriz. Çekoslovakya 
ne ölçüde bu faaliyete iştirak edecektir? 
Bunu sonra göreceğiz, fakat günUn bi
rinde, intikam hissinin ııadece taraf de
ğiştlrmlf olduğunu görmek mevkiinde o
lacağız. 

Esasen Almanyanm Polonyadan daha 
uzakta gözü vardır. Bir i;s birliği karak
teri ~e alabilecek olan Polonya ameliye
sinin ötesinde, çok daha mühim diğer 
bir ·ameliye belirmektedir: Sovyet Uk
raynasııia kal'§ı hareket. 

Üçilncil Rayh'm son hedefi burasıdır. 
Dir Uc;UncU Rayh ki eski Almanya ile 
eski Habsburglar imparatorluğunun bir 
kısmını kendinde toplamıştır. Berlinln 
mUznherct ettiği Viyana ile Moskova a
rasındaki eski husumet, on sekizlnci a
sırda doğmul) ve on dokuzuncu asn dol
durmuş olan husumet, yeni bir şekilde 
meydana çıkmaktadır, ve karşı karşıya 

olan kuvvetler 1ld zıd Jdeoloji renklerini 
ta§ıyorlnr. 

Fakat tarih, yeni jestlerde, eski jest
lerin mnksat ve hedeflerini buluyor. E
sasen bizim, bu meselelerle, İngiltere ve 
bilhassa İtalyanın yaptığı gibi, meşgul 

olmamıza lllzum yoktur. A vrupanm mer
kezinde bize kunılmuıı olan birkaç tu
zaktan yakamızı sıyırdık. Daha başka tu
z.nkla r dıı hazırlanmıştır. F'ransnnm se -
llmeti imparatorluktan geleceğini ve ls
tikbalimizln denizlerde olduğunu hatır
hyalnn. ~ llıditı ~ ÇaJıırna atnakta, yeni bir __ 
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Oniv rsitelilerin 
Reisicumhuru
muza telgrafı 

Üniversite talebesi bugiln Cumhurrci
slmlze §U telgrafı çekmişlerdir: 

BUyük Milli Şefimiz İsmet 1nönU 
ReislcUmhur 

Ankara 
İstanbul Üniversitesi gençliği yUc..e 

Atasmn son ihtiram borcunu ifa etmek 
Uzere Ankarada behemehal bulunmak 
istiyor. 

Ulu Atamıza, siz en bUyUğUmUze ve 
rejime bağlılığmıızı bir kere daha gös
termek, dinmek bilmiyen bir arzumuz
dur. Emirlerinizi heyecanla bQkliyen üni
versite gençliğinden siz Milli Şefimize 

yilce saygı ve selAmlar. 
İstanbul Üniversitesi 

gençliği 

Ona bizimle bera
ber dünya ağlıy--r 

Baştarafı 2 incide 
Mesager d'Athenes, Kronos, Ethnki 

gazeteleri tarih sırasiyle, Atatürkün e. 
serleri ve hayatı hakkında malumat neş
rine devam etmektedirler. 

Acropolis gazetesi, Ankara muhabi
rinin gönderdiği fotografları r.eşretmek 
tedir. Bu fotograflardan, Türk milleti
nin duyduğu kederin büyüklüğü ve de· 
rinliği anlaşılmaktadır. 

Milletin n hAdln1i 
ve ef~ndist 

Tallin, (Estonyanm merkezi) 14 (A. 
A.) Eta ajansı bildiriyor: 

Türkiye cumhurbaşkanı Atatürkün ö· 
lümü büyük bir teessürle kaydedilmekte
dir. Bütün matbuat bu ölüme uzun ma
kaleler tahsis etmektedir: 

Ous Eesti gazetesi diyor ki: 
"Türkiyede harikulade bir rönessansı 

başaran ve cesaretli ve mahirane bir dıc:ı .. 
politika takip etmiş olan büyük Türkün 
öli.ımü her tarafta elim hisler uyandmnış· 
tır. Birçok Türk dostlarının Atatürk adı
nı büyük bir şevk ve heyecanla telfiff uz 
ettiklerine ekseriya şahit olduk ... 

Postimees gazetesi yazıyor: 
"Atatürk tarihi bir iş başarmıştır. O 

müslümanlık dünyasını modem medeni
yete yaklaştırdı. Büyük ıslahat başardı. 

Kadının sosyal vaziyetini düzeltti. .. 
Paeevaleht gazetesi de, "Milletinin ha· 

dimi ve efendisi., başlığı altında yazdığı 
bir makalede Emil Ludvigin eserinden 
bazı parçalar nakletmektedirr. 

Atatilrk muazzam 
bir hazine bıraktı 
Kovno, (Litvanyanm merkezi) 14 (A. 

'A.) - Elta ajansı bildiriyor: 
Yan resml Ltctuvas Aidas gazetesi 

Atatilrk'Un ölümüne makaleler tahsisine 
devam etmektedir. Bu gazete son ma
kalesinde §Un lan yazmaktadır: 

"Ataturk faal bir hayatla canlandırıl

mış olan milletinin yüreğinden yeni alev
ler fışkırmıııtrr. Atatürk eskisi ile kıyas 

kabul etmlyecek kadar yeni ve mUkcm

mcl bir 'devlet binası kurmuştur. P '"fi 

onun eserine devam edecektir. ÇilnkU 
Atatilrk'iln faaliyeti bUtUn memleketin 

ruhuna girmiş, ona. yapıcı hız vermiştir. 
Tilrkiyenin birliği bliyUk ülkelere bağh 

olan gençliği memleketin istikbali için 
birer garanti teşkil etmektedir. 

15 sene sonra Atatilrk muazzam bir 
hazine bırakmıştır. BugUn Univcrsltelcre, 
her köyünde mekteplere, bir gUzel sa-

natlar akademisine, musiki konservatu
varına, gençlik teşkilatına sahih bulunan 
Türkiyeyi yeniden yaratmıştır. 

Memleket hayatında kadınlar mühim 
bir mevkie sahibdirler. Deniz ticareti 

fevkalade kuvvetlendirilmiştir. Ticaret 
ve sanayi günden gline inkişaf etmi11tir. 

Gazeteler, milletin bUtUn tabakalan 
tarnfındnn okunmaktadır. AtatUrk Anft 
karayı Tilrkiycnfn yeni hUkfımet mer-

kezi olarak yeniden yapmış ve memle
lcetino misilsiz bir hazine bırakmıştır. 

Tilrk mllletinin ruhu yenilenmiştir. TilrA 
kiye bUtün dilnyanm takldirlne l!},ktrr 

Awupa mfl1etltt anest içinde şerefli 

lıfr me~ işgal etmektedir BugUn Tür
k1yt-nfn nOfuzu bil; üktilr. İlerde Atatürk 
tnrafmdan çizilen yolu tnkib edecektir.,, 
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ec is dün Atamıza ağ adı 001 ~:~;,~.~:ı~ 
(C:ış t:ırafı 4 üncüde) fani Mustafa Kemal. öteki, milletin ve yapıcılıkta onun da!ma yanında, en öruJ.Ol dı · ı·· uınu g ır 

fakir, öksüz, yetırn. ıç döken, köylüle· daima içinde ya.~attığı Mustafa Ke· yakınında bulunan ve onun sağ kolu ların müdahalesı uz . e 5abi!JJ I 
ri elimizde:ı tuttun bağrına bastın, mailer idealidir. Ben onu temsil edi. olarak en büyük yardımcısı .,}an İnönü Profesör Bayan.~f~.t 11p.111car•1~ 
bizi yetimlikten, fakirlikten hamisiz.. yorum. Çok defa tekrar etti. Her han bugün başımızda bulunuyor. çen ve küçük tllku dun de ce~ 
likt~n ku:-tardın. Bir.e insanlığı öğret. gi bir tehlike anında ben zuhur ettim. A tatfirk Türk ivesi yaşıt or mişlerdir. Bayan Makbule flc~sı 
tin, ah Atatürk. Bizim bcnzimizi S:l· se beni bir Türk anası doğurmadı mı? Fazıl Ahmet Aykaç (Elazığ), ön· nakli günü, başvekili~:: ~ııtcır•f' 
rarttın, boynumuzu eğri koydun. Niye Türk analar daha Mustafa Kemaller <ler öldü. Şüphe yok. Bunun yanında Celal Bayann refakatın ,1 
bizi yetim ettin Büyük Atam, seni u. doğurmıyacak mı? Fej·iz milletindir. Türkiye, şerefli, muzaffer, kahraman decektir. tılııııı 61 
:ıutmıyacağız. Milyonlarla köylü ka· Benim değildir. Türkiye, Atatürk Türkiyesi, ebediyete Zavallı küçük tllkil, p.ta irınİf' 
dın, beşikteki çocuğunu ırgalarken, Türk Mil'etinin gururu namzet olan Türkıye, Türkiyı::.-ıtiz ya· nü öğrenince baygınlık ~~9sı ;Jİ 
Atatürk yavrusu diyecekler... Atatürk şıyor. Binaenaleyh hangi va;r..f:, hangi Aıanıızıu son dıık•) .... JA 
Türk ka ıfıoı vazif elt>rini İ ( a• Ala tt' T' · -ı gaye bize mate'Ilimizin i'.t:ı1de ilerleme· Ankara, 15 (Telefonla sö"tii1°'' 

b d 
e ın ırıtog u (Maraş : Ata. . . . unları ı ·ııD 

}a a-ıar ır türk bir zihniyettir. Bir devlet zihni· sine ait olan işten alıkor? doktorlardan bırısı Ş • . gu 
Esma Nayman (Seyhan). Uğrunda yetidir. Bütün cihanlara bı·r tarih zı"h. Arkadaşlar, bugün acılarımızı bağrı- "- Atatürke pazartesı ·ııde ~ 

h fed h h 1 ... ır·delerl 
ayatımızı aya er zaman azır o - niyeti olan bu adam Türk milletinden mıza basarak, gözyaşlarımızı kabil o· ponksiyon yapbdı. l"ı sonrı , 
duğumuz yurdun aziz Atatürkü için gelmiştir. Ve Türk milletinin guru· lursa canımızın içine akıtarak ancak Jantı hissettiler. Bundan şıyor~ıı. ,.. 
ne kadar göz yaşı döksek, ne kadar rudur. Atatürk bütün Türk milletinin yarının yüzünü güldürecek faaliyete halleri yavaş yavaş fena~ade artl:,.. 
yürek tüketsek gönlümüze az görünür. kalbinde tıpkı başımızda dalgalanan teşebbüs etmektedir ki Atatürkün la- Iı günü akşamı saat 18• 1-ı• 
Çü.:ıkü teessürümüz o kadar büyük • bir milli bayrak gibi daima yaşıya. yık halefleri olduğumuzu isbat edebili- ma başlıyordu. Bu esnadascrdıl: 
tUr. derindir, diye başladığı sözlerini caktır. riz, cemiştir. gözleri açıldı ve yav~a ,,,.~ 
şöyle bitirmiştir: İlyas Sami Muş (Çcruh), Hüyük şe- Hazin tablo: elini, ayuğım "-Saat kaç?.,. d'ter· Sil'"-
"- Vaktile Türklük hakkında en ka- f' .. k k h t . . 0 .. ntu·· m Kend'ısı'ne cevap ver 1 

ın yu se a ırasmı tazız etmış ve o· ,.. A 
ranlık düşünceleri besliyen başlar. da. nu takiben kürsüye gelmiş olan Besim Niğde mebusu Dr. Abravaya da şun. hir daha konuşmadı. , 13ilı1li>':ı.·1 
valarmın en mühim delili diye Türk Atala (K .. t h ) T" k .11 . b 1 Saatı· nı·çı·n sormuştu .. al .de'' ... y u a ya , ur mı etıne aş arı söylemiştir: 1' .. 
kadının halini ileri sürerlerdi. Bugü::; sağl w d"l . . T'" • .11 . . ,, A k . Zamansız ebediyete intı ~ 

ıgı ı emış ve yıne uu ır,ı etının - r adaşlar, şımdiye ka.dar son daki 
dünyanın en ileri gitmiş memleketle· İ t İ .. .. .b. 'k" • b.. k b. mana aı't sualı· bu oldu. a_.,ide~ . d d • . sme nonu gı ı ı ıncı uyü ır a- kaya kadar huzurunuza çıkmc.:k şerefi· l..-ı 
rın e dahi Türk ka mrn medenı ve sı. d b Saat 19,5 da artık taın ın"'" ama, üyük bir öndere malik olma. rıe mJ.ıhar clup t .. .. 1 w• . il"' :,,.ı yasi durumunu görerek gıpta edenle. a soz soy ı:tcr.~~?:nı d. ça~ ~ 

sından dolayı kutlulamıştır. k t' b"l · d F k t d k" sinden germişler ı. gedf· ..J rb adedi ne kadar çok olduğunu bu ar a ıyen ı mıyor um. a a son a ı- :s b' ııalde '~:.. 
kadaşınız gözü ile görmüştür. Rum voranıJa,ların teessürü kada, kırılacak derecede çarpa11 kalbi- tamamen baygın ır·ınza edeıı~, 

S 1 • k r Doktor Taptaş (Ankara), Rum va- min heyecanı beni buraya sev ketti. Bu. Sıhhat raporuna 1 ucuıı 
ırası ge mı§ en §UDU da söy ıye· lar Yedi gün onun ba.ş_ı Ut ~~ 

yim: Layık olduğu hakları Atatür • tandaşların elim zıya karşısındaki duy- raya geldiğim dakikada ne söyliyeceği- ff''su Jll e!Y~ 
kün büyük dehası ile kazanmış olan gulanna tercüman olmuş ve Atatürk mi bilmiyorum. Atatürkün büyüklüğü Nabzı, ateşi, tene ~. ordU· l' rr~ 

··ı h . · · k Ib' d b d" At ·· k.. d h A .. k"' · h k kontrol ve tesbit edıhY b•f'"..t Türk kadını, bütün milli ödevlerini i· o mez, o, epımızın a ın e e e ıyen atur un e ası, tatur un esen a - h stanıll ti- 5" 
kt d · · k d 1 .. ı d" ı ld sabahı saat 8,55 de a • et~ fa için hazırdır. Bundan zerre ka. yaşıyaca ır, emıştır. m a ne er soy en ı, ne er yazı ı... . aye!l" 

1:1 gelen doktor kalbı ınu · bir dar şUphf:' edilmesin... asan Reşit Tangut (Muş), Atatı Kütüphaneler dolusu kitaplar mevcut.. d yerıı d f 
K 

' 
k··n h · ı· · 'f d d 1 d · · R d d 1 d' ı d"k B 1 ·1~ lamdr .. Fakat tam 9 a · "er ı. i)r ol un kara lOJlrak. u şa sıye ını 1 a e e ere c emıştır a yo a ne er ın e ı ... un ara ı ave . . aretı cJı 

Cavit Ural (Niğdeı, Atatürkü:ı ö. ki: edecek söz bulmak şimdilik benim için ne kalbte bir za~y~:;;nı çağır 
lümüne bir türlü inanmıyoruz, diye "- Atatürk büyük bir Türk babası sıfa. kabil değildir. Esasen maksadım bunlar tor hemen arka aş . rıza g . d bır a ~dl 
söze başlamış ve demiştir ki: tiyle milletini bağrına basmış ve büyük dan bahsetmek değildir. Gözümiin ö • bin mukavemetın e .. tıastaı..-
"- Kör olsun, sevinsin, doymak bil- aş'kını ona vermiş bir varlıktı. nünde hazin ve elim tabloyu gördüğüm Bütün doktorlar büyuk A 

miyen o kara topraklar, evet sevinsin Kamil D..ırsun (lzmir), Dünya ya- zc.man elini, ayağını seve seve öptüm. ucuna toplanmışlardı. bir b 
ve övünsün. Çünkü şereflenmek. o. ratıldığı gündenb~ri talileri tersine çe· Fakat bu dakikada c arzu yine bende iki günd:nber~ ba~;;:ri bUt!it',o' 
nurlanmak için ihtirasla kucağına çek virmi~ olan tek insan Atatürktür, de- uyandı. Ve huzurunuzda • huzurunuz tan büyük bndernı go oktorlaJ 
tiği o insan dünya kurulalıdanberi miştir. diyorum. Çünkü huzurunuz demek doğ tiyeti ile parlıyordu. D 
bir eşini görmediği. bir ikincisini bul- Örge Evren (Balıkesir), Atatürkün rudan doğruya Atatürkün huzuru ma· ümitle çırpınıyorlardı. afıl11 ' 

madığı kahramandır. ölümünün bütün dünyada husule ge _ nevisi demektir - eğilmek ve milyonlar- O, s~n dakikalard~·~t~u:111'!it'~~ 
Atatürk ölmemiştir. Atatürk ölmez diği akislere tercüman olmu~ ve de- ca defa elini, ayağını öpmek içir. bura· kederli insanlara tah ı. b3l<tl· 

ve ölmiyecektir. O bizim varlığımız. nıiştir ki: ya gctdim. Sağ olsun Türk milleti. yan bir hisle derin de~ın bbatte 
dır. Ebediyete kadar yaşıyacaktır. O "-Ulu önder, biz Türk çocuklan sana Konunun kabulü olarak gözlerini sank~~tl· 5r, 
bizim milli bir mabedimizdir. Kıya • ve senin Önderliğine layık Türk olara"lt Hatiplerin bu coşkun ve heyecanlı bi canlı ve parlak. :ç derill ,. 
mete kadar kalacaktır. Onun e"'-cıiz &-- kalacagwız. Ahdımız budur. b d h · · · kelime söylemeksızın ° · · l<'P',.. 

