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K.üçiik Habeı leı 
L>IŞAROA : 

• ResmI Ceride, geçen ıkinciteşrin ta· 
rihli Hitlerin bir kararnamesini neşret· 
mektedir. Bu karamama, Almanya veya 
.ı\\'U~turyanın eski veya yeni orduların· 

dan birinde askeri hizmette bulunmuş ol 
duklanndan dolayı silah ta,.ımak hakkını 
ihraz etmi~ olan yahudilerden bu hakkı 
nezetmektedir. 

• Brezilya hükfuneti yeni bir kanun 
ne~retmiştir. Bu kanun, memleketin milli 
ekonomisine karşı irtik~p edilecek dirürn· 
teri iki ua on sene arasına tehalüf eden 
hapis cezaları ile karşılamaktadır. 

• Romanya kralı ve veliaht Mihait dürı 
öğleden sonra Brükselden hareket etmiş~ 
terdir. Belçika kralı misafirleri şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. Romanya kra· 
h ha:eketinden evvel Liyej yakırundakı 
si!8.h fabrikalarını ziyaret etmiştir. 

• Pariste mühim bir beynelmilel kaçak 
muhaceret teşkilfitı yakalanmıştır. Teşki· 
!Atın istihbar ve kayıt büroları Lehistan· 
da, Belçikada ve bazJ orta Avrupa §ehir
lerindedir. Hepsi yabana olmak üzere l<i 
kisi tevkif edilmiştir. 

• Fransanın yeni Berlin sefiri Conlon· 
dre dün akşam Paristen Berline hareket 
etmiştir. Paristeki Alman sefiri kont 
Velozek, kendisini istasyonda uğurlamış
tır. 

•Tokyoda diln Almanya ile Japonya a· 
rasmda bir turiım anlaşması imza edil· 
rni§tir. 

• Çek meclisi Slovakya ve Rlltenya muh 
tarfyetleri hakkında iki kanunu 140 reyle 
kabul etmiştir • .Kfınunu esasi mahıyetinl 
haiz olmaları itibarile bu kanunların beş· 
den Qç ekseriyeti yani 138 rey toplamala· 
n kAfi bulunmaktaydı. 

• Vasingtondaki Almanya sefiri Dick· 
hoff, gelecek salı günü Berline hareket 

deektir. Siyasi mahfiller sefirin bu suret 
le geri çağrılmasını Amerikanın berlin 
sefirinin geri çağrılmasına karşı tabii bir 
mukabele telfildci etmektedirler. 

• Dan Hitler, 11 sonteşrin 1923 den 
20 ilkkanun 1924 e kadar mevkuf bulun· 
duğu Lansberg hapishanelerini ziyaret et· 

m~tir. Mumaileyh bundan sonra Augus· 
tee giderek şehir tiyatrosunun tevsi işleri· 
Je meşgul olmu~tur. 

• ltalyada hükOmetin ecnebt memleket· 
lerde yaşıyan Italyanları memleketlerine 
celbetmek projesi tamamile tatbik edile· 

cek olursa hemen hemen on milyon ka· 
dar ltalya.ı ltalyaya veya imparatorluk 
arazisine avdet etmt'ğe davet edilecekler-

Fransız heyeti reisi diyor ki: 1 
Biltiln Fransa onun kıyme- . 

tini takdir ediyor. ._ .... ._. ......................... -----
Tilrklln ebem Atasının cenaze töreni

ne l§tlrak edecek olan Fransız, İtalyan, 
Belçika., Yunan, Estonya, Yugoslavya, 
Alman heyetleri ve MllllcUer cemiyetJ 
beyeU dUn şehrimize gelmfeler ve 
hUkümet erkıinı, nefnreUer erkAnı tara
fından kargrlanmrşlardır. 

Heyetler bugUn ve yann Ankarada 
yapılacak bUyUk törene iştirak etmek U
i:ere dUn gece hareket eden trenlerle An
karaya hareket etmişlerdir. 

Bir kısım heyet saat 19,1~ de, ve dlğer 
kısım heyet de 8a.8t 20,30 da kalkan 
trenlerle gitmişlerdir. 

Fransa heyetl reisi dahiliye nazın ve 
eekt Ankara elçisi Albert Sarraut, ken
disini getiren Emlle Bertrand kruvaz!S
rUyle dilnkü İstanbul deniz törenine it· 
tirak etmiş ve program mucibince Yavu
zu takip eden ecnebi gemilerle beraber 
nda llÇlklarma. kadar gitmlş, akşama 
doğru da avdet etmiştir. 