":r' eyanatm an sonra, eyetı uınumıyesı . ..ztertnı ··tc0\" 
seri, büyük vatan, büyük inkılap, bil. İstemat Özdamar (Eskişehir), Ata- üzerindeki müzakere kafi görülerek A· delen ve tıtreten go"liİl11 sil 
t~'clüğü, sağlamlığı, azametile onun türkün ölümü yalnız kendisinin yarat· tatUr1tün cenaze merasimi için yapıla. Büyük salonu bb~ç;nirı U~i. r1 

fıkir ve iş arkadaşı olan, kardeşi olan tığı Türk milletini değil bütün dünya- cak sarfiyata ait kanun, mevcudun it- lamıştı. Dolma a yarı)'• il'l 
büyük lnönünün elinde ve biz onun yı yasa dii§Ürmüştür. Demiştir. tifakiyle tasvip edilmiştir. bayrak yavaş yavaş ~ 
etr:ı.fındR. arkasında içimizdeki sar- Hamdi Ongun (İçel), Arkadaşlar de Meclisin bugünkü toplantısında Ce- hflbe 
sılmaz, scnmez, silinmez inkılap inan. miştir, Kaybımız ve bundan doğan a. lal Mengililörü {Antalya), Mustafa Şe· V 80) iŞ hf r 
cı ve sevgisile daha çok yükselecek, (p cımız, teessürümüz, ökü kabul etmez ref (Burdur), ve General Kazım lnanr l ı. z ıOt 
daha çok parlıyacak ve daha güzel o. :s :s e" tıll derecede büyük ve derindir. Buna rağ- (İzmir) in vefatlarını bildiren Başve- fstall 
lacaktır. 1. Ankara. 14 (A.A.) -etelerdefl .:d 

M 
men tesel ımiz de aynı derecede büyük kalet teskeresi okunmuş ve hatıralarına !Y. 

üsterih olsun Atam, var olsun k sızca 1·ntı'c,"r eden gedaz.d V"gôrt ve uvvetlidir. Şuna sükretmeliyiz kı' •. hu"rmeten bı"r dakı'ka ayagwa kalkılarak ,.,.. " 
Türk milleti, varolsun lnönUmüz. ,. b Y 1 :*İtle ~ JI 

Atatürk az zamanda bütün eserlerini s~kut edilmiştir. Kütahya me us~ . urtlillb·. _,; 
Ziya Karamürsel (İstanbul), biz o 1 setı· cumhur kıı.t1bı urn. t'ıfa edı> ve on arın yac:aması sebeplerinı· ikmal Meclı's raro::amba gu··nu·· toplanacak "" ; 

güneşin nurundan, kuvvetinden dai- :ı: :s :s • dı'lerek mebusluktan ıs ~A& 
etmi§tİr. Harpte, sulhte, kuruculukta tır r 

ma müstefit olacağız. Onun rejimi • · 
zıhdır. ··re bU t1 • 

nin bekçisı millettir, demiştir. A 1 d · b • k Haber aldığımıza go 
Büyüğümüzün büyük mirası m an Ya a Yen 1 1 r arar yen dog'"..rru değildir. Jt 
Refik Ince (Manisa): Bilyüğümüz -F 

bizden ayrılırken bir.e büyük bir mi . Ya h u d 1• ı e r · · · e s · t e fil, 
ras bıraktı. tnsanıık mirası, milliyet. U n 1 V r 1 • Har 1c1 ye Ye U 
perverlik mirası, vatanperverlik mira. alı 118 C8.,.,.. ttıı~"1J' 
sı ve millete faydalı olmak mirası. ı d k k Ia) ~ fl!!J 
ayrılırken bu millete mazisinden kal- e r e o u ya m a ya c a Ankara, 15 (Telefon bıJlıı ~_.I 
mış en ufak bir plirüz, bırakmadan k~leti dairel~ri~de. açıkaçıtl~fll , 
ayrıldı. Dahilde bırakmadı. Hariçte Berlin 14 (Haber) - Alman maarif duğu tekliflerin cevabının Varşovada bek· luklar için hır ımtıhal1 21 ıfl~ ıC· 
bırakmadı. Bununla da iktifa etmedi. nazırı, bütün üniversite rektörlerine yap· lendiğini bildirmiştir. mİ§tir. Imtihan bu a)'l~pılıı~1 
istikbalde takip edeceğimiz yolları tığı bir tamimle yahudilerin derslere işti· tondrnıla komüni~tler Af- bir heyet huzurunda ) 

da gö.sterdi. Ne bahtiyarlık. Ne bah. rakten menedilmelerini bildirmiştir. munyayı takbih ettiler ==========:::::~:=--iıfı·ıe aerl;;t~ 
t• l k b" k" b" .. h Alman hükOmetinin emrile Berlinin birl v '"' ıyar ı ıze ı. uyuk uzur içinde Londra, 14 (A.A.) - Binlerce komü· rıkarmak irin ı.ondfa re~...iı J11,;..of! 
aldığımız · as h f t k çok yahudi şahsiyetleri son günlerde ya· ·ı · ıı d p k b. k · k b ı >- >- ı:»·-.. ..rı•1'"' mır ı mu a a7.a e me sa nısta ay ar ta ır arar suretı a u da açılması mukarrcdr·seıer \J"-

odetini yaşıyoruz, demiştir. hudilik aleyhinde cereyan eden kargaşa· etmişlerdir. Bund:ı Almanyada yahudilere Almanyadaki son ha ı . ııa> 
Hatip, bundan sonra, Atatürkün lık esnasında ari nümayişçiler tarafından karşı yapılmakta olan tethiş hareketi tak- . 1 caktJr. ırll 

yilk k rıh · t" k k • · ·· B ı· d k. h d. ğ 1 l rure tehır 0 una - f\tr'ı "İf .JI se ş, sıye ı ve ara terını gos. er ın e ·ı ya u ı ma aza arma yapı an bih edilmektedir. Karar suretini kabul e· Londr.a, 14 (A .. A·J
0 

•. ,/ıcll'd. e 1v,,,,,ı~ JI 
teren büyük hasletlerini anlatmış ve zararları tazmin etmeğe davet edilmişler- denler, bunun bir metnini Alman sefareti· r-; '· tl ··~~· ,.~ 
sözlerini ŞU cümlelerle tamamJnmış . dir. Bu tazminat ile beraber \'On Rathın. .. k b' h . 'h . l sekreterı Şckspır. uıetifll ahıtl ne göturece ı r eyet ıntı ap etmış er· irat ederek Alman. nd1 e'·i sBtıw 
tır: katli dolayısile yahudilerden istenilen biri dir . .Nümayişler, alay halinde, Alman se- olan münasebetlertJl .:en~ııP ..el 
"- Biz her vasıta ile Atatürkten almıc milvar mark da avrıca 'l·atırılacaktır. fa ethan s· 't · ı f k t b. pek 1·a ,.. '-'!11" 

, J .ı .ı r e ıne gı mış er, a a ınamn hatlcri başka bir ır~.aol:ı(.l ~..rtıjlt 
olduğumuz mirasın hakiki sahipleri ol ln!!ilferenin b:r JU ot• s:o"Ju ziyade yanma yaklaşamıyarak uzakta baska bir c:cy 01rnn . bil' '~~ı 
duğumm: davasını isbat etmiş olaca· k ı 1 d ~ .. · ·ı hıÇ ·dııv 
ğız. Atatürk, emanetini bizlere tes. Berlin 1 4- Nasyonal sosyalist parti· ·a mış ar ır. itisaf hareketlerı ı1ern:ıc:ı {jtl'lı 

t sinin gazetesi olan Angriff, 8 ikinciteşrin Avam kamarasında beyanatta bulunan edilemivcceğini ı:ın :ı .. 
lim etti, sbat edeceğiz ki, tarih yaza· .ı ,.o~ 

k ki b
. nüshasında Yon Rath ve Gustlofun katil- Çemberlayn Almaııyada Yahudiler aley- mic:tir. ı·-tı'r ı-1 •1ar y_. 

ca • ız bu emaneti hüsnü muha. "' d rn ~ " lerinin resimleri altında Çörçilin ve Ede· hinde ahnan tedbirlerin maatteessüf doğ· Hatip. Wh•eten .. e~ t' j!'lı;.11'1--ıetl 
faza ve teslim ettiğinden daha iyi yap · · 1 · · d b 1 · ru oldugwu ve Pariste uapılan cinayeti kim ı;:sas ı't.ıbarı·ıe durl15 ı.r.r\efV 
m~a layık ehilleriz. nın resım erını e asmış ve atına şu ı· .ı _ 

1 
teztIP" r 

İbrahim Necmi Dilmen (Burdur): b?rey~ yazmıştır: "lki katil ve harp müş· I senin müdafaayı aklından geçirmiyeceği· manlann bu kabiakkile jftilt:ı. ( 
vıklerı.,. ni, ancak hu yüzden zulme uğrıyanlar hak memleketleri ile h' ~ 

Atatückün zıyaı karşısındaki tahas. 1 
U 1 . . . 

1 
'f Gazetenin bu şekildeki neşriyatı, lngiliz kında 1ngilterenin derin bir sempati bes· ni zannetmem. J 

s s erını şoy c ı adeeylemiı-~tir: r 
, mümessilinin Alman hariciye nezaretini 1 lediğini söylemiştir. llolarulad~ A ) ,,,,,., e .. ı 
'- O, daha senelerce evvel söylemişti: ~ r• t~ D' 

tkl Mustafa l\:emııl vardır. Biri ben. protesto etmesine sebeb olmuştur. 1 Başvekil, Almanyadaki İngiliz tebeası Amsterdam. 14 <:.,: bil' ~Jl"".;,ı 
Polonvah Yahudih r mt'!;t>lt>;ıi 1 Yahudilerin himayesi için Berlindeki ln· jansı bugün ne~rettı.ı::;e,·ııiıtde,, 

1'~ m y zd e bir t 8 y in Almanyadaki Polonyalı yahudiler hak-, giliz büyük elçiliğinin icap eden tedbirleri man\'ada yahudiler 3
• ;ede ·ııi 

Ankara, 15 (Telefonla) - Açık bulu- kında Polonya ve Almanya murahhasları almış olduğunu bildirmi~tir. birlerln efkarı urn~~orrıt~ 
nan temyiz mahkemesi azalığına eski arasında yapılmakta olan müzakereler in- Jngif:z - Alman nıü1akerf'leri galeyanın Holanda et ,-et 
temyiz azasmdan bir numaralı kazanç kıtaa uğramı;tır. Londra, 14 (A.A.) - Bazı lngiliz rica· yahudi!erine muhacer st'·let 
temyiz komisyonu reisi Abdullah Aytemiz Polonya heyeti Berlindcn ayrılmış ve linin mütaleasma göre, Münih anlaşma· lıklarını genişletrneğe 
tayin edildi. Alman heyeti murahhasasına, yapmış ol· sına ha.kim olan zihniyet filiyat sahasına mektedir. 



~llQNc İTEŞRtN - 1938 

CENAZE MERASiMi PROGRAMI 
la Ankara, 14 (A.A.) -Atatürk'e yapı
fSl~enaze törenine ait esas prÔğramdır. 

1 
NBULDA YAPILACAK TÖREN 

ICA Pf't 6 Sonteşrin 1938 Çarşamba günü: 
1 AFALK: 

def Dolrnabahçe sarayında Atatürk'ün ilk 
la.rı a halk mümessillerini kabul buyurduk
bu] salonda vücuda getirilen katafalkın 
16 Unduğu salonun kapıları Sonteşrinin 
l'erırıcı Ç~rşamba sabahı saat 10 dan itiba
ler ' aşagıda izah edildiği surette, ziyaret-

e Ôçı~ bulundurulacaktır. 
gir} stu Türk sancağı ile mestur, etrafını 
tem alt şeklinde güllerle muhat ve altı oku 
ta,~·81 en Yanan altı meşalenin yanlarında tni:1 vkaziyetini almış bulunan general, a
l:ırıa ' ara, deniz ve hava albay ve yarbay
bay rıda~ mütesekkil altı yüksek rütbeli su
ber ırı nobet beklediği katafalkın önünden 
C?İleaYıktt~zim, aşağıdaki sırayı takiben ge-

ce ır: 

ı ifa} - fstanbul vilayetinde bulunan teş-2 dahil askeri erkan, 

3 - Teşrifata dahil mülki erkan, 
haşt - Rektör, dekanlar ve profesörler 
kl!l : 

1
°lrnak üzere üniversite ve yüksek o-

a ebeleri 
b 

4-K ' d l .... l . ayJ uman an arı, ogretmen erı ve su-
l'tlis. arı başta olmak üzere Harp Akade
lQb 

1

1"e. rnüteakıben yedek subay okulu ta-
e erı 
~ ' 
~ - lialk Partisi erkanı, 
i - Halkevleri idare heyetleri, 

ileJi - Mali, ticari ve idari te§ekküllerin 
gelen erkanı, 
8 - ı ·1 S zcı er. 

1,~a akat 14 den itibaren halk geçmeğe baş-
1~ i ca. Ve Sonteşrinin 17 nci perşembe ve 
•:tk llcı cuma günleri saat 10 dan başlıya
le~ı iaat 24 e kadar bu tazim geçidi mek-

1 ete ve halka inhisar ettirilecektir. 