Dost devletin heyet reisi, bir mUddet 
Perapalastn istirahat etmle ve derhnl 
Ankara trenine gltmiştlr. 

Fransız Baş mümessilinin ( 
sözleri 

t\if. Albert Sarraut Türk mlJJeUnin bUy(lk 
• Petit Parisien gazetesi, Fransız elçile- matemi mUnasebctlyle r.ıu s6zlcrl &ayle

ri arasında pek yakında bir çok deği~ik· mlştlr: 
IJ1tler olacağını bildirmektedir. "- Vaktiyle memleketinizde Fransa-

• Bir tren • omnibüs ile bir marşandiz Yl temsJJ etmlg bir adam 8ıfatlyle tekrar 
treni, diln Çekoslovakyada Liptau • Sant· Tllrklyeye ccldlğlmc memnunum. Ancak 

Martin istasyonunda müsademe etmistir. çok acı bir vesllenln ziyaretime eebeb o
Elli kadar yaralı vardır. lu1'u beni cidden mlitccsslr etmektedir. 

• Bayan Ruzvelt, İngiltere kral ve kra· BUyUk Ölllye FranBanm taziye ve tazim
Jiçesinin önümüzdeki ilkbaharda Ameri· terini getiriyorum. Anknrada bulundu

ğum mUddet zarfında beni ftimad ve 
kaya geldikleri zaman reisicumhurun şah· 
si davetlileri sıfatiyle üç gün Vaşingtonda 
kalacakJannı söylemiştir. 

• DOn akşam Nevyorkta Madison Ska· 
re gardende orta siklet boks dünya ~

piyonluğu için yapılan bir maçta fred 

Apostoli, Youngn Corbetti sekizinci ra· 
vuntta nakavt etmek suretile mağlOp et· 
mistir. 

• Romanyada Tamşvarda yahudi finna· 
lttrına ait iki odun deposu yakılmıştır. 

•Şimdiye kadar Fransanm Suriye ve 
LQbnan fili komiserliğini yapmış olan 

kunt de Martel, kati surette Frasaya dön· 

mek üzere dün sabah Beyruttan ayrılmış· 

tır. Halefinin ne vakit geleceği henilz ma· 
ltlın değildir. 

• Mısırda kral Faruk, bir nutuk ile par
lamentonun yeni içtima devresinin kil· 
sat resmini yapmı~tır. 

dostluğuyla taltif buY'uran AtJ:ıtUrke kar

oı derin bir hayranlık beslJyordum. Bü
tün Fransa, Onun kıymetini takdir edi
yor. Atatürk, büy(lk bir lnkıUipçıydı ve 
bütün eserleri birer inkıltıp eseridir. Şu 
anda duyduğum teessür memleketimin 
hissiyatının hakiki ifadesidir. Bu sebeb
le • bu gibi bir fırutta tabir caizse • 
Atntürkün Ct'nazeslnde Fransayı temsil 
edecek heyetin riyasetine lntlhabımdan 
dolayı bUyUk bir kıvnnç duyuyorum. 

Ankarıı.ya büyük bir heyecanla gidiyo
rum. Zira orada Türklyeden aynldığnn
dan eonra tahakkuk ettirilen şayanı dik
kat inkişaflara şahld olacağım. Oradokl 
eserl~r. Mustafa Kemalin dehasının ve 
arlı:adaşlannm enerjisinin birer timsali
dir. 

Ankarnda tesadüf edeceğim AtatUrkUn 
arkadaşlarına vunlan &ayllyeceğtm: 

.. _ Kat't surette emln1m kl, Atatnr-

HABP.:R - Af~am ~tMl 

Belçi'.ıa heyeti 
Haki~ güneş 

güneşti. 

reısı diyor ki: 1 
Çankayadaki 

.............................. ___ 
kün hnlefl olan İsmet JnönlinUn idnrc
slnde, Tilrklyenln bUyUk terakki ve lnkl
gnfı adıkane BUrette devam cçlcc;ektlr.,, 

Bit Un Fran8anrn, büy\ı){ bir dost le1ak
ki ettiği TUrkl)1eye derin dostluk temen
nilerini getiriyorum. Tilrklye ile Fransa 
araııında kalb ve his birliği \'ardır. Tilr
klycye y11reğlmlzde yer vcnnf!J bulunuyo
nız. Hatay uıeıııeleslnln hıılllnden sonra, 
iki dost millet arasında hiçbir lhti!Af kal
mamıştır.,, 