19 
ST ANBULDAN HAREKET 

l' Sonteşrin 1938 Cumartesi günü: 
rafın~hu.t, sabah saat 8,30 da 12 general ta
~ an kaldınlacak ve Dolmabahçe sara
, .. ,h dıt kapısı önünde bulundurulan top 

t81tıa vazedilecektir. 
tene - Tören alayının ilerisinde yolu tö
()ıa .. akçılc bulundurmak üzere geniş safta 

2 , atlı polis kıtası ilerliyecektir. 
lôre

11 
k Tören alayının batında atlı olarak 

3 ornutanı, 

4 - ~ızraklı bir süvari alayı, 
()la.raı; Bır piyade taburu, "bandosu önde 

s_'B· "' ır topçu taburu, 
olar~);; Bir deniz taburu, "bandosu önde 

( ' 
~ - Çelenkler, 

~raba - Cenazenin mevzu bulunduğu top 
sı, 

~ltı~~;:ı Arabanın sağ ve sol taraflarında 
10 an on iki general, 

da)~al - Atatürkün Harp ve istiklal ma
l 1 arını taşıyan general, 
ı 2 - Ata türkün ailesi efradı, 
lJ -Başvekil, 

~akr d Büyük Millet Meclisini temsilen 
ı 4 a an gelen heyet, 

b'ıe\tk1• - İstanbul vali ve belediye reisi ile 
\'e d . k ]S enız omutanları, 

'ol()g}a - lstanbulda bulunan ecnebi kon-
i r, 

hiı ast;: İstanbul vilayetinin teşrifata da
b l 7 ~1 \re mülki erkanı, 
L'°tta oirrı Re~~ör, dekanlar ve profesörler 
~\il ta.leh jk .uzere üniversite ve yüksek o-

18 e erı, 
~~ı;:~_unınndanları, öğretmenleri ve 
··••ai, r-..ıaşta olmak Üz«!re Harp Akade-

l 9 _ 'LT 

20 rıalk Partisi erkanı, 
21 - lialkevleri idare heyetleri, 

"'E!snnı;.Mali, ticari ve idari heyetleri mü-
rı, 

22 - lstanbulda mevcut izci teşekkül
leri, 

23 - Yedek subay okulu talebeleri, 
24 - Bir piyade taburu, "bandosu önde 

olarak", 
25-Halk. 
Hava filomuz törene havadan İştirak 

edecelderd · r. Bu t~rzdst tesekkül edecek 
cenaze alayı saat 9 da hareektle tramvay 
l':S!.!3"-ı~ ta!~:~en T oP-hane, Karak.9..Y.., Köerü 
yolu ile Eminönü meydanı, Baliçekapı, Sir
keci ve Salkımsöğüt üzerinden Gülhane 
P.arkına ve park içindeki yolu takiben Sa
~i !.>_µm ')IV\_ya ı: ac~ktır. 
.. Cenaze alayının Dolmabahçeden Sa
ray~ur.E?ta kadar olan güzergahının iki 
tarafına asker, jandarma kıtaları ile mek
tepler ve halk dizileceklerdir. 

Cenaze alayının kolbaşısı Sarayburnu 
rıbtımırta " -JdLJH vakit alay durac~k, kıta
lar yolun sağ kenarına çekilecekler ve ce
nazeyi taşıyan top arabası geçerken resmi 
tazimi ifa edeceklerdir. 

Alaya işt\rak eden zevat ve izciler top 
arabasını takiben rıhtıma kadar tabutu 
hamil olan top arabasını takip edecekler
dir. Alayın sonundaki tabur da bulunduğu 
yerde kalacaktır. 

Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma 
ya!d:ışacak ve tabut generaller tarafından 
top araba-sından kaldırılarak rıhtımdaki 
dubaya yan~~acak olan Gür veya Dumlu
pınar denizaltı gemilerinden veyahut Za
fer veya T ınaztepe destroyerlerinden biri
sine bindirilecektir. i 

Tabutu hamil bulunan Clenizaltı gemisi 
veya destroyer Selimiye veya Haydarpaşa 
açıklarında akıntısız bir mahalle demirle, 
miş bulunan Yavuza yanaşmak üzere ağır 
ağır yol alacaktır. 

Tabut Yavuza nakledilerek Yavuzun 
arka taraf topları önüne konulacak ve 
bir müfreze ihtiram vaziyetinde l>ekliye
cektir. 

Cenazenin Dolmabahçeden hareketi a
nında Galata kulesindeki "Vardabandıra" 
tarafından verilecek işaret üzerine Yavuz 
her beş dakikada bir top atacaktır. 

Cenazenin ı:?emiye irkabını müteakıp 
Yavuz top endahtı suretiyle selam resmini 
ifa ederek hareket eyliyecektir. 

Limanda h ı unan ecne i harp gemileri 
bu selam resmine ayni suretle iştirak eyle
dikten sonra Yavuzu Ada açıklarına kadar 
takip edeceklerdir. 

Gerek karaca yürüyüş halinde iken ve 
gerek denizde seyir esnasında hava filola
rımız da cenaze törenine refakat edecek
lerdir. 

Seyir esnasında · İzmite kadar on beşer 
dakika fasıla ile top atılarak rasimei selam 
ifasına devam olun:ıcnktır. 

,Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz komu
- tanı ve amirallerin İştirakiyle, izmite ka

dar donanmamıza mensup denizaltı ve 
destroyerler refakat edecektir. 

Atatürk'ün aileleri efradı ile cenazeye 
refakat edecek olan zevatın nakilleri için 
Ad1 hattm-ı t~hs~s edilmek üzere Deniz. 
bank tarafından bu kere celbedilen yeni 
vapurlardan biri Sarayburnunda bulundu
rulacaktır. 

Diğer taraftan cenaze alayına refakat 
eden memurlarla hallan da Atatürke yapı
lacak olan bahri merasime iştirakini müın
kün kılmak üzere saat 13 de Sarayburnun
dan ve Köprünün Şirket ve Akay iskelele
rinden ikişer vapur hareket ettirilecektir. 
Bu vapurlarla İstanbula gelmiş bulunan ec
nebi harp gemileri Büyükada açıklarına 
kadar filoya refakat ve bilahara avdet ey
] eyeceklerdir. 

IZM1TE MUVASALAT 
Yavuz zırhlı kruvazörü İzmit önlerin

de demirleyecek ve cenaze bir denizaltı ge-

misine veya bir destroyere naklen Mayn 
iskelesine çıkarılacak ve orada bulunduru· 
lacak olan bir top arabasına vazedilecek· 

. tir .• 
Cenaze bu suretle İzmit İstasyonuna gö 

türülerek Atatürkün zati kompozisyonla
rına takılacak olan hususi vagona irkap 
edilecektir. 

lzmitte yapılacak törene vilayet erka
nı, kara ve deniz kuvvetlerine mensup kı
laat ile mektepliler ve halk İştirak edecek
tir. Bu vagon iki büyük Türk sancağı ve ga
yet zengin bir surette defne dallariyle tez
yin edilmiş olacaktır. 

Cenazeye refakat edecek olan zevat 1->u 
trene bineceklerdir. _ ._ 
İzmitten Ankaraya nakli esnasın'da altı 

subay cenazeyi bekliyecektir. 
Cenazeyi nakledecek olan katarın ge

ce geçeceği istasyonlarda meşaleler yakı
lacak, katar kasaba ve köylere yakın olan 
istasyonlardan geçerken, mahallin en bü
yük mülkiye memuru bulunduğu halde, ka
saba ve köy halkı tarafından selamlana
caktır. 

Cenazeyi hamil trenin Eskişehire mu
vasalatmda askeri merasim yapılacak ve 
bir ihtiram kıtası selam resmini ifa eder
ken bandosu da matem havalannı çalacali
tır. Bu törene vilayet askeri ve mülki erka
nı iştirak eyliyecektir. istasyon peronunun 
münasip mahallerinde meşaleler bulundu
rulacaktır. 

Tren Polatlı ile Ankara arasındaki is
tasyonlardan gündüz geçeceğinden mahal
li köy ve kasaba mektepleri talebesi de is
tasyonlarda treni selamlıyacaklardır. 

~nKara proğramı yarın verilecektir. 
BELEDiYENiN TEBLIGI 
lstanbul Belediye ReisliğinClen: 
1 - Dolmab'ah'ce sarayında Atatürkün 

aziz naaşlarının bulun.du'ğu salon 16-11-38 
çarşamba günü saat ondan itibaren aşağı
da gösterilen şekil ve sıra 'dahilinde ziya
retlere açık bulundurulacaktır. 

A - Teşrifata dahil askeri zevat '(Sa
at J.0) da. 

B-Teşrifata dahil mülki zevat '(saat 
10,15) de. 

C - Başlarında rektör, dekan ve pro
fesörler olmak üzere üniversite ve yüksek 
okul talebeleri (saat 10,30) da. 

D - Komutanları, öğretmenleri ve su· 
bayları başta olmak üzere Harp Akademi· 
si ve bunu takiben yedek subay okulu tale
beleri (saat 12) de. 

E-Cumhuriyet Halk Partisi erkanı ve 
Halkevleri idare heyetleri (saat 13) de. 

F - Mali, ticari, idari teşe_kküller .(sa· 
at 13,15) de. 

G- izciler '(13.30)"da. 
2 -Ayni gün saat 14 d.en saat 24 de 

kadar lise ve orta dereceli mekteplerle 
halk bu tazim geçidine İştirak edecekler-
•..ı. 
uır. 

3 -17 -18 lkinciteşrin günleri de saat 
ondan itibaren saat 24 de kadar ilk mel(. 
teplerle halk ayni veçhile ziyaretlerde bu
lunacaklardır. 

4 - Bu proğram'da yazılı teşrifata da• 
hil mülki zevat ve teşekküller davetiyeleri
ni mensup oldukları daire ve müessese şef
lerinden alacaklardır. 

5 - Sarayda girilecek, çıkılacak kapı
lar ve takip edilecel{ yollarla geçiş şekli 
mahallindeki memurlar tarafından tanzim 
ve işaret olunacağından izdihama ve inti
zamsızlığa mahal verilmemek için vazife
dar memurların bu husustaki tavsiyelerine 
riayet olunması ve geçiş esnasında mutlak 
bir sükUnun muhafazası ve geçişin hiçbir 
suretle inkıtaa uğratılmaması ve sıranın 
bozulmaması bilhassa rica olunur. 

6 - 18-11-938 cuma günü saat 24 de 
bitecektir. 
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l' ıldırım o qece qine qıldırım gibi 
Bursaqa döndü 

Yıldırım kederliydi. Birkaç kAfir ku • 
mandan karşı.aında mağlüb olan askerini 
C' .inden gelse tekmil kılıçtan geçirecek· 
t t. Otag kurduğu yerde birkaç kelle kea
t .rmi3 olmasına rağmen t escili bulma -
mışu. Yemek bile yemedi. Bursayı da ka
rışık bırakmıutı. Elizabetln Znhldle olan 
eırrmı çözememişti. İç oğlanının boynu 
~urulurken söylediği söz mühimdi. Hün
kar şimdi lç oğlanını idam ettiğine plıı

man olmuş ama, iş işten geçmişti . .Mutla
ka Ellzabctln boynu altında bir sır ya ı
yorrlu. Zahidi de §Cyb Buharinin hatırı
na ttünneten ö!dUrcmemiştl. 

Ali paşada da son zamanlarda bir de
ftşikllk vardı. Bu hnrbden kaçmnz paşa 
da bir harb aleyhtarlığı başlamıştı. Hat
U birkaç defa hllnkAra: 

- Pndl.şahnn. Artık yorulduk. Şehza
a~ıere işi bıraksanız da payı ealtanatı
Jlızda otursanız daha gerek değil midir? 
demişti. Acaba Ali paşa da bir şeyler mi 
bUlyordu! 

Yıldırım, bunlan da düşünerek bUs -
bUtnn muzt.arlb olmuştu. Zaten artık şu 
Teya bu zafer onun Uzerlnde bUyUk bir 
tesir yapmıyordu. İşte görüyordu ki, da
ha atı ilzerlne binmeden prensler ayak
larına kapanıyordu. Macaristan işine ge
lince, elbr>tte onu da bir haline yoluna 
koyRcaktı. Fakat kadın işini nasıl hane. 
decektl ! Acaba Ellznbet ona ihanet mi 
ediyordu? HUnkür, kendi kafasına bir 
ftake vurarak söylendi: 

- Hiç sana oyun oynamak bir kadmın 
bddl mi! 

Halbuki hnddiydl. Hem lSyle hnddlydl 
ki. kendlsl harb meydanlannda can 
tehhkesl içindeyken Ellznbct SırbL'ltan

&m gelecek seVgilisine-sankl yeni zifa
fa girecek bir gelin gibi cihaz hazırh-
70rdu. Çadırın ~ışrtıdtı. bld lıaykırdı: 

- Padişahım. Yol verelim mi? Burea
dan. kadıdan bir tezkere varmış. 

Yıldırım kendi fırladı. GörPnler yerlere 
eğil11ler. Kadı katibi bizzat m(>ktubu 
getlrtniştl. Mektubun üzerinde kırmızı 

111um üzerine basılmı§ bir de milhilr var
dı. 

Ylldırnn !llratle mektubu açtı. Okur • 
iten elmacık kemiklerinin içinde sanki 
bir kalb atıyormuş gibi muntaum titre
meler görülilyordu. HUnkAr okudukça 
m.oranyordu. 

- Bu mektubu kadı efendi sana ne 
aman verdi? 

- Tarihi llzerinde yazılı gUn ıevketlQ 
hllnklnm! 

- Şohlrde bu fş biliniyor mu! 
- Evet eevket!Cım. 
- Muhafızları tevkif ettiler mit 
- Evet hUnkArım ! 
Yıldırım, çavuşu çağırdı. 

- B~n merkeze dönüyorum. Yanmı.a I 
lcab ettiği kadar sipahi ve asker !ate -
rim. Buralarda nezaret ve ihtiyatı elden 
bırakmayınız. MUblm bir lf budusunda 
banıı haber vermeği ihmal edenin boy
nunu vurdururum. 
Düşman uzun müddet yerinden kıpır-

dıyamıu. 

Asker arasına birdenbire yayılmıştı: 
- Hünkar Bursaya dönüyor! 
Ne olmu§tu, ne vardı ~ine? Bir ta

raftan ihtiyarlar Yıldırıma acıdılar. Mer
kezden harb yerine, barb :}- P.rinden mer
keze mekik dokuyan Yıldırımın hiç bu -
zur \'O rahatı yok denebilirdi işte yine 
Bursll kadısı mUhim bir fe için bUnkarı 
Ç!:lğtrıyordu. 

Harb yine kalıyordu. DUşman bu mlld
det zarfında kuvvetlenebilirdl. Hazır 

milnhezim olmu§, mağlüblyete yUz tut -
muşıten birdenbire Uzerlerlne çullanmak 
gerekti. Fakat bunu bUnkara söylemtk 
klm!n hnddineydl. Hem mühim bir me8e
le olmasa zaten Yıldırım harbi bırakır 

da iöner miydi! 
Yıldmm o gece yine bir yıldırım gibi 

Bursaya döndU. 
Padişahı karşılyanlarm arasında bil

hnssa şeyh Bubart teınştıydı. Ne sarlb 
dilnyadır bu!. İşkilli olanlar her hare
ketten kendilerine hisse çıkarırlar. Şeyh 
Buharl de dalaverelerinin hUnkiı.rın ku
lağına gittiğini eanarak epeyce tel!ş et
mişti. HalbukJ hünkar atrndan iner fn • 
mez önce şeyh Buhart ile öpUştU ve her
ke!e iltifat ettikten eonra dokuz doğurur 
gibi ellerini uğuşturarak sabırsızlık gö!-
teren Bursa kadısını yanına aldı, 
;ya glrdL 

Yolda konuşmağa başladılar: 

Bar&-

- Manoelin kaçacağım evvelden dU
şUnmek, ona göre tedbir almak lhım de
ğil miydi Kadı efendi? 

- Nasıl kaçtığm tahkik etmek iste-
dik şevkellO hllnlı:§.rım. Hl~ bir delile 
dcstres olam~dık ! 