İtalyan heyeti reisinin ihtisası 
lta.lyn heyeti reisi bulunan Baron Aloi-

• zi de evvelce Ankarada hUkümetlnl elçl-
lllde temsil etml§tl. Baron Alolzi Atanın 
ölUmU karşısında derin bir teessür içinde 
şun lan 8Öylemiştlr: 
"- AtatUrkUn ölUmU, bUtün dünya 1-

çln bUyUk bir kayıptır. Ankarada bulun
duğum müddet zarfında l:endilerlnl tanı
dmı. Hakikaten çok bUyilk bir insandı. 
K~ndislnl yakından tanıyan bir adam sı
fatlyle tccseürUm bir kat dnha derindir:,, 

Belçi''a heyeti reisiııiı:ı ihtisası 
Belçika heyetine riyaset eden De Ray

mond da yine hUkiımetinl Anknrada el
çlllkle temsil etmişti. De Raymond'un 
Ataturk hakkmdaki s5zlerl bUyUk Türk 
milleUntn bllytlk At.asını cihanşümul 
kudretlerinin çok veciz bir ikazı kıyme. 
tlndedJr. Dost devlet heyctinln relai bil
hassa diyor ki: 

"- AtatUrltU şahsan tanıyor ve ken
disine karşı derin hUrmet besliyordum. 
Ankarnda bulunduğum zaman güneşe ba
kardım, fakat güneşi ufukta değil, Çan. 
kayada görUrdUm. Hakiki güneş Çanka
yndaki güneşti. Bu güneşin sönmesi bU
tUn dünya için tahammUJ edilmez bir a
cıdır. At.atUrkc karşı derin bir hürmet 
beııllyen Belçika kralı, beni cenazede 
kendllerlnl ve Belçika hükOmetfnl temsi

le memur etti. BUtnn Bclç!kn, milli yası
nızıı iştirak etmektedir. Bel~ika parlli
mentosunda )'Rpılan teznhUrnt, bunun 
en canlı delilidir.,, 

Efgan heyeti rei:hi -ı ihtisası 
Efgan heyetine riyaset eden ve Efga

nlstan kralmm amcosı olan Prens Veli 
Hnn büyUk bir te<'ssür !çlnde ebedi A
tamızın öll\mü mllnaıscbetlyle lhtisaslnrı
nı şu cUmlelerlc telhls ediyor: 
"- BUyük Atatürk'ün ufulUnden do

layı tecssUıilmUz o derece ziyade ve de
rindir ki gamdlde kalbinizin yanında mağ 
mum ohm lisanımızı ifade edebllmek lMn 
hiçbir kAJirne wıya cümle bulnmıyoruz. 

CUnkn Büyük AtatUrk yalnn TOrklyenln 
dP.ğil, hUtan şarkın Atnsı idi. Bugün bU-

lfilgan heyeti reisi dyor ki: ı. 
Atatilrk yalnız Türklerin de

ğil bütün şarkın Atası idi 

tün Efgan milleti, Padişahı, hUkfımetJ 

sizinle beraber matemdedir. Bu uf.ıl kar
O!BlDda bizim halll.skarımız merhum Na
dir a tn ô!UmU derecesinde mUtecsslr 
olduk. Efganlstıında tee55Ur o !kadar bU
yUktUr ki, bunu umumi matem olarak 
kabul ettik. Padişahımız, vUzeramız Türk 
sefaretine giderek öz akrabalan BlmU3 
gibi, beyanı taziyet ettiler. Matemlnlz 
matem.lnlzle müşterektir. Bu münase
betle hariçteki scfarethanelerimlzde de 
bayrnklanmw yarıya indirdik. Fnkat bi
zim ve sızin bipaynn teessUrilmUzün te
solllsl yalnız bir noktada birleşiyor. O 
da, me1ekmetlnlzin rlişd ve dirayet gös
terip, İsmet İnönü gibi mühim bir siya. 
el recUIU ve milletinin hakiki ha.dimin! 
ittifakı lı.rll ile seçmesidir. İsmet 1nönU, 
geçmiş zamanlarda olduğu gibi, !tide de 
bUyUk hizmetler görerek, mf!mlekcti 
Bilyllk Atanın izinde glHUrccekUr. Ken
dilerilc ınureaddld defalar mUşerrcf ol
makla bahtiyarım. Türklyenin en bUyUk 
ve en temiz insanı olan böyle bir dev
let rccUIUnU CUmhurlyasetlne 8Cçmekle 
büyUk blr diroyet gösterdiniz. 