- Ahmaklar. Bir delile deııtre! olııa

nn dn ne çıkar? Kuş kafeeten kaçtı. Bir 
Manocl bana belki blltUn ömrümüzce stı
recek hnrblere patlıyacak! Muhafızlar 

nerede? 
- Hapsettik padişahım? 
- Boyunlan \'Urulsun ! 
- Onlarm gUnaht yok padişahım! 
HUnkAr Yıldırım birdenbire kadınm D- 1 

zerine yUrUdU: 
- Snrığmı boynunda dUğUmlerlm zın

dık herif! Onun gUnahı yok, senin gUna
hın vok. Ya günah bende mi? 
Kadının dili tutuluvermişti. Şimdiye 

kadar Yıldırımdan bu kadar ağır llf l
şltmemfştl. Ba.,.ını yPre Pğdi ve g6zlf'ri 
doldu. Bir çocuk gibi ağlamağa ba..,tadı. 

Yıldırım mllteessir rlm111tu. Kadı onun 
birçok sırlarına vakıftı. Hem bu işte ne 
günahı vardı. Kadı ne yapabilirdi. nedeu 
biçare ihtiyarın kalbini kırmrutı! Yıldı

rım kadınm errtmı okşadı: 

- Müteessir olma efendi. Ben sizin 
bünklrmızım. Hem paylar, hem eeverim. 

Kadı padl.vahın elini öptU. 
- Hünkarım hiddetinde haklıdır. Mes· 

ulleri ceza görsünler, doğnıdur. Fakat 
blr Manoel, bUtUn dünyaya şöhret salan 
kahraman emirilmUmlnln hazreti Yıldı -
rım için bu kadar glranbaha mıdır? 
.- Sen anlamazsın kadı efendi. Her 

ıey harble olmaz, cebirle olmaz. Biraz 
da eiya!et gerektir. Haydi bana gözU c 
çık ve kafirce bilir bir vezir bulunuz! 
Kadı dUşündU. Dil bilen vezir yoktu. 

Belkt tUrkçeyi bile hakkiyle konuşan 

medrese görmüş devlet ricalinden kim
seyi hatırlamıyordu. Hatta kadılar bile 
hep alaydan yetişmeydiler. 

- Sultanım. Dedi. Böyles.lnJ bulmak 
ne mlimkUn! 

- Birini bulunuz. Vezir ediniz. Sefir 
ederek 1stanbula ııevkedeceğlm. 

Biçare kadı daha haberlerle mahmul
dii, ama, nasıl söylesin 1 

Bu sefer hUnk!r hiddet ~erse yal:ası
nı kurtaramazdı. Değil ağlamak, kendi
ni yerden yere çarpsaydı, kellesini kur
taramazdı alimallah! ÇilnkU haber vere
ceği şey pek hoş bir iş değildi. Durdu, 
daldı, dUşlindU. Nasıl söylesin? 

O sırada bir kenara bUzUlmUş duran 
earay maskarası Araba gözU lllşince se
vindi, Padlcınhın bir müddetçik hareme 
çekilmiş olmasından istifade ederek soy
tanyı çatırdı : 

- Sana bin dUka alt.mı var! 
- Emret kadı efendi! 
- KötUrilm Bayezid isyan etti. Padl-

ıahm hiddeti aııkm. Bunu kendisine na
sıl haber verelim? MUnaslb bir şekilde 
kendisin• anlatır da hidetldnin önUne ge
çersen, paraları elinde bll! 

- Eyvallah kadı efendi. Bana bir ke~ 
dl ve birkaç fare buldur. 

- Delirdin mi soytarı? 
- Haydi kadı efendi. Şlmdi galiba soy 

tanlık sana dtlştll. Ne diyorsam onu yap! 
Padişah Yıldımn haremden döntinceye 

kadar birkaç fare bulunmuş ve eoytan
ya verilmbJti. Herif bllyUk blr dolab ba
oma çökmU;ıs bir şeylerle meşguldü. Yıl
dtnm bunu g!Srtınce ayaklarını ucuna 
basarak !Okuldu. Soytarı bir kaç farey
le oynuyordu. Dikkatle baktı. Fareler 
ıuraya buraya konmuş pastırmıı.. sucuk, 
peynir gibi şeyleri sakin ve tam bir hu
zur içinde yiyorlardı. Yıldırnn kendi arz 
odasında bu tıoytannm yediği halttan si-
nirlenmişti. Haykırdı: tnr,·am• \"ar) 
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. f . "' YMzan. H. Hotle Uüma - 120 - Çev&reo- p 
Stefan Be'Juanın değil, Vikl0

' " 

Üzerine ateş etmiştı. !Jdl-
taiuıdığı omuz başından Y~ ~ 

Silah sesi ve Vlktoruıı te ~..ıJ 
Benua lçerden koşmuştu. SU di' fi', 

ha iyi! bu meseleyi biç d~Unmek ve ba- fan merdivenleri 1nınekte)'~ o 

Benua ve kolonel güldUler. Benua: 
- Evet, dedi, burası cennet; fakat 

\ fenl\ da olsa herhalde tıbbı adilden da-

tırlamak istemiyorum doğrusu; tUylerim Viktorun tizerine eğildiği sa 
ınııtı· f 

diken dlkı:n oluyor. ğa çıkıp kalabalığa karış ııe 0ıd~~ 
Kolonel Gero söyledi: - Viktor! VlktorcuğuJJl )~' 
- Sizin yerinize ba§kalan dUgllnUyor- Benua o ınrada yaraıın:nştııılll~ 

tar ve unutmuyorlar ulzlm: evvell koşmaktan başka bir şeY ğıı:ıı aıı ; 
du. Yaranın mlibim otınadı ıdeee'l,1if 

dostlarınız, tıonra şefiniz... 1ş 

k baygın yatan Viktor onu / - Maziyi bir kenara bırakalım bu a -
şam kolonel. Rica ederim. Bu ak§am s.ra- bı, söylendi: ~e 

- Merak etme Vfktor. .JI 
mızda eğleneceğiz. Davetlml kabul ede- ~t"-
rck anımızda bulunmak IQt!unu göster- bir ~ıynktan ibaret. oaasııı• ~ 
diğlnlz için de ayrıca teoekkUr ederim. Yaralıyı kucaklıyarak dııll ~ ' . .1 

yatağına yatırdı. Kulağın 0 ,, ti"' 
- Rica ederim dostum, bllAkls ben... !dl "'" 
Viktorun odaya girişi, kolonelln sözU- ğından akan kanları t~i ın;rtıdaııdl: 

nU tamamlamasına mflni oldu. Benuanın Viktor gözierlnl nçmı; · en.I! ~ 
sadık cmektan bermutnd takma ve ha- - Ah haydud! yaktı b ıııtJJ 
kiki el!erine - fakat bu sefer beyaz ol- Sağlam elini. kanayan ° I 

götllrerek yarasını yokladı. ~e d• 
mak Uzere - eldiven giymişti. 

ynl k ldııtl-- Yaram gene a o O~ - Yemek hazır efendim. ,. 
K:>lonel Gero, Benuanın kulağına eği- yor yarabhi! ı rıı:ıııı '# f 

lip bir şeyler söyledi. Ondan ccvab al- ol~n~!;;~~1u-ız::~~:;~:·a;uıı t~~~ 
dıktan sonra, mUkemmel bir metrdotel vflttor....- I" 
edasıyle mutfağa dönmeğe 

Viktora hltab etti: 

davranan, lıştı . Bu izahat Uzerlne .uıund• 
rstırabla takallüs etmiş ) rdl tJ1 

- Bir dakika Viktor. 
- Emredin efendim. 
Askeri vaziyette, dimdik. bekltyordu. 
- Beni memnun etmek istiyorsan ön-

IUğUnU çıl::ınır:ık bizim masaya gelme
lisin. YP.rin iş arkadaşı olarak bu akoam 

1l . 11" 
ve alaycı bir tebessilm be ıııı ı" 'I 

- Senıcm! bula bula ben 014# r:e 
lumu hedef tutmuş h8

•• oıdıı! ....ı1! 
nlm 600 franklık koluma ııı ~r; 

- Hayatımı sana b<>rÇJu)'ll srıtı' 
n rtne t!i" 

Benua, varalınm ze 
8 

tU· I__ 
kardeşçe bir muhabbetle p 10ın• , 

aramızda, masamrzdadır. d ının a ~ 
Sf'vlnç ve heyecandan ytlzU kıpktrmı- Dudnkları, iş arka aŞ bit f 'I 

zı olan V\ktor kekeledi: etti~! sırada aklına gelen ',..ıı•!I f 
- Ben mi kolonel? Nasıl olur? De~ beı:ıııUm etti. "Niçin olınastn ~ııııdl' 

vu~mak için yegAne çare /,! mek istiyorsunuz ki... Fakat. 
- Sana fikrini sormadım; emredlyo- ret!,, ııJ j teıefo dll 

rum. Haydi bakaytm dostum. Olişllncelf bir tavırla \'\'\'r et / 
Viktor itaat etti. Hizmeti, o akşam tı ve tki dakika evvel ttı.53 ı:ı.1yetl ~ 

yemeği hazırlamakta kendlelne yardım bı doktor c;ağıracağtna eıxı 
eden kadma devrederek yemek odasına yede Rokuru buldu: snr&tl;;/ 
döndU. Kolonel onun koluna girerek ma - Çobuk benim eve ge~ :ıısJI 
sada knrşısrnda bir yer g6!terdl. Sonra Bunılan eonra UstUnkli ~~ 
neşeyle: yaptığ'ı Vl\ftora dönerek: eŞbtf"' ~ 

datcUt• ı.D ~ - Haydi çocuklar, dedi, yemeğe... - Senıien on beş 011d ,. 
rica edf'rfm. Dedi. OolttO~ull ) .. • • • 

"Grönel eokağt cinayeti!" gflnD Ste- gP!ecek. Çok P.Ct çeJtn11Y
0 ~ 

fan GIPtzlnger, Benuanm değil, Vlkto - tum ! ıfJııtı ;f, 
run Uzerine ateş etmişti. Rokurun lkazt T~ntnrrllyot acJ!lYl& yU bil~ I 
dolayı!iyl~ Vlktor kapıyı açmıyor ve zf. muş olan Viktor ıstırabtnıdiŞterl~ 
yaretçl gelince kapı deliğinden yUzUnU lcln kendini gUc; tutarıık .,1 
görUp tanıdık olduğunu anlamaymca ka- sından mınldandı: ytııbıılOl't 
pıyı açmıyoı du. O gün de öyle yapmıştı. - Siz bana b:ııcınaytn 
Gene Rnkurun tavsiyesi veçhlle kapı ar- lerlm. ı/ 
kasında kendisini siperde tutarak yat - Benua ılevam etti: d•r ~ ~ 

ya le• il .ı 
nız başını ileri uzatıp Stefanla görUşmUş - Rokur iki dakika dfnıerıce fi,,.· 

nı ttl ·'" onun e8rarenglz hali ve mran bUsbUtUn Onunla konuştuklartIXI ıtltııd• 1"'. 

şüphesini tahrik f'ttiği için kendisini Be- rde dih;rne: iyi dinle ve_1:necek~ "-
nua diye tanıtmıştı. ona göre lıareket et. :E5 rıııtll ) 1'~ 

StPfan ateş E'dince llk kurşun yana~- - Eğlenmeğe hiç de 
8 .,,~~' 

\'VelA • nr kısmen yaralıyarak, kulağını dtllp Bıı P!nada kam e ~ 

geçti. DlğPr Uç ku~un kapıyı deldikten Mnra gfttlkc;e şiddetle;;:~. "'' 
sonra Viktorun takma kolunu Uc; yerine tenlyormuşçuma vurı\ ()e.-11" 
t11abetle pıı.rçallldı: kolunu takma kolun 

• . - . . .. ..... : .t . . : .: ...... . .... ..,.. > . ·-••11:J!J131!!Eıın:ftl!Jt!l1!i11~ ı#' 
- Biliyor musun.? dedi, bir sene var ki... 
Yeni çatı altında bana yeniden bir düğün yapmamızı teklif edi· 

yordu. Uzun zamandanberi düşilndüğü bu düğün için çok nefis biı 
ııijama giyinmişti. Ve ben. son derece güzel fakat henim için tama· 
mile yabancı olan bir bayan ile, şu dıvamn üzerinde ne yapacağımı 
düşilnfiyordum. Şimdi. ha\'aİ şeylerden bahsediyordum. O zamana 
kadar Qzerime iğilmi' duran karım. pml pınl inci gibi parlayan diş
lerile hafif hafif kulağımı gıcıklarken. birden oyununu kesti: doğrul· 
du ve bir sigara yaktı. Sonra. gülümsemeğe ve yanda kalan muha
ftreye devam etmeğe çalışarak: 

- Şimdi işin farkına \"ardığımı sanıyorum: dedi. İhtiyar olma
makla beraber ye5il meyvalarclan ha~kalanm takdir etmiyorsun._ 
Evet, ben on dört yac:mdayken bayıhyordun .. Halbuki şimdi bütün 
cUnierini nasıl geçirdığin malOm değil ... 

Ben de ala~·a ba5ladım. Böyle hoş bir tuzağa düşece~ini hiç bek· 
lemiyordum Bende a~ğı ~-ukan. ya~lıca bir ka:lının taarruzuna 
uinyan ciddi bir mektepli ruhu görüyordu. Aliyeyi hangi an sok· 
muştu? Herhalde bir ihtiyatsızlık yapmış olmalıydı. Hiçbir zaman 
anda temiz bir niyet olduğunu hatırıma getirmiyordum. En ehem· 
miyetsiz gibi görünen hareketlerinde umumıyetle fena ~bebler bul 
ma~ muvaffak oluyordum. Bununla beraher zenedniyorum ki ba· 
n~ soracak bir şey yoktu. Bir türlil bu muammayı halledemecHm. 
F:tkcrt tatlı dilli ı'·pn ekşi suratlı oldu. yakamı bıraktı. Gene gülmek· 
te de,·~m ediyordu. 

Ah! Ben çok ~rc:em bir adamdım Bu apartımanmın kapıcısm 
dım ne farkım \•ardı? Zaten Alive benim hakktm:la şöyle bir cümle 
ı~:~tiğini söyledi: "Ali bey, evinin efendisi değil mi? Ne münasebet, 
enu!'\ odacıbaşı olma91 daha dot'l11 bir §eY olur!.. 

ilen de tasdik ettim: 

- Evet, eveti 

Ve ilfive ettim: 

- 37 -

- Evet, madam Haydar ... 