.Mucibi iftihar olan bir diğer cihet de, 
şudur ki, İsmet 1nönU bUtUn hayatınca 
bizim memleketimize muhabbet izhar et
miştir. Biz, Türkiye ile kederde, sUrur
da, saadet v~ fclfıkctte şeriklz. 

Sizi temin ediyorum ki, bizi yekdlğerl
mizden nyıracnk hiçbir kuvvet yoktur.,, 

Yunan heyeti 
Dün öğleden 8onra hususi trenle gele

rek Anknraya giden Yunan heyeti, Baş
vekil General Metakeamı relsliğindcdir. 
General Metak!'las rahatsız olmasına rağ
men merasimde bizzat bulunmak istemi§ 
ve ha8ta hasta memleketimize gelmiştir. 
Kendisine hususi doktoru da refakat et
mektedir. Rahatsızlığı dolayıslyle beya • 
ruıt vermemiştir. 

İspanya Cumhuriyeti heyeti 
İspanya cUmhurlyetl heyeti de bugün 

tayyare,ylc şehrimize gt'lmişler ve bir sa
at sonra gene tnyyareyle Ankaraya git
mişlerdir. İspanya cilmhurlyetl heyeti 
fJU zevattan mUrekkeptlr: 

Nafia nazın Glner de Los Rios, Barso
lonn nskC'rt valisi general RlkµC'lme, ge
neral Matz, vfs amiral Fuentes, hariciye 
neznretl protokol umum mUdUrU Carca-
ga ... 

İran, Yuq-oslav, Bulgar ve 
Alman kıtalan 
Ankara, 19 (A. A.) - AtntUrklln ce

naze merasiminde memleketleri ordulan
nı teman edecek olan askeri kıl'nlar, bu 

,....ı 
20 tK!NCtTEŞRW 

baBlamışlardır· d 
ssıı t s -~ı;; 

ıran kıt'ası en balı d" fl' • 40 ,,, 
Yugoslav kıt'aiıırı 8· ~ 

Atı:ııiU1 ıı\ vnzCSrUnc mensup 119 ıtl 

14 10 da Ankara garı ...,f?' .n 
• • gnı• t~ 

mlşler ve Ankara ı;ı:ıer•t !• 
general Kemal Gökı:e~Jdıl~ ~ 
her kıt'anın rncnsuP ıcr er 

eraret 
şcmilitcrlerl ve 8 rdıt• 
fmdan knrşrlıınınışln rııı<ll-' 

b~ıa erı 
İstasyon dıgında bir ael' 

1 1 
duğu halde yer alııPtıın rc!ıı' d.0 
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1 v J<l 1 
lrnn ve Yugos ıı ııs oı.'11 t 

na, Bulgar kıt'ası P~tJtU~ 0 

kıt'ası Gazi terbiye · 

edilmişlerdir. }ıe)'etl~rJ 
Bulgar ve Irak _... ı\ts,.d 

(A p..) .ıı o~ 
Ankara, 19 • ıınc:- M~ 

bUJU _ıtzll 
nazcslnde hazır da!' "" 
lrak ve Fransrz rııarı esli'tı ~d' 
Iekctler he)•etlcri btı ısuı') ., 

ıcr ve ,·e 
muvasalat etmiş 1 eefl ı 

toto rıı '~ ciye vekAletf pro ıııt ...ı il' 
fırıdall ,.,~e.ı. 

mUlki zevat tara ıatJl'dl\ 
erlanmışlar ve bek ı" 
mat ifa edilınJştlr· j\nı.artl~ 

.. •. fi bevetıer. .... ısa r ~ rdit• • 
misafir edilınlşlC .. dllefl (1f 

nıı:ıe,,... tJ' 
Vilayetler ın > ,... ,. ~ 

A p.. 1111' 
l\nkara, 19 < •

1 
tırıı!t e ııı.ıı~ 

naze menısırnı.nc şb<'Y tıcr it 
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Ukametlcrdeıı P11!r1ııc t ~;ıııl ıct 
mc>kte ve tend cır ~ ı·"' 

d 
tııfstl H ,.. 
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So~e tııt 

Fransız \fC > ,,... ;. 1e'eJ f 
}. J... co 

Ankara. 1
9 

( ~ştırıı.1' t1 bil 11~:,; 
naze uıernelrnfnc Jtrt•nll\ 9l .jJ' 
Fransız ve sovret cıısPrC ıP 
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1 
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'() .. 
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""' 1 gr ııt' ıı 
komutanı genem b 0ıdu1:1 (I! 

rnenSU 1 t:ı ltll 
komutıını, ... e erJtlD oidıııı· ~ 
taşemnıterlerl doııır1 _dıı 
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şılnnmı.şlar ve rJ bll •cı~0 .U ..1. 
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• stltUS 
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11'1iııer mıynaırrarıerı, ©IıuınlklUı oovul!< matemin] 
@ c ırüşDerınn tesfo)n1C: et~Dneır 

Bir harp mal-ôlü 
,~ıçkırarak haykırıyor: 

Kolumu uğruna sevinerek 
tJe,.diğim .Atam, ben bugünü 
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.. d,•u görmemeliydim / 
arııe ha her zamankı gıbi sa lıkesine bile raz ı olmu~ bulunuyordu. Böy önünde dizilmişti. • ;-
~ıp hıç·~dı. Evvelki gece· le çürük evlerin pencereleri, damları, oka· Gülhane önünde büyük üniformalı su-' 
g ::e ~a nrnıyen l tanbul ıc:ık· dar kesif halkla doluydu ki yalnız bu ha· baylar ve polis amirleri bekliyorlar. 
u 1'lnda ~ ia ~a n sonra binlerce reketi Türk milletinin Atasını görmek i· Cağaloğluna çıkan yokuş eski polis 

cı sacı ancı lecir ziyası gibi ya· çin canını vcrebild ığini gösterrneğe kalı müdürlüğüne sapan yoldan kesilmişti. a· 
na· itten itibaren dünü açtılar. geliyor. ma ilk polis süvari kıtasmm geçişinde 

ıı... ~ı '\a t 
"<llata 'il a ı adı altında eski Tören yolunun iki tarafına takdire de· bir sel halinde Mork kapısını aştı. 
oı,,__ \arıncaya kadar ne ka· ğer bir dikkatle mektepler sıralanmıştı . Bu suretle daha çok erkenden yukarıya 

ı...""lllObı) \' . 
.... tıkı arsa hepsı uzak semt Sokaklarda halk ile mektepler arasında giden yollar tamamile tıkanmış bulunu-
~ ta ~rn tıklım dolduran Dol· bir boşluk bırakılarak herhangi bir teha· yordu. 
,. Bu Ulhane parkı önüne ka· cüm veya akın karşısında yavruların tch· Gülhane içinde 

tt. hı.ırn~ sabah ı~ıkları belirince· tikeye maruz kalmamaları temin olun· Kuleli ve diğer askeri mektep talebesi 
U. alı birşekilde böylece mu~tu. iki taraflı saf kurmuş, ta rıhtıma kadar u· 

r~~ki &ün· Nitekim bu isabetli dizim Gülhane ö· zaruyor. 
tıı \ıııde t .un akşamındanberi o· nünde tören alayının bitişinden sonra ko· Rıhtım önünde duran Zafer torpidosu 
~·z ernız k 
~ , tabut urn taşınarak ebedi pan tehacüm karşısında orada bulunan tören yolunun kara istikametinin sonunu 

1.1. ~llclı. unun geçirileceği tören me.lcteplileri tehlikeden korumu~tur. teşkil ediyor. 

~ 1 \enin d İnsana ilk bakısta garip gibi görünen Deniz subayları büyük ölünün tabutu 
ao'Ul~·e ~ş kapısı ka11ısından bir nokta \'ardı. Halk. tören yolunu göre· için mor kadifelerle hazırlanmı!l kata· 

kar "aktar adar geniş. dar sağlı bilecek mevkie kadar sokakları hıncahınç' . faik önündeler. .. 
&ıı do:ıu aı~ok erkenden asker ve doldurmu-s bulunmasına rağmen gene a· Gülhane içinde ~in bir sükOttan baş· 

retle h ııta alınmış bulunuyor· km akın gelenler o kesafetin arkasında ka hiçbir sey yoktur. Halk ancak 
bir •· .. ,.,alı kın tören '-'Olu u"zen'ne b"ır ver alarak bcl•lı' '-'O du "' 11."- .ı .ı ~ .ı r · tören kolunun sonunda Gülhaneye ya· 
~ eue Yığılması önlenmi~ Bunlar belki hiçbir şey görmediler, fa· yıldılar. Ondan önce halkın bahçeye gir-