Renk vermedi, gülmekte devam ediyordu, tft1·in t!'mlmtş ıı;ihiydi. 
t~;ıı nereye varacağım kestiriyordu; birdenbire mevzuu değiştirerek 
b:ıi~ik odanın eşyasından bahsettı. Sonra: 

- Vallahi. dedi, deminden "madam Haydar .. tabirini kullanmak 
la beni çok eğlendirdin. Uzun zamandanberi bu 'baş tacını bana ver· 

• d;ğinin farkında değil misin yoksa? Aklıma bir şey geldi: Blr mek
tu_:) yazayım da Haydar beyi davet edeyim. Olmaz mı? ha. unutu· 
yordum: Girızan için bir leyli mektep dü~üniiyonım. Onun tahsil 
ırımanı ıteldi. Leyli mektep istemediği içın senin yanında itirat ede· 
cektir. Sakın karışma. Allah a~kına! •• 

Kamran evd~ ders gfirü·ken. Girizanm leyli me!<tebe verilm(>. i 
1w·ok tuhal olacatrım röyledim. Erkek çocuğu için hiç de lüzumu ol· 
mıyan müşterek hayatın bir kız için tehlikeli ve muzır olacağını. zi· 
ra aptallığın fenalığın zekMan, ciddiyetten daha sari olduğunu bili· 
yordum. 

thmalk~rane il~ve ettim: bit 
)W gydıı 

- Sen bu işle meşgul olma: çünkü kızcaö•zı ti 
~~~~ ~ 

- Ya!. .. mesuliyetl sen alıyorsun, dem:.tc! 
11 

çal< çı~ 
- Elbette. Bütün mesuliyeti alıyorum. Gır~za se 3rıtıı> 

cana kapılan bir çocuktur. Onu benden başka kı~siO. 
- Desene.ki onu da kendin gibi bedbaht ed 
- İyi ama. ben bedbaht değilim ki... ~~ 
- Doksan ya-sındaki insanlar gibi }'8§1yorsuı1' ~,r?· 
- Fena mı? kendimi alıştırıyorum. _ ibtİ>.,r 
- Vaktinden evvel! Sayende. Girizan. genç 

1 

nakaşa etme.'11.. . .~ 
- Münakaşa etmivoruz ki. konuşuyoruz·:· de ı;t 
- Son bir kelime: Bak. yalnız da olsak. ~ırnse 

da!ıa "Madam Haydar,. dersen ... 
- Ne olacak? 
- Görürsün ... 

- Neyi? f1' 
- Görürsün, diyorum, kAfi... • etı1• }.İ 
- Hiçbir §eY göreceğim yok. Tehdit de ıstetn f 
- ~e~i köı>_ek Jcavgası gibi... t. f 
Sözunu kestım: ,,,.Jif·".A 

Jıı b- Ol ... 
- Bir köpek. kamÇı ve bir parçacık ~eker1e l'~Jl3 1 

/ 
,.a'inı da artık istemediğim için kamçıyı da kull 

Aliye- mağhlp mrnldandı: butl" ~ 
- Her şeyini bana borçlu olan bir adamdan 
Hemen cevap verdim: 
- Borcumu ödedim, Aliye ... 
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.. Aşk ve sevda 
Nih. Zoşçenko Çeviren Ferah Ferruh 

ez t . sabaha k- . 
t,rı· b~kcnllıe .. d 4rşı bıtmişti.. Bit • 

1 ı .. ansı d tı~. .r haıde 
1 

ar an yorulan ve 
~-c gıt 0 an V 

~a:ı,h . llıcğc h asya Çesnikov, e· 
ı_ "I on· azırl··n .. 

Hem de çıldırasıya seviyorum .. İsterse· l 
niz: "Vasya, salıaha kadar şu tramvay 
rayları üzerine yatınız! ... diye emredi -
niz ! derhal yatarım .. Yemin ,.derim ki 
yatarım. 

kapkara bir gölge belirdi. Fenerin ar· 
kasında durarak çifte kumrulara iyice 
baktıktan sonra boğuk bir sesle: 

- Ne bağrıyorsunuz be? 
Diye çıkıştı. 

Sonra, çifte kumruların yanına yak • 
Jaşarak Vasyanın l:olunda:ı tuttu.. Es
kisinden boğuk bir sesle: 

f Vasya ise karların üzerine oturarak 
lıir taraftan fotinlerini çıkarmağa, diğer 
taraftan söylenmeğe başladı: 

o: on, llnde d .. an guzel Maşen. 
""1 urnıuş l 

...._ ~ 11rılar1 sö .. • ya var:ın bir ses-
~1 ı "C"gili Ylı..yordu: 

.. hk ın, ne ol 
ltc' tra..... ı.yorsun , l iraz daha 

c c~· ... .,,ayı b 
'abu· "'1Yorsun, ekle 1 •• Hem neye 
" ır&ı .• Bı.r d 
Q g il. nah a a da pekala otu 
1 l'ğbı. usus ·ı • • 
c d •. 11ta k .. h1.1mız de terliyiz ! 

Maşenka, cali bir öfkeyle kaşlarını 

çatarak: 
- Rica ederim, çocukluğu bırakı. 

nız, dedi... Böyle baçma sapan şeyler 
söyleyeceğinize şu güze 1 manzarayı 
seyrediniz: Şehir ay ışığı altında ne gii
zel görünüyor .• Ne rnfes bir gece!. 

- Haydi bakalını pala~racı, çıkar 
paltoyu!.. diye emretti. Çabuk ol.. Se
sini çıkardığın dakika ke~ini ölmÜi 
bil!.. Anladın mı hergele?. 

- Onun hem kürkü, hem de şosonla. 
rı var .. Ona hiç el sürmüyor .da, ikimiz 
hesabına yalnız benı sürüycr. 

Yabancı adam Vc.syanın paltosun'.l 
sırtma geçirdi. Fotinleri koltuğa altına 
sıkıştırdı. Sonra Vasyaya dönerek: 

'~ılı cıv.ıırnj · il ·· 
lvla · zı Şutmek işten bi· 15 lkinciteşrin - 1938 SALI 

llicri: rn57 - Hamazan: 22 

Vasyanın k-:>rkudan dili tutulmuştu. 
- Bana bak, dedi, orada oturacak 

ve hiç kımıldamıyacaksın 1 Dişlerini de 
biri birine vurmıyacaksın 1 Kımıldar v: 
yahut bağırırsan mahvolduğun gündür! 
Sen de madam 1. 

b. lcııka 
•cs1 ' Şoson ı 

'ltc cc..,ap arını giyerken kat'i 
ile ı., ayır h verdı: 

Vasya. adeta Lirdenbire peyda olu· 
veren köşe başınddki bir heykele korku 
ile bakarak: 

fa&.11 ıtab&a Oltıa •11.tad, A-.,.,. tal• --. 

Ağzından acayip bir takım heceler dö. 
külüyordu. Fakat yaptığı işaretlere na· 
zaran: 

uıçirıı ' ayır, k 1 
·~~Ulc creksini , a amam! .. Hem siz. 
Y~, "ar di"e z · · Terlisini z diye. 

'llııız ı J soıta • 
- Evet. diye tasdik etti, hakikaten 

enfes bir gece 1 Ji.ırikulade bir gece! ... 
Hem biliyor musunuz? l\1ariya Vasil -
yevna, böyle güzel gecelerin insanlar 
üzerinde hususi birtesiri var).. Böyle 
anlar, insanların sevgi duyguların: 

kamçılıyorlar. llalb:.ıki bazı alimler sev
giyi inkar e.diyorlar. Ben bu kanaatte 
değilim .. Mesela: işte ben sizi seviyo· 
rum .. Hem de çıldırasıya seviyorum ... 
Siz!n için her fedakfırhğı yapmağa ra~ı 
ölmeğe bile hazırım.. inanınız bana! .. 
Emrediniz: "Kafanızı şu duvara vuru· 
nuz !., deyiniz; ben derhal vurmağa h:ı· 

zırım. 

6, 17 11,59 14,35 16,51 18,26 5,05 

A nadolu hattı 

- Biraz müsaade ediniz 1 demek is· 
tediği anlaşılıyordu. 

Yabancı adam sar'atli adımlarla u· 

zaklaştı. Vasya, kaşlarını çatmış bir 
halde karların üzerinde oturuyor, bil· 
yük bir şaşkınlıkla ayağındaki beyaz 
çoraplara bakıyordu. Sonra birdenbire 
Maşenkaya dönerek: 

Va •• ga çıkmağa korku 
'n A 

' 11 • dcta a ·ı . 
ltı! akat b gar gıbi bi:- sesle: 

en su "b· • 
4ıtiıı gı ıyım .. demek is. 

•trcıc • 1'tşc k 
arııira n a Vasyan .. .. .. k ' ~ ne hi rn sozunu e· 

V ta Cd . r tavırla: 
\j il\yil Ctıın, }:-

}\,, tltcr . •c.zırlanmız t dedi. 
l "'il\ ISte<ll 
tıı' \re kiirkı .. ez bu emre itaat et 
~a il koıun u .ı:altosunu giydi Ma-

tı Sı'lct l a gı~ k •ı• ı ar ·ere beraberce so-
h ""a ·· ·ı tı ayal..d • 
~ "ard ı .. Ort 1 
)o~d ı., l<a a ıkta güzel bir ay 
\ ıı. t, ay· k, 'as et -ar altında gıcır. 

Po h, ha 
ılııc Ytan h 

~. ' tı..· b~~araı·. ayran Maşenkanın 
- Gene Eaçmalanıağa başladınız 1. 
- Emin olunuz ki vurbağ.:t hazırım! 

llı·r.ıııırı hıırt•kt'I t'dcn şirııerıdırerlt•r: 
S:ıat ıl de Konya, 9 ılıı Aıık:ıru. 15,15 de 

llıvıırlı:ıkır \•e S:rnıc:ıııı . ırı.3U ıln l~skişe
tıır. l!J.lll rlıı Anknru ckspı esi. 20 de A· 
ıl:ıp:ızıırı. 

llıı ı ren ll•rılen sıı:ıl 9 da hnreket eden 
Ank:ırıı ııııılılclıtı p:ı1arleo;1, ~·orş:ınıtıa 
vı• <'lllll:ı ırnıı lcrı llult•lı \·e ,\Jıı~ııl:ı karlar 
scrr.r elınekteılır. 
," 'Jrupa Hattı 
Scınplon ekc:ıırrsl herı;tiln Sirkeclrlen 

~:ı:ıı :!:! de knlluır \'e Avrupndan ızclcni 
s:ıııt 7,2!"ı le Sirkcri\'e ıııuv:ıımlnt r.dl•r. 

Kon\'ıırısivoııel :ııı.:ıo ela knlkor. 10,20 
de ~clir. 

Eılirne postnc:ı: llerı;tiln saat 8.50 de 
hareket edt·r. l!l,33 de ~elır 

f\IÜNAKASALAR: 

Gölge bir ikinci defa emretti : 
- Ulan sana söyl~yorum ! Sesini kes 

ve soyun! .• 
Vasya titriyen elleriyle düğn:elerini 

çözdü ve paltosunu çıkardı. 

Gölge tekrar söze başladı: 

- Haydi bakalmı, fotinlerini de çı
kar! Bana fotinlerir. de lazım. 

Vasya gene kekekmeğe ba:iladı: 
- Ha ... ha .. va soğuk .. Merhamete

diniz!.. 
- Çıkar diyorum!. 

Vasya bütün cesaretini toplayara~t 

ağlar gibi bir sesle itiraz etmek istedi: 

- Ben sana ilk tramvayı bekliyelim, 
demedim mi? dedi. Hem zahmet et, 
yürü, hem de üstelik malını mülkünü 
elinden alsınlar! Bu adalet mi?. 

Yabancının ayak sesleri uzaklaşıp 

duyulmaz bir hale gelince, Vasya otur
ğu yerde ayaklariyle karların üzerinde 
tepinmeğe ve çıngıraklı bir sesle: 

- imdat .. Bizi soruyorlar! diye hay
kmnağa başladı. 

-.;re •1 •ıl • • 
de IOyı rıc afac 

Vurayım mı?. 

İnhisarlar iadesinin Samsun tütün fab· 
rikası tütün paket makineleri bandrol 
kısmı için 6 adet, paket kısmı için 6 adet 
ki ceman 12 adet elektrik motürü ayni fab 
.rikanm kırım makineleri için 2 adet elek
trik motörü ve Keçcç tuzlası için de 5 adet 
vagonet şartnameleri mucibince satın alı
nacaktır. Eksiltme 16· 11 ·938 tarihine 
rasthyan çarşamba günü hizalarında ya· 
zılı saatlerde Kabata~ta lc\'azım \'e mü· 
bayaat şubesinde alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

- Bu yaptığınız cioğru mu? Kadına 
el bile sürmüyorsunuz, halbuki benim 
fotinlerimi bile çıkartıyorsunuz 1 Bak~ 
nız a, kadının kürkü, şosonları, her 
şeyi var. 

Maşenka ise hala yerinden bir türlü 
kımıldamıyordu. 

bir cıılrıcğ an bir k<>d.nsınız, 
~ğlıh, :ı lcası oeı ba~ladı .. Sizin yeriniz 
fu •. "' oıı saya • -ı. ~! t' ıı te~ • 1

• 'lmkanr yok bu 
r.~ ı~ı ~Yı et ~ . 
ıt ~ ıc.,d· •. :nege kalttmazdım. 
'· atta ı gıın . . 

11;:1~~1\k !lıyoruın. ıçın seve seve her 
"il. ·a i!iUQ 

• U. Vas, .. •. d 
~ c;11 /3 sozuııe evam 

~ruYOt 
tt llı.ıı 1 Utrı , • .. 
' "'"' .cı sozl • • tıa ) t '11lıcl . erıme ır.anmı • 

tt '11 tıtı~ ı ~ dışlerinizi göstererek 

"Çifte kumrular., Krukov kanalına 

gelmişlerdi. Vasya gene gevezeliğe ba~ 
Jadı: 

- İster misiniz sevgilim, kendimi 
şu kanala atayım? Fakat galiba siz ba
na inanmıyorsunuzi' Ama ben sözleri
min doğrulğunu isbat edeceğim. 

Vasya kanalın parmaklığına yakla. 
şarak kendini aşağı atıyormu~ gibi yap 
tı. Maşenka teH\şla haykırdı: 

Gölge sükunetle V'-syaya bakarak a· 
laycı bir sesle: 

- Onu da sana bırakıyorum., dedi. .. 
Onu da sen soyarsın! .. Çı'kardın mı fo· 
tinleri ?. 

• TERZi 

Yavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzilik Akadc· 
milerlnden diplomalı. 
Beyoğlu • Parmakkapı 113, TUrk fo-

tıd.-. "ak.ıt...,,. . . 
~ı 1 ıvıarıya Vasılyev· 

o arak . • . 
sızı sevıyorum. 

- Ah, Vasya, n~ yapıyorsunuz?. 
İşte tam bu sırada köşe başından, 

Tnnccli ~akilcrinden Seyit Rıza ve altt 
mkadaşı Elfızizde asıldıhır. 

Maşenka, dehşetle ve korkuyla ya -
hancı adama bakıyo•. yerinden kımılda
mıyordu. 

to evi Ustfinde. ..................... 

~3 
t."t111~ B l1 H J 1) A N 

~~c ~nya ---.---------------------·----------------------~~~--lt.\t ~tlc İçi Pac:agı her türlü taarru-.u 
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t•ltlll ahtını rnaııpus bulun:m üç ki~i-
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~ c 'l esınctc . - .. 
.ırarı t. cnrncı. . n emın ~ıclugu ıçın 

rı j 1 " ısf "Ctra
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c ıI.anıı .. ı; ordu. Karşısın<!1 

l
cl llda J clo ~la ?le;:ekti.. Rakibi An 

L !\ n tıııyi .::ı 
ttatılı \!ftct e . 1.:en ziya.de Büı i 

~lolllt kendi · . dıyc..rdu. Çünkü bu de. 
)c Ofo "1nı bir .. .. .. ll.1t, tı darag tuzaga duşuren. 
~llııı lldisin .. ac n. kadıır sürükli· 
tıı· 1 ba~ c olu k 
1 u".,,tı Eil§laın k rn orltusu çektiren, 
Ctdc k cenap ila suretiyle gösterdiği 
":t~ı}' Cndiııirı· c hakaret eden Preok • 
~l tte ı lllağı • ' 
~ cı lcl!l ~Ctiren up ve perişan biı 
~ ııllıa, Csırıt!e '.Cebren evine giren, 
·~~. ttrde kesır tutan, son defa da 

c 'il end· · • 
l-'ilk" rn"cb ısını mağlCıp edip 

lııı ~t L., ur kıla b. 
"!tı.ı 1ıuıu11 n ır adam idi. 

tctı rall k bu n .. 1 ba k in v ıut liş hadiseleri, 
t \> aı~.;a bir §c e &arazini şiddetlendi 
ılt•· ily1 Y vardı ı 
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Y tar asıı kud 

'orır af'nd urtan, Büridanın, 
11-ı 11 ad b an sev·ı • 
~ . ~Ur· a u delik ı mış olması idi. 

a 1darı d anlının· "Hak"k" · 
~İ:i \> llıllıın .. eğildir 1 V 1 • ı ı ıs-
~ aılt U2:erina a uvadır ! Harp 
t 
1~dır \>an•n a c kralın amcası k'"nt 
dı .•• d' rrnas 

)ordu ıyc ba.. ını taşımak hak. 
gırrnası da kontu deli 

U devirde piçlik mühim bir şey de· 
ğildi. Piçlerde meşr:: evlatlar gıbi, ha· 
l.ıalarının mirasına te\·arüs ed:yorlardı. 

Vaiuva, artık or.u ele geçirmi!iti .• 
n::nya.:la onu ke:ıd: darbesb'.:ien kur-
taracak hiç bir kuvvet bulunmadığı. :ı 

emindi. 
Kont, Düridanı ölJürmek için parma

ğını kalclırm<ık kafi olduğuna emin bu
lunduğundan telaş etmeden, oğlunun 
fikrini öğre .ımek istedi. 

İşte, onun için yul.aıı:.: suali sormuır 
tu. 

Büridan, soğukkanlı! ğını hiç b:zma· 
dan cevap vermişti; 

- Evvela Filip dö Nel.. 
- Oh! .. Oh! .. o çoktan öldü .. Ken-

disine hayat vermek maalesC'f elimde 
değil.. 

BüritJan beyninJc.n vurulmuşa dön • 
müştü. Manasız bir lisanla: 

- Ya kardeşi .. Gotye ne oldu . 
Kont acı acı güldü: 
- o daha yaşıyor. r~ı:at yakında 

işkencelerle öldürülecektir. Pt:ki üçün. 
cü adam kim: 

- Dçüncü a<lar.1, Angerrar.d dö Ula· 
rinyidir, monsenyör .. 

Valuva, gene soğı..kkanlılığı:ıı topla· 
mış olan Düridana gc..rip bir gö~ attı. 

- Nasıl, siz Marinyiden nefret C'tti
ğiniz, onu d~elloya davet ettiğin:z imi 
de, şimdi de onun } aşamasını istiyor
sunuz ha! Bunun sebel:.''1i sorabilir mi-
. ' yım .. 
Büridan garip bir vaziyette bulunw 

yordu. Yalanın yeri ve liizumu olma· 
dığı için doğrusunu söyledi: 

- Angerratıd dö Marinyiyi, kı7'nın 
göz yaşları dökmesi.1i istemediğim için 
kurtaracağım. 

Bu sözler, kontu çok kızdırdı. Fakat 
sinirlerine hakim dolu. Büridanı titrC"
yen bir tebessümle: 

- Peld, dedi, ben şayet istediğin:zi 
yaparsam siz benim için ne yapacaksı. 
nız? ! • 
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dahi, hamili.ıin istediği saatte içeri gi. 
rip çıkmasına müsaade etmelerini ira
de erliyoruz.,, 

Büridan, bu i!ti emirnameyi okuyun· 
ca sevinçle titredi.. 

Filhakika bunlardan nasıl jstifade e· 
deceğini henüz bilmiyordu, a.na, ne de 
olsa böyle iki kağıt elinde bulundukça 
her işi yapacağına 1.ani idi. Kağıtları 

katlayarak cebine sakladı. 
Strajildo müthiş bir lakaydi gösterL 

yordu. Fakat şiddetli heyecan geçirdiği 
dikkatla bakılınca anlaşılıyor.du. 

Büridan, elini herifin .omuzuna koya
rak haydudu titreten bir sesle: 

- Kralı Nel kulesine getiren se .• sin 
değil mi? diye sordu. 

Strajildo dudaklarını sımsıkı kapaclr, 
gözlerini de yumdu. 

Büridan gene dev<.m etti: 
- Valuvanın askerlerini Güllü bah· 

çeye götürten de sensin değil mi? Fi
Iiple Gotyeyi bir çuvala koyup Nel ku. 
lesinin tepesinden Stn nehrine atan da 
senden başka birisi değil tabii.. 

Strajildo nefesini bile kesfmişti. Fa
kat kansız dudakların.da tebesüme ben· 
zer b!r şey belirdi. Giyom, Rike, Bi· 
gorn bu sahneyi nefretle seyrettiler •. 
Büridan, Kraliçenin celladı hakkında 

hiç te hayre deliilet etmiyecek sakin 
bir sesle söylüyordu: 

- Süklıt ediyorsun, pekaHi keyfin 
b;lir .. Yalnız sana söyliyeceğim şudur. 

Seni öldürm~ğe karar verdim. Fakat bu 
rada idam edilmiyeceksin .. Başka bir 
yer intihap ettim ki, bunun için de he
nüz biraz vakit var .. dedi. 

Rike: 
- Of, diye mırıldanmaktan kendini 

alamadı. 

Bigorn homurdandı: 
- Haini niçin şimdi tepelemiyoruz .. 

Büridan bunları~ hepsine: 
- Çünl:ü bir fikrim var, Jiye cevap 

verdi. 
Derhal ölmiyeceğini kat'i olarak an· 

layan Strajildo rahat bir nefes almış • 
tı. 

Büridan, bundan sonra odadan çık
tı ve Mabel ile Mirtiyin istirahatlerini 
temine çalıştı. 

Şafakla beraber dört arkadaş Paris 
yolunu tuttular. Strajildo da bunların 
arasında yürüyordu. 

Ağzı adamakıllı tıkanmış, her tarafı 
sımsıkı bağlanmıştı. Ve bunların hepsi
nin dışardan görülmemesi iç.in herife 
geniş bir manto giydirilmiş, ve manto. 
nun kukulatası da gözlerine kadar in· 
dirilmişti. 

Scntonor kapısından hadisesiz ge • 
çildi ve Par.isin ortDsından geçilerek 
Güllü bahçeye varıldı. 

Büridan, gene burada oturmağa ka
rar vermişti. 

-35-
TANPL'DE 

Büridanın ilk işi mahpusu son derece 
ihtiyata riayet ederek kapamak oldu ... 
Fazla .clarak haydudun elleri, ayakları
nı da demir zincirlerle serbest harelı:eti. 
ne mani olacak şekilde bağlatmıştı t 

Eu işler bitikten sonra, Büridan dü· 
şünmcğe başladı. Arkadaşları ise, yiye· 
cek içecek tedarik etmekle meş.guldü -
ler. 

Strajildo emin bir yere konduktan 
sonra Bigornun ilk işi, çekmecesini göm. 
düğü köşeye koşmak oldu. Toprak tabii 
halinde duruyordu. 

Big~rn. Rike ve Giyomun yardımiyle 
toprağı kazmıya başladıl<:r. Fakat bey. 
hude uğraştılar. Çekmeceyi bulmak ka· 
bil olmadı. Çünkü dördüncü bir adam, 
gece yarısı gelip onu almıştı. 

tlç arkadaş hiddetle bağırdılar. Çün· 
kil Büridan hepsinin cebin.deki paraları 
kale kapısmın muhafızına vermiş v'! 