"1 kordonı . . kat hıçkırarak ağladıklarını, feryatla hay· mesi menedilmiş ve asker tarafından ter-s; ~saıey ardan ıtıbaren yolu kmştıklannı duyduk. Çünkü Türk mille· tibat alınmıştı. Birçok İstanbullu erken· 
~ tlc. iter e kadar her saniye daha tini (Ataya veda} günü olmak, zaten den Gülhaneye girebilmek için gelrni~ler, 

~Otdu. dakika daha sıkışarak hıçkmğa boğmağa kafiydi. ama, daha önceden hesaplayarak al;nan 

ııı... sahanı Gülbane önünde tedbir karşısında geldikleri sokaklarda 
~~kar~ altısı olduğu halde bu Gülhane önünde Sultanahrnede doğru yer tutmağa mecbur olmuşlardı. 

ı &İbi ~~dan döşenmiş birer çevrilen ana yol cami önünden kesilmişti. C dd l d 
~,ın._&orunüyordu. Güzergah Halk Ayasofyanın başladığı yerden iti· a e er e 
~~· lıa -·'<Ulla.r evi - seı haren aşılmaz. açılmaz bir halde görünü· Caddelerin birçok yerlerinde tamir mü· 
~:.'"'ar tta d · er, muesse er, nasebetile biriken taşlar, tören sonunda 

• "- ?Varlar ag"' adar direk· vor. Gül haneye rıkan kapının vanındaki 
~11!\ı ~~~r halkİa dolrnu~tu. O- ;.okuş da yirmi ~etre kadar uz~tan kor yollara darmadağınık bir şekilde serpili 

'a Od, aları esseselerin tören yolu· don altındaydı. Halk burada da ayni bö· görüldü. Halk bu taşlardan tümsekler 
it run yaparak büyük ölünün misilsiz tazim tö· 

ı .a kiraı • Jlencerelerinin yük lünmez şekilde görünüyordu. 
~ anrnış olduğunu ö&rren· Mektepler Gülhanenin ilk büyük kapı· renini görmeğe çalıştılar. 

tıı.s11'll g·· 5:mın yanındaki yaya üı;tünden başlıyor· Yol kenarlarında ve bilhassa tören yo· 
Otebiirnek için ölüm leh· du. Kar]ı saf Adli Tıp dairesinin bahçesi lunu gören yüksek ağaçların en yüksek 

yerlerine tırmananlar büyük tehlike için· 
deydiler. Ataya iştiyak ve hasretle topla· 
nan İstanbulluların her vasıtadan istifa· 
de ettikleri görülüyor. 

Yaya kaldırımların üstlerinde yalnız 
mekteplerin müdür veya muallimleri, po· 
!is veya protokol memurları dolaşıyor. 

I laik bütün bu kesafete ve hmcahınçlığa 
ra~en derin bir sükQt içinde, görülmr
miş bir huşu halinde bekleşiyorlardı. 

Bir taraftan müşterisini köprünün ö· 
bür yanma götürebilen arabalar, otomo· 
biller artık vardıkları yerde kalıyorlar .. 
Dün İstanbul, medeni kemalini bir kere 
daha, jntizamile göstermiş oldu. Çok dar 
bir yol istikametine birikmesine rağmen 

bu kesif kütleler kendilerine çizilen hudu· 
du pek az aştılar, kazasız, hadisesiz ... Fil· 
hakika dün bir takım kazalar, bayılma 

vakalan olmamış değildir. Fakat bunlar 
bir intizamsızhktan. bir idaresizlikten de· 
ğil, umumi heyecandan tevellüt etmiş bu· 
lunuyor. 

Bütün tören yolları 
İstanbul ta Dolmabahçeden tören yolu 

sonuna kadar ayni manzarada görünüyor. 

Tör!n başladı!dan sonra 
Süvari polis kıtası her geçtiği yerde bü· 

rük ölünün yaklaştığı haberini yaymış o· 
luyordu. 

Süvari poföi Gülhane önüne geldiği za· 
man çift sıra halinde tramvay yolunu ve 
gülhanenin sağ yokuşunu kesti ve kılıç 
çekerek saf kurdular. 

Büyük ölünün top arabası yaklaştıkça 
halkm heyecanı artıyor. İlk bandonun 
matem havası çalarak ağır ağır yürüyü5ü 
İstanbulluların hı!;kmkalrmı taşırdı. Ve 
nihayet üzerinde Türkün Atasım, ulusunu 
taşıyan top arabası feryatlar, hıçkırıklar 
arasından ilerliyordu. 