Lansölonun cebindeki paralardan başka 
bir şey kalmamıştı. 

Bigorn: 
Gene iflas etik .. diye homurdan-

dı .. 
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:(mkmeciyan Parsih) {Derevenk) ma· 
nastL""!ncfadrr. Ona emir verilerek Kayse· 
riye gör.derilmesi muvafık olur. .Muhtar I 
nec.ep bizim nezaretimiz altındadır. He- , 
men l\lerzifona hareket et. \·az:ın: lkimim Uatırnlarını anlat:ın \C \Csikalan Yeren: A. K. 

mış. Merzifon hududunda yakayı ele ver
dim. Küçük bir dikkatsizliğimin sebeb ol
cfuğu bu netice bana bir haftalık yatal~tk 
gibi yerimden kımıldayamıyacağım bir 
hastalığa sebeb oldu. 

Ve cebinden bir kese çıkararak bana 
uzattı. 

- Bu yol parası. İçinde bir kağıt var. 
Yolda müşkülata uğradıkça bu adreslere 
başvur. 

Bu tabanca da senin! 

«Bu sa 
tdar. 

ah, köyde araştırma 
iki ~işi arıyorlarmış. 

-4-
- - E. dedım. Sonra ne oldu? yayılmı~tı. 

yap-
» 

Sabah henüz şafak sökerken ben de 
~Ierzifon hududuna giriyordum. 

BENİ HAYRETE DUŞOREN 
GARiP BlR TESADÜFi 

Yağlı bir ipin bolazıma takılacağını 
düşünürken tüylerim dikenleşiyor.! 
Komitenin benim Merzifon hududunda Bu sili.h paslı olmasına rağmen çok gü· 

zel bir (Smit Vesson) (5) du. 
Recebin takibinden kurtulmuş olmak· 

tan çok memnunwn. Şu etrafa emirler 
yağdıran Mene ile görü~imden dolayı 
da müteheyyicim. Yalnız Recebe acıyor· 
dum. Bu işi bir emniyet altına almış ol· 
mak için bir yalan uydurmağı düşündüm. 
Bu şimşek gibi kafamdan geçmiş bir ted· 
birdi. 

- Bizim hanada baktılar. Karakoldan 
geldiler. Bize mi ·arir kim gelir~e k;ır:ıko· 

la haber vereceğiz. 
Artık i .ter tatsızla~ tı ağa! 

Kaç ermeni evinde Ermenistan miUi 
şiirlerini dinledim.Şarkılar söylediler. 
(Mart) adında bir Hınçak gazetesi oku
dum (1) ilk defa gazetemizi görüyordum. 

bulunduğumdan haberi olmak gerekti 
Bana hiç bir talimat gelmediğine nazaran 
hasaba sınırının emin olduğunu sanmak· 
ta ve elimi kolwnu sallıyarak hudut kara· 
kolu tarafından geçmekte yerden göğe 
kadar hakkım vardı. 

~\. ~ 
BAS A6R151 RIP ~~ 
IROMATIZMAVA. _ !Y 

ela f-t 
Burada yakayı ele vermek hiç ışıme 

gelmedi. Hancı bir Ermeniydi. ama, ni· 
hayct kendi selameti için beni elbette froa 
ederdi. 

Burada şubelerden alınacak tahsisat 

Grip salgınların ~JeP" 

- Emir (R.C) . Recebin hayatına ili
şiJmiyecekl Papazyan güldü. Hiçbir şey 
söylemedi. Başını salladı ve i53retle ora· 
dan uzaklaşmamı tebliğ etti. 

-J Siz, dedi. Şöyle btirahat edin. Ben 
karakola giderek haber vereyim. Usuldür. 
Size bir şey yok, ama, haber vermedik 
diye bizim canımızı yakarlar. 

miktarı yazılıyordu. Muhakeme sırasın· 
da evrakı tahkikiye arasında ancak bir 
tanesi bulunan bu gazetenin çok mühim 
oldutrunu söylemeğe lüzum yoktur. Ga
zetede ayni zamanda Mcrzifonda bir mec
lısi umumi toplanması hazırlıklarından 

bahsediliyordu. 

hte hatam burada. Henüz girdiğim bu 
gizli işlerin ince taraflarını bilmiş olsa)•
dım bu haltı işlemez ve gene tedbirle o· 
larak ayağımla karakolun kucağına git· 
mezdim. 

Ben, araJannda tesis ettikleri irtibat ,.e 
münasebete güvenerek IIınçakların kuv· 
vetli t~kilat sahibi olduklarını ve davet e· 
dilenleri bildiklerini, hele benim gibi hu· 
susi talimat ile gelen için biraz müteyak· 
kiz olacaklarını düşünmüştüm. Halbukı 

sonradan bunun ne kadar boş bir güveni~ 
olduğunu öğrendim. Karakola yaklaştım. ı 
Bir zaptiye tıktı. Beni bu kadar ha)Tete 

havalarda soğuk k kol' 
Her sabah bi~ te 1 N 
NcOKOR 

•• • 5jgort8 
almakla sıhhatınızı 

Fırladım. ve henüz aldığım (Simit Ves
son) :silahını herifin götrstine dayadım . 

Herif isparmoza yakalanmış gibi zıngır 

zıngır titriyor. dudakları mosmor olmuş 

büyük bir korkuyla gözlerime bakıyordu . 

Bu hususta benim fikirlerimi sordular. 
etmiş olursun~~~~ Köye dönmeğe • müsaade etmemişti. 

Yoluma devam ettim. 

Uydurma bazı şeyler söylemeğe mecbur 
kaUım. Halbuki hiçbir şeyden haberim 
yoktu. n f o K ~ ~ ; n M~~~~~ yorto~ 

Recep kazaya dönerken ben de arka 
yoldan dağ sırtlarına doğru uzaklaştım. 

.Ver elini .Merzifon! 
Oyuncak değil. Uzun yolculukdu bu. 

- Aman ağa. diye haykırdı. Canıma 
kıyma! 

Bir aralık beni (gizli seyyar müfettiş) 
zannettiler. (Mart) gazetesinde böyle bir 
tı>~Vilat yapıldığını okumuşlar. 

Gece t:>rtaJık kararmağa başlayınca sı~
nacak bir köy aradım. Hafif hafif bir 
kar serpintisi de başlamış, soğuk birazt1a· 
fiflemişti. Torbadaki kağıda baktım. Bu 
köyde tanıdık kimseye i~ret etmiyordu, 
ama, ne çıkar, benim de şimdilik bir 
Hınçaklıya ihtiyacım yoktu. 

Bu cahil Ermeniyi HmçakJara ısındı

rıncaya kadar akla karayı seçtim. Dili· 
min döndüğü kadar neler söylemedim. Ne 
emellerden, ne gayelerden, ne uydurma 
zulümlerden. nelerden bahsetmedim. 

Halbuki ben müfettiş değildim. Maa· 
haza bu teşkilat kararlarının ittihazında 
bulundum. Yalnız bunlar işler epeyce i· 

düşüren hiçbir tesadüf olmamıştır diye- •••••••• 
bilirim. 

terledikten sonra olmuştur. " Üzerindeki zaptiye elbisesi içinde bir 
Anadolu evladı Türk olduğu bariz bir şe· 
kilde görülen bu asker sol eliyle kulağını 
tutarak bana doğru ilerledi. 

Bir taraftan silah korkusu. bir taraftan 
bu tesirle hancıyı haber vermekten vaz· 
geçirdim. Beni bir gece için tayan ara
sında gizli bir yerde sakla-yacaktı. Ne olur 
ne olmaz kendimi sigortalamak için : 

Yarın öğle üzeri Merzifondayım. Hava 
biraz ıSJnmış, hafif yağmur çiselemeğe 

ba~lamıştı. 

- lla}'ır. 'il. 
-- Garip §eY! •• de>-diıO' ~ 
- - Hakikaten hayret ıçın ,_,,,pl~ ·· cerı j\\I' ak!ıma bu adamın tesadu "bt~·..1 I\ ferzifona yaklaştıkça bed tali ve mu· 

kadderatıma da adım adım yakla~ıyor· 

dum. 

Zaten Hınçaklara büyük bir güvenle 
geliyordum. m··~ veva kasımıı:: olrnası 1 ~'-'3 ~ 

~~ J ,. ,. rnbar 
rordu. Kafamın içinde ba . p 

Köye girdim ve hanı sordum. Zaten 
burası pek yabancı değildi. ç.ocukluğum
da kaç kere babamla buraya gelmiş, bir 
iki köy evinin kavak direklerini t~e et· 
mi,, yerine koymuştuk. Hancı bir Erme
niydi. Benim de Ermeni olduğumu öğre
nince iyi bir btikbal gösterdi. Birer kah
ve içerek dost olduk. 

- Yarın, dedim. Şafakla bizden birkaç 
atlı gelecek. Beraber gideceğiz. 

Yolda kaç va ıta değiştirdim. Belki 
hesapsız para sarf ettim. 

- A~kolsun! dedim. Hüklımetten de a
damlar edinmişler. 

Ve bu intıbaım, te~kilfitın yarını için 
bana yeniden ümit ve nikbinlik verdi. 
Parmaklarımı aralıyarak elimi yüzüme 
götürdüm. Yanıma sokulunca kulabrına 

iğilcrek: 

!erle meşguldüm. ş 0tacV f 
Zaptiye. dilimden anlatn' ı:•ıl" 
- Biraz, eledi, karakola 

ı Hemen buralarda §ekavet hadiselerini 
bilmiyen yok. Bana (Panos) dan (Gül
benk) ten, (Mihircan}dan, hatta (Kas
bar) dan bahsetti. O&nancık posta~mı soy 
duklarmı, lbrahimin katlini anlattı. 

Köy rolumuzun üzerindedir. Hayatın
dan korkma. Para bol. 

Ve müsterih tavan arasına çekilerek 
kalın iki bataniye altına gömülüp mışıl 
mışıl uyudum. 

Merzif ona kadar mühim hadiseler geç
miş değildir. B,azı köylerde, kasabalarda 
Ilınçaklarla görüştüm. Hepsinde muvaf· 
fak olacaklarına derin bir inanış vardı. 

Ne ikram. ne iltifat gördüm. 

Buralarda hükfunetin müteyakkit oldu· 
ğunu sezdim. Kulaklarıma bir şeyler ça· 
lınmış olacaktı ki. usulden değilken gece
leri sık zaptiye deniycleri kormuşlardı. 
Her kasaba sınırında bir zaptiye bekçi 
kulübesi yapılmı~tı. Gelip geçenleri sorup 
araştırıyorlardı. 

- Talimat var mı? dedim. 
Ya çok zeki bir zaptiyeydi veya birden-

bire beni hükQmet adamlarından birine 

benzetti. 

. ,~ 
nız. b·r Z3bı 

Karakola girdim. Genç 
1 

ile gizJi bir şey konu5tular. ;) 

( oevaıo' 

~ . ,,ıııh"1 
(1) On beş günde bır (ctt~ 

- Hayır, efendim. dedi. - Bu sabah, dedi, köyde araştırma 
yaptılar. Derbend köyünden iki kişi arı
yorlamu~. 

Tüylerim dikildi. Bu aradıklan benim
le Al"§ak olacaktı. 

Hele elimdeki tezkere sanki sihirli bir 
anahtardı. Ne. istiyorsam o k!ğıdı g5ste
rince olU\·eriyordu . Mene adı buralarda 

Bittabi bu badirere düşmedim. Hudut· 
lan hep ayakla aştım ve ekseriya insan 
geçmemi~ sırtlardan, tepelerden, dağ yol
larından, patikalardan yürüyerek kendimi 
fena vaziyete dü~mekten kurtardım . 

Pakat hiit ·, 1 hurılar 1\l r.r.ıifona kadar· 

Ve biraz duraladıktan sonra ilave etti: 
- Affedersiniz, siz kimsiniz, tamyama-

dtm. 
-- AK. size benden bahsetmediler mi? 

dında böyle bir Jiıuçak_ ga~ htJk~.J 
başlanmı§, ihtilal komıtesı ıar ,.,r. 
aliyeti yolunda birçok >'azı 
ıt1işti1. 

4:06 BURIDAN 
~-------~~~~~~--------------------------------------------Büridan, vak•ayı haber alınca o k«dar 
mütee11ir olmadı. O şimdilik yalnız p!~ 
nını düşünüyordu. 

Akşama doğru sokağa çıkmak iste
di. Fakat her zaman ıssız olan aokak. 
larda garip bir "faaliyet ve kalabalık 
vardı. 

Ertesi günde ayni vaziyet devam et· 
ti. s~kaklarda şarkı söyliyen, gülen, oy· 
na.yan müthit bir kalabalık Tanple doğ · 

ru akın ediyordu. Bigorn bir fırsat ... ı 
bulup işi tahkik etti ve sebebini öğren· 
'dl. 

Onuncu LCıinin başvekili Angerrand 
dö Marinyinin muhakemesi ba§lamıştı. 

Büridan bu haberi duyunca sapun 
kesildi. 

Mahkemenin devamı müddetince dil.
tündüklerini yapması imkansızdı. Ara
dan beş gün geçti. Beşinci gür.Ü ak~amı 
g~e karanlığı bastığı zaman, dört arka· 
daş kalabalığın dağıldığmı gör.düler. 

Ahali sevinçle ba~nyor, idcta bay -
ram yapıyordu. Paris halkının bu se4 

vinci cidden görülmemiş, i~idilr.lenu~ 
bir ıeydi. 

Bu, •cnelerce kökle~en bir kinin in 
tikaou, diğeri yirmi senedenberi biri -
ken bir gayı:in infilakı idi. 

Zalimliği, hırsızhğr, ihaneti taayyür 
eden Angerrand dö Marinyi idama 
mahkUm edilmişti! Hüküm üç gün son 
ra Monfokon darağacında infaz edile· 
ce'kti., 

Eski başveldl, o zamana kadar gü
nahlarını «ffetirmek için Tanplin kili. 
ıesinde dua edectkti. 

BUridan: 

- Daha üç gün var, fena değil, onu 
curtaracağım. diye düşündü 

Geceyi bekledi, Güllü bahçenin civa
n eski ıükuneti:ıi buldu 

Parisliler, artık ir.tikamları ahnaca 
lmdan emin oldukları için yerlerine 
dönmUşletdi. 

O zaman Büridan, arkadaşlarına 

Tanple cidecegi ve Valuva ile konu-

~cağını &öyledı 

ı~erkes d:>na kalmıştı. Bu genç kah· 
ramanın mahvolması demekti. Hepsi de 
Büridana fikrinden vazgeçmesi iç.in yal. 
vardılar Fakat delikanlı israr ediyordu. 

Giyom: 

- Pek~la, mademki böyle istiyorsun, 
öyle ise hep beraber gi.1elim, beraber 
ölelim, teklifini yaptı. 

Bliridan: 

- Olmaz, diye itiraz etti. Be.1imlı! 
beraber gelmekten si:i menederim. Hem 
yemin ederim ki ben ölmiyeceğim. Bu· 
na inanın,. 

Sonra arkadaşlaru .ı l>irer birer ku • 
caklıyarak çıkıp gitti. 

Giyom ağlayarak: 
- Artık bitti. Onu bir daha göre • 

miyeceğiz 1 dedi. 

Epeyce düşündükten sonra Bigorn: 
- Kimbilir, cevabını evrdi. 
Büridan Güllü Bahçeden korkunç 

hayali görünen Tanple doğru gitmiye 
başladı. Yolda §iddetli rüzgann inilti· 
ler çıkarara'k salladığı çınar ağaçlarının 

arasında ilerlerken, delikanlı Marinyi. 
nin ölümünden ~işanlısınrn ne kadar 
müteessir olacağını düşünüyordu . 

Artık Marinyiye karşı kalbinde kini 
kal:namıştı. O şimdi yalmz Mirtiyi dü· 
şünüyc r. nişanlısının ağlamasını ist e
miyordu. 

Büyük kapıya yaklaşınca Büridan 
seslendi: 

- Kral tarafmdan geliyorum, açın 

kapıyı . 
Müteharrik köprü derhal indi. bir 

zabit ve dört asker delikanlıya doğru 

geldiler. 
Büridan cebinden, Strajildodan al· 

d ığı kağıtlardan birini açtı. Askerlerin 
tuttuğu meş'alenin ı~ığında zabit emir
nameyi okudu ve derhal selam durarak 
Büridana yol gösterdi. 

Delikanlı: 

- Tanpl kumandanını g8receğim, 

dedi. 

40~ 
BURIDAN .---?: 

------------------------:--.. çe!aP ı· 
Zabit kendisini Valuvanın dairesine: Bilridan da kendi bançcrıru ve JcO 

k d ·· ·· d "" O d k" b k b" d ,_ · k.. · c fırlattı .. 6• a ar gotur u. ra a ı aş a ır nö· anın uzaK bır oşcsın cısı" ttar, 
betçi ye Büridan: larını kavuşturarak kontun 

- Kral tarafından efendine söylene· ayni sükunetle bekledi. b~c1aı1"f 
· c .. , I• 

cek sözlerim var t dedi. Valuvanın içi rahat etınıY d" 0ğtıı 0 

Büridan bir çeyrek bekledi. Sonra tı. Karşısındaki adamın kcn 
1 

d ıS' bir hizmetçi kendisini Valuvlnın oda- duğunu bu sırada hatırla 1• le arı 
' .. ldiirıtıt 

ıına aldı . Ve buna rağmen onu o . 
h·ssettı. ,e' , Valuva, bir masanın başına oturmu~. sunun kafi olduğunu ı bir 

önünleki kağıtlara gülerek bir ~eyleı On•J ele geçirmekten i)oğaII ,.ı 
yazıyordu. Bu yazdığı da Marinyin~n vinçle sordu: 'datı·· ~e· 
idam tertibatından ba_şka bir şey deb"'- - Sizi dinliyeceğim Biir

1 ·ştirıiı:: 
dl. tarafmC:an geldiğinizi söyleıfll . 

Büridan, kontun iki adım açığında ğil mi? .. tedirll 11'.0~, 
durarak aakitane ~klemeğe başladı. - Onu adamlarınıza soY gcld1g 

Valuva başını kaldırmadan: senyör .. Size kendi tarafundall ~ 
B ·· l" k · · · • ·· 1° - · oı" - ana ne soy ıyece sınız, dıye sor· mı soy ıyecegım.. d .. i ,,., 

d•b'tı eı• • ıv 
du. Valuva, saçlarınııı 1 1 

• aııf"1 

Fakat Kral memurunun cevap ver- bir terin fışkır<lığını hissettl• 'fe 

mediğini görünce hayretle gözlerini tiyari: . dirıİt• dl 
'kaldmp bu adama baktı. Ve bütün kan: - iyi amma, içeri nasıl gır 
yüzüne hücum ederek dehşetle titredi . sordu. ,,. 

Deli gibi yerinden kalktı, V«luva, - Şu kağıt sayesinde 1 ır·ridırı ııı 
adam çağırmak üzere her zaman kullan- Ve bu cevabı verirkerı, . -~ ~J' 
dığı çekici kaparak gongu vurmağa te. bindeki emirnameleıden bırı ıJilİ 
şebüs etti. Fakat bu hareketi tamamla· üstüne fırlat-tı. ı;stef .. :ı 

b"tinC g Jl!.-
masına vakit kalmadan, Büri.dan çek Fakat bu karakol za 1 ıcağıdı' 
sak'.n bir seste: emirname değildi. Valuva ~if' 

- Monsenyör, adamlannızı çağır - okudu ve hayretle: erdi!· 
madan bir dakika beni dinleyiniz, diye - Bunu size kral mı 11 

1,,ıS 
o:lU durdurdu. sordu. i ı.lşJ_·f•' 

Ve şöyle devam <.tti: - Hayır bu emirnaıneY .,e ;stı 
Ad 1 ğ b . d S . "ld , .. . d buJdUlfl - am arınu:ı ça ırtıp enı .zın a- tra11 onun u.zenn c fıt 

na attırabilirsiniz. Hatta ö!dürmeniz de ettim. aııat bi~ ıı;,.ı 
<lahi kabildir. Fakat şunu size haber Bu sözler, Valuvaya r .... iştı· 

.. rrneıw 
vereyim ki. ben ölürsem siz de mahvo4 aldırdı. Büridan kralı go rl• 
lursunuz. Kimse sizi kurtaramaz. Bina. tarafından gelmiyordu . . e çaııt' 
enaleyh sözlerimi dinlemeniz hakkınız- L5kayd gibi görünın•Y 
da hayırlı olur .. 

Valuva, çekici yerine bıraktı. Bu telı 
ditten cidden ür'kmüştü. Sonra kralın 
emirnamesi Büridanın eline nasıl geç
mişti.. Demek o kralı görmüştü. 

Valuvanın zihni alt üst olmuştu. 
Büridan kımıldamıyordu. Valuva a

yağa kalktı. Büyü'c masanın ;rkasına 
Geçerek hançerini çekip önüne koydu.' 

sordu: 
- Strajildo ne oldu?. 
- Onu ben geberttim 1·· ·ıreôl· 4f 

. le tı ıı'i.I 
Bu defa Valuva sevıtlÇ ~ gibi•. 111$ 

Büridan hançerini attı~'. pejl 
. "bırı 

faa vasıtalarını da bırı ·ô''' 
mahvetmişti. arıııt• f;1 ıı I' 

Valvuva. bir mumun Y ğ elif 
emirnameye bakarken, 611 
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Bazan insan kendisini tutrumy:ırak ve yalı ut bir ı:..ıyram, ziyafet \ eya d:ıv~~•e mutıdcı ... ı 

"azla yer ve içer. Fakat ço~ geçır.eden vücudda ağırlık, MİDEDE EKŞ1LtK veya kusma, elhaıal 

bir keyif bozukluğu hi~difü. C zaman derhal yarım bardak taze suya bir kahve kaşığı: 

MAZON 
Meyva Tuzu 

ı. • .uaı ak ıı;ıuız; kc) 1 rsiı.llk alilmetlerJ zan 
olur. içilmesi gayet lliliftir. Tesiri seri, 
kolay, lnbil ,.e lı:nt'ldir. MAZON isim ve 
liOHOS markasına dikkat. 

Cinsi 
Muhammen bedeli 

Miktarı Beheri Tutarı 

22 adet 
5 adet 

Lira K. Lira K. 
70.- 1540.-

200.- 1000.-

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat 

L. K. Şekli Saatı 

115.50 Açık eksilt. ı 4. -
75.- pazarlık 14.3( 

1 - tdaremizi:ı tzmir tUtUn fabrikası ı:ılgara makineleri için 22 adet elek 
trik motörU ile taahhlldünü ifa etmiyen mUteahhit hesabına Ciball Tütün fnb 
rikası için beş adet redUksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince Vt 

hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı Htın alınacaktır. 
D - Muhammen bedellerile muvakkat teml~atlarJ hizalarında gösteril 

mlştir. 

m - Eksiltme 9·12-938 tarih:ne rutlıyan euma gilnll hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat §Ubeslndeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU ge~en §Ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenJerin fiyatsız fe:ınf teklif ve kata 

loğlanrıı eksiltme gUnünden bir hruta evveline kndar inhisarlar umum müdür 
lüğü tütUn fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulilnU muta
zammm vesika almaları lazımdır. 

Vl - tsteklilerb eksiltme için tayin edilen gUn ve santıerde yüzde 7,5 gU. 
\'enme oaralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7856) 
• • • 

Cinsi 

Fıçı tahtası 

"Küçük boy,, 

MiktarJ 

"5500 A,, 36.600 M3 

Fıçı, Yan, Dip ka. '550 A,. 13.457.50 

Muhammen Be. 
Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 

45.- 164. 7.-

l"fj, 7,5 
teminatı 

1. ... K. 

123.52 

Eksiltm<' 
saati 

14. 

pak tah. "Büyük boy... M3 100.- 1345.- 100.87 14.15 
Fıçı tahtası "750 A,. 9.460 M3 100.- 936.- 70.20 14.30 

1-Şartnamelerbe ekli listelerde ebat ve miktarı yazılı ve yukarda üç grup. 
ta gösterilen fıçı tahtası 7-11-938 tarihinde ihale edilmediğinden açık ek. 
alltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 

il - Eksiltme 17-11-938 tarihine ra.""llva.:ı perşembe günll hizalarında 
yazılı saatlerde Kab."taşta levazım ve mubayaat s;ubesindeki alım komisyonun 
da y:tpılacaktır. 

m - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıün ve saatlerde yüzde 7.f. 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
:ıur. (8411) 

• • • 
Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt· 

Cinsi Miktan Beheri Tutarı ternirıatı me saati 
L. K. L. K. L. K. 

Elel:trik motörü 14 adet 40.- 560.- 42.- 15.30 
Fire7.eli el traktörü ı adet 750.- M.25 16.-

1 - idaremizin fzmır tütün fabrikası sigara paket makineleri için 14 a· 
det elektrik motörU ile Maltepe enstitüsU içın ı adet firezeli el traktörti §art 
namelPrl mucibi;ıce ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterfL 
miştir. 

m - Eksiltme 5-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi gtiııü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataeta lrvazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonurı 
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parası1 olarak hergU:ı söztl geçen ~ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye t~tirak etmek lstiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloklarını 

eksiltme günUnden Uc gün evveline kadar ınhisarlar umum mUdUrlUğü tütilıı 
fabrikalar şubeeine vermeleri lflzrr· .. "'ır. 

Vl - fsteklileriı. eksiltme i<:in t&yln edile:ı gün ve saatlerde yUzde 7,f 
güvenme paralar:lt: birlikte yukarda adı geçen konisyona gelmeleri ilin olu 
nur. (7701 > 

• • • 
1 - idaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı ebat ve evsaf. 

ta olmak Uzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usulü ile satın alınacak 
tır. 

n - Muhammen bedeli beher M3 - l 37.50 lira ve muvakkat temina~ 
2812.50 liradır. 

ın - Eksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14.30 drı 
Kabalaştı levazım ve mubayaat şuhE!!!indeki alım komlsyo:ıundA yapıllacak. 
tır. 

IV - Şartnameler l.87 Ura bedel mukabilinde sözii geçen şubeden alma 
bilir. 

V - fsteklilerln pazarlık tc:tn ~yin Pdilen gün ve saatte yüı.de 7.5 güve:ı 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8328) 

Cinsi Miktan 

Kıyım bıçağı 2!500 Ad. 
Baka.lit 2 M2 20 m/m 
Bakalit 2 M2 ~ m/m 

.. "' 
m Muhammen B. 

Beheri Tutarı 
Lira K. Lira K. 

4.W 11975.- Sif 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmeniı 

Şekli Saati 

898.- Kapalı zarf 1.5.-

Bakalit 2 M2 30 m/ın 380kilo 5.50 2090.-kl.Tes15<>.75 Açık Ek. 15.JO 
.--..,....,,,,---

Bakalit 2 M2 3S m/m 10 met.2 
Bakalit 2 M2 40 m/m 
Kuşe ki.ğıdı 120 adet ıı.- 1320.-Sif 99.- Açık Ek. 16.-

1 - Ş.ırtnamelerf. resim ve nUmun?leri m·ıcibince satın alınacak 2500 ade1 
kıyım bıçağı 380 kilo Bakalit ve 120 adet bobin kuşe kağıdı hizalarında ya 
zıh mullerle eksilt."lleye konmuştur. 

D - Muhammen bedellerile muvukat teminatları hizalarmda gösterilmi,. 
tir. 

m - Eksiltme 17·11.938 tarihi:ıe rasthyan perşembe günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabatqta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo!lU. 
da yapılacaktır. 

Nafıa Vekaletinden: 
:::iıva8 - Erzurum b:ıttının 676 m cı kilornetreı:ıinde yapılacak bir adet 

kigtr açık tunel ile 656 mcı kilometresinde bir \.'C 550 + 667, 671, 674 liD
cü kilometrelerde Uç amele barakası ve 720 inci kilometrelerdeki köprüye 
beş adet göz ilavesi kapalı zarf usull ie münakasaya konulmuştur. 

ı - Mün&kasa 28-ll-9::J8 tarihi :ıe tesndüf eden pazartesi gUnU sut 
on ocşte vekiiletimlz demiryollar inş:ı.at dairesindeki mümıkasa komisyonu 
odasında yn pılacaktır. 

2 - Bu işlerin heyeti umumiyes1n in m•ıhammerı bedeli yüz doksan Uç bin 
liradır. 

J - ~uvakl<at teminat miktarı o:ı bin dokuz yUz liradır. 
4 - Mukanle projesi. eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şart

namesi. fennt şartname. köprü projesi açık tünel maktaı. dört adet bina proje. 
si ve vahidi kıyasi fiyat cetvelinden l!ır.ret bir takım münakasa evrakı dokuz 
yüz altmrş beş kuruş mukabilinde dem iryol!arı i:ışaat dairesinden tedarik o
lunabilir. 

5 - Taliplerin bir defada en az yüz bin liralık bir yol ve yahut şlmen. 
difer ·~ini müteahhit eıfatile yapmış olmaları şartbt'. 

6 - Bu işe girmek istiyenler, rc;e rans ve diğer veslkalarmı bir lstidaya 
bağlıyarak münakaı;ıı tarihinden en az sekiz gü:ı evvel vekalete vermek su. 
ret ile bu i-, için ehliyet vesikası isti yecek \'e bu ehliyet vesikalarını müna· 
kasa komisvonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için mUnakasa tarihin. 
den sekiz gUn evvel yapılmıyan mllra caatlar nazarı itibara alınmıyacaktır. 

7 - MU:ıakasaya iştirak edecek!er 2490 numaralı artbrma eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesaiki muvakkat 
teminatlarını ve fiyat teklifinl havi kapalı ve mUhtirlU zarflarını mezkll.r 
kanunun ve eksiltme eartnamesi:ıin tarlfatı dairesinde hazırlanarak 28-11-
938 tarihinde saat on dörde kadar numnalı makbuz mukabilinde demlryolları 
inşaat dairesi mUnakasa komisyonu refsllği:ıe teslim etmeleri llzmıdır. 

(428) (8287) 

· D~vlet- ·~ J.lemiryoll~ı1: ·. ~~:···Li!iJ~.~a.~' · . . ' . . .. . ' _, . . " ...... ,. ' ' .. . .. 
'. işi.etme ··.:'. ·umum . '' ldares- ~;.'·~ ·nanlari : 

. . . . . . 

~Iuhammen bedellerile miktar ve evsafı aŞ3gıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayn ayn ihale edilmek rırtile 28 11-938 pazartesi gilnfi saat 10,30 da Haydar
paaşda gar binasındaki komisyon tararından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa ait hizalann· 
da yazılı mU\·a'•kat leminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lbımdır. 

Bu i~ ait ~artnarneler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından para· 
sız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 42000 adet muhtelif cins ve ebatta lfunba fitili ile 100 kg. fıtillik pamuk ipliği 
muhammen bedeli 2280 lira muvakkat teminatı 171 liradır. 

2 - 200 adet (takriben 10.000 kilo) 3X2000Xl000 nif'm ebadında demir levha 
muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruştur. (8348) 

• • • 
Muhammen bedeli. muvakkat teminatı ve liste numaralariJe cinsleri a~ğıda ya

zılı malzeme 22-12·938 pe~be günü saat 15,30 dan itibaren liste sırası ile ve ayn 
ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacak
tır. 

llu i~e girmek istirenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri l~zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Haydarpa~da Te
(8416) 

Muvakakt 
Liste No. Malzeme 

ı 

2 
3 

4 

Çinko lehva ve külçe çinko 
Düz ve oluklu galvanize sac 
Tel halatlar 
Kur~un levha ve kurşun boru ve 
teneke levha . . . . . . . . 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
11400 
16509 4·i 
20500 

5376 

teminatı 

Lira K. 
855 

1238 21 
1537 50 

403 20 

· .:,.-. > .· tsTANBUL nAntcı · ASKERi · · 
. , ~. · İ. -· KITAATI İLANL·ARI · ·" . · ~-; , . 

. . 
Karakösedeki birliklerin ihtiyacı o

lan 200 ton una gününde teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden yeniden mü· 
nakasaya çikar.lmıştır. Tahmirı bedeli 
30000 lira il ktem~natı 2250 liradır. İha
lesi 22 - 11 - 938 ~alı giinü saat 11 de 
Karakösede askeri satın alma komisy~ 
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplan· 
nın ihaleden bir saat evveline kadar tes
lim edilmesi şarttır. Şartname ve evsa· 
fı 150 kuruş mukabilinde Karakösede 
komisyondan alınır. İsteklilerin belli 
aaatt: Karakösedc komisyona gclmele· 
ri. (621) (8154) 

• • • 

Çanakkale M t. Mv. ıstıhkam inaşat 
Ko. nunun 9 adet Şevrole kamyonlarının 
karöser ve şoför mahallerinin Çanakkale
de imali kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 

tur. Kamyonların beherinin muhammen 
bedeli 600 liradır. Eksiltmesi 18· 1 l-9:i8 
günü saaı J1 de C:anakkalede Mst. Mv. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Taliplerin 

ilk teminat olan 405 lira ile ihale kanunu
nun 2·3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte Ko. na müracaatları zarflar iha
le saatinden en az bir saat evvel Ko. na 
vermeleri.Şartnamesi lst.Lv.Am.Sa. Al. 
Ko. da Bursa tüm Balıkesir Kor. Gelibo
lu. Ezine, Bayramiç a1ayları Sa. Al. Ko. 
da görülür. (611) (8037) 

• • • 
Kırklareli tüm birliklerinin ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan 40 
ton sadeyağına talip çıkmadığından bu 
mıktar sade~·ağı yeniden kapat ızarna ek
Eiltmeye konulmustur. Beher kilosunun 
muhammen fiyatı 1 l ı kuru~ olup ilk 
teminatı 3330 liradır. Ihalesi 28-11-938 
pazartesı günü saat 16 dadır. Istekliler 
şartnamesini hergün tümen satınalma 

komisyonunda görebilirler. Isteklilerin 
kanunun 2-3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarflannı 

belli gün \'e saatten en az bir saat evve· 
line kadar tümen satmalma komisyonuna 
vermeleri. (613) (8039) 

1 
iV - Şartnameler her gUn parasız olarak s15ztı geçen şubeden alınabileccğ 

--............... 1 gibi krynn bıçağı:ım resmi Bakalit ve kuşe kağıdı nümunelerl de görülebilir. l 
V - Açık eksiltmeye iştirak etm!k istiyenlerln tayin edilen gtin ve saat. 

lerd~ tcomisvona gPlmcleri. Kapalı earf ekei ltml!sine ıştı!"nk et'Tlek istlyerıb· 

rln de mtihUrlU h·k!if mektubunu kımunt vesaiki ile yUzde 7,5 gUvenme par~ı 
makbuzu \•eya banka t~-ntnnt mektub ınu lhtlvn ederc>k o1an knpah :ıarflnn· 
:ıi eksiltme günU en gec: sant 14.30 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu 
Baskanhima makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (7949) 
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1 Hafif bir üşütme bazan büyük bir hasta 'ık 

çıkarabilir , derhal bir kaşe 

~ SEF ALiN ahnız 1 ı;Rll' • NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 1 
l ın11Hmmnı ooı nıunı~ııı ın~~•~ı~~lılilii~lılıımıın~ıı11mııı--~ 

" Şık ve sağl•m elbise giymek isteyenler 

SÜMER 
Terzi evine koşarJar 

Herkese elverişli fiyatla veresiye muamele 
( Niko lliristidis ve ortakları müessesesi). 

Sultanhamam Camcıbaşıhan No. 2 

ODEON 
MÜZiK MERAKLILARINA 

~ayanı tavsiye plıiklnr 

MONIR NURETTiN 
No. 270905 - Eviç şarkı - Doğuyor ömrüme 

- Uşak şarkı - Bir gün geleceksin 
No. 270906 - Hicazkar şarkı- Bekledim fecre kadar 

- Hüzam şarkı -Aşkın bana gizli bir elem 
No. 270907 - Bu sevda ne tatlı yalan 

- Bir neşe yarat hasta gönül 
No. 270908 - Hicazkar şarkı- lzmirin icinde ı 

- Hicaz sarkı - Ela RÖzlerine 
..................................... cm .. • ı 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

İkinci hşide: 11 / Birincikanun / 938 dedir. 

Büyük i ramiye 45.000 li~adır. 

HABER - 7'.ksam ıx>stul 

, .......... -. .... =.=1.=.=-=-= .. ==····=··---------ı 

TELEFUNKEN 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~ .......... 

bir çok radyo dinlediniz. 'f' 
BogDn de: 

. . ' . ·--.:'.·~-~ 

: ' ; i 1 ı_ ....... , TELEFUNKES . . . 
-- - - ~- ı._ · i 

f ' . . • . . ' • • J ' 

t• t .t ' 

Radyolarının 
,· ~ 

. ·11111 rtı 939 modellerlnl dlnllyerek 
1 kat'l kararınızı verebillrl 

Beş kıt'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 

Radyolarının 
Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 

sizin için en kuvvetli teminattır. 

Tllrklye Veklll: Ankara Satış Veri: . 

flettron ıark Hmim ~irketi Uettrıfen lOrk Hnonim ~irl~ 
Garata Voyvoda caddesi No: 58·62 Anafartalar Caddesi No: a 

Telgr~f: Elektron ·İstanbul Telgraf: Elektrofen · An~ar 
Telefon: 41460 Telefon: 1287 

Anadolunurl bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

---------------------------------~~ 
Oksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI 

......... 1111!111 ...... 

Başınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? Dişini 

zin ağrısı sizi çok mu rahatsız ediyor" 
Bir tek kaşe • 

NEOKORIN 

Bütan bunları derhal giderir. Ve size 
göz a~tınr. 

Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir 

•• - ....... ....._ • .,..... ..... ---wwwo ==-.:.•..-..---==-
ı-cA FE--R-M • • h·:··ı""" Şeke 
u us l idi 
!! T · · k tA ı k ı · · ·· h'ıl şeker :i esırı a ı a ımı o ay en ıyı mus 

1 Bilumum eczanelerde bulunur. - .. ----·------·-· ··-· .. ······- ___ .... c::.:::::11 •• ______ ·-·&··········-··--··=z,=::m1:a__......-

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 
ve 10.000) liralık iki a.det mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. - . 1 

NEOKORIN 
.'.\fideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Te~ 
k2ce 6 kurus. fi tık amhalai 30 kuruş 

1 • 

~ D r ,, i 7ı ' f, e ,: 8 7. 1 m s 8 t 1 n H 1 m a 
" o m i s )" n n , , , i 1 a n 1 " .. 1 

1 - Tahmin :: 'i· n be~eli 231 ıs lira elli kuruş olan 119.000 kik> pi
rinç 17 - 11 - 938 tarih'.:ıe r3stlcıyan perşembe günü $Cl8t 14 de lcapalı zarf 
usuliyle alınmak iizere ~ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruf olup şartnamesi komi!;
yondan her gün parasız olarak ahanbiJir. 

3 - f steklilerin 2490 !::ıyılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
celderi 'kapalı teklif mektupl?.r:nı er. geç belli iÜn ve saatten bir saat evve. 
tine kadar Ka:sımpaşada bul:man komisyon başkanlığına vermeleri. ( 7968) 

Dr. Necaeddın AtasaguJ 
Sabahları 8,30 a kadar ve akıam. 
lan 17 ,20 de Laleli Tayyare A pr. 
2 nci daire No. 17. Okuyuculu~. 

ı mızdan para almaz. Tel : 23953 

Soğuk 

Romati~" 
Lumba~ ~ 
Siyatil<d~ 

algınllklaranı iyi e 