Türk hiçbir tarihte, hiçbir şerait içinde 
rüreğinde bu kadar acı duyarak. ebedi 
hasret ve iştiyak hicranile ağlamadı. 

Bil milleti en büyüğünden en küçüğü· 
ne, mini mini ya,·rusuna kadar ağlatan. 
yoksulluk smsı ile co~turan insan ne doğ· 
du, ne öldü. Dün ağ!ıyanların arasında, 

Mütemadiyen merasim alayının üzerinde dolaşan hava filolarnntzdan biri ı•e Ulu 
büyüğün tabutunu görebilmek için bütün tehlikeleri göze alarak Yenicamiin kub· 
besine tırmanan vatandaş 

annelerinin, babalarının ellerinden tuttuk 
aln mini mini yavrular gördük. 

Görmedinizse, siz de resimlerde gördü· 
nüz. Cihanda hangi fani insan ölümü ar
kasından bütün bir milleti bir bütün göz· 
yaşı gibi sürükledi? 

Türk milleti, onu ebediyete tevdi ettiği 
yurdunda, ebediyete kadar altı rncşale gi· 
bi fasılasız daima ayni inan. ayni iman, 
ayni kudretle Atanın, Atanın mukaddes 
emanetlerinin ba~mda fasılasız vanacak. 

görüyor. Bunlar arasmda Savarona yatı· 
nm beyaz hayali de göze çarpıyor. 

Yavuz top atm~a başladı... İstanbul 
üezrine düşen derin sükQtu her beş dakika 
da bir bu atışı noktahlor .. 

Bir bahriye rnotörü Sarayburnuna yak· 
}aşıyor, Zaferde bir dalgalanış oldu. Gür 
bir ses haykırdı: "Dikkat, amiral geliyor.,. 

Bütün erler çelikleşti.. Sert bir hazır ol 
vaziyeti de keskin bir selam .. 

Donanma kumandanı amiral Şükrü O· 
kan ve harp filosu kumandanı Mehmet 
Ali Ülken Zafer torpidosuna çıktılar ... 
Seri bir teftişten sonra karaya çıktı .. Ke· 
narda selam vaziyetinde duran deniz harp 

Saat beş ... Bütün lstanbul co~kun bir okulunu, deniz lisesini, ve deniz gedikli 
sel gibi sokaklardan akıyor .... Bu yürü- subay okulunu teftiş etti. 
yüşte yas ile vekarın birleşmesinden do· Parka yerleştirilen tel~fon cenaze ala· 
ğan hazin bir mana \'ar... yının geçiş safahatını muntazaman haber 

Bütün dimağlar onu düşünüyor .. Bütün veriyor,. 
gözler onu görüyor. Bütün dudaklarda Saat on •biri 40 geçiyor .. Zafer torpido
onun ismi dolaşl}'Or. Çanakkalede onun· sundan muhtelif rütbede 14 deniz suba\'I 
la beraber çarpışan malOller, çocuklarile çıktı. Zaferin yanaştığı dubayı sahile bağ. 
beraber sokakta yürüken o çarpışmanın layan köprünün başına geçtiler. 7 si bir 
şanlı hikayelerini anlatıyor, bir taraftan tarafta, 7 si diğer taraf ta olmak üzere se· 
kuru ellerile göz yaşlarım siliyor .. Sakar- . 1am vaziyeti aldılar ... 
yada onu gören kahramanlar ... O günlerin Şimendifer köprüsünün başından itiba· 
eşref yadından bir teselli hikayesi çıkar- ren çelenkler göıiinrneğe başladı. Genç ü
mağa uğarşıyor .. Onu resimlerinden ta· nh·ersiteliler, harp okulunun genç subay· 
myan mini mini mektepli babasının eline lan köprürü geçer geçmez Atatürk heyke
sıkı sıkıya yapışmış: linin yanından itibaren sağa kıvrılıyorlar. 

- Babacığım, bayan öğretmen dedi Yan yoldan geçen çelenkler deniz kıyısın· 
ki... ' da sıralanıyor ... 

Sözlerile başhyar.ık onun kalbinde na· Tabutu taşıyan top arabası kılıçlarını 
sıl yaşadığını dilinin iyice dönmediği, çekmiş selam vaziyetinde generallerin ve 
fakat kü!;üğün yüreğinin çarpışlanndan genç subayların ihtiram kalesi içerisinde 
kuvvet alan büyük kelimelerle anlatıyor.. yava5 yavaş yürüyor .. Altı yağız at üze-

Bu dalga dakikalar gittik!;e büyüyor, rine halı örtülmQş muhteşem bir tümseğin 
coşuyor, dalgalanıyor .. Ve nihayet cena· önünden kıvrılarak geçiyor .. · Araba tam 
ze alayının geçeceği yola rnüntchi olan tümsek hizasına gelince alay komutanı 
sokaklarda duruyor, ve alaym geçeceği general Fahreddin kumanda verdi: 
dakikaya kadar asil bir matem heykeli - Dur! 
halinde dikilip kalıyor... Atlar duruyor, top arabası duruyor ... 

Cenazeri takip eden subaylar duruyor .. 
Bütün halk duruyor ... 

Parkın önündeyiz ... Parkın kapısından 
köşe başına kadar olan sahayı lstanbul 
erkek lisesi talebeleri kaplamış ... Atatürk 
neslinin çocukları onun arkasında yürü· 
yecelderi için elemli. Fakat izinde yürü· 
meğe olan azimleri gözlerind".? parla}•arak 
bekliyorlar .. 

Parkın içerisi bomboş ... Methalden bir· 
az ileride askeri liseler talebesi başlarında 
subayları bekliyorlar .. Bu Türk ya\'ruları 
yarın onun kumandası altında varlıkları· 

nı barut ve ateş yığınları arasında göm· 
meğe hazırlanıyorlardı ... Bugün önlerin· 
den geçecek başkumandanlarına son 
hürmet sc·amım verecekler ... 

Biraz daha ileride tren yolunun geçtiğı 
köpriiye kadar deniz harp okulu, deniz 
lisesi, deniz gedikli mektebi talebeleri 
ve subayları d i z l rn i ş 1 e r... Deniz 
rüzgarlarile kavrulan denizcilerin çehre· 
sine de büyük elemin anlatılmaz matemi 
sinmiş ... 

Saraybumunun önüne konan bir duba· 
ya yanaşmış Zafer torpidosu... Torpido· 
nun arka taretinin altında güverte üzerin· 
de üstü mor kadife örtülü katafalk ha· 
zırlanmı, ... Ben ı.~r:ıftaki ;skeleye 1, 2, 3 
nuamrah liman motörlerlıe Sus vapuru 
yanaşmış. 

Sarayburnundan ileriye doğru bakan 
gözler, Yavuzun zırhlıların siluetlerini 

General Fahreddin Altay hürmetkar 
bir vaziyette tabutun üzerini örten Türk 
bayrağım kaldırıyor. Bayrağın altındaki 

koyu fes rengi kadife örtüyü de general 
Halis Bıyık-tay kaldırdı... Abanos tabut 
görününce bütün gö!:rüslerden boşanan bi· 
rer hıçkırık bütün sahili titretti. 

Tayyareler alayın bu safhasında müte· 
rnadiyen parkın üzerinde dolaşıyorlar .. 
Bunu ancak motör seslerinin çok yakın· 
dan gelişinden anlıyoruz, çünkü bütün 
gözler ve bakışlar Atatürkün tabutu üze· 
rine çe,rrilmiştir. Tabutun kolları geçirilı
yor .. General Fahreddin yağız atların üze· 
rinde bekliyen erlere kumanda veriyor: 

- Düz, ileri, marş .. 
Atlar hareket etti. Araba ilerledi.. Bü· 

yük ölünün tabutu generallerin elleri ü::;· 
tünde selam vaziyetinde duran on dört 
subayın önünden geçerek torpidoya doğ· 
ru yürüdü. Arkadan Atatürkiln istiklal 
madalyesini taşıyan general llyas, daha 
arkada yaşlı gözlerile Baş\'ekil.. 

Aziz ölünün tabutu katafalk üzerine 
kondu .. Şimdi çelenkler kısmen torpidoya 
ta5ınıyor. 

Matemden goı yaşlarım tutamıyan bir 
genç asteğmen geçiyor .. Yanındaki arka
daşına: 

'(LfJtfen sayfayı çeviriniz). 



, ~~::~:C:~~~;:ı~~==:HAB~~ER=--ii~~l;•~n;in~~;;~;;=:~:;:~~~============~::::;:m:;ii~~ - Olmadı, eliyor, ben onun emri allın- - Bir &aniye isin o tarafa dönen bqlar 

•ısimelidüaUtiürken... yaklatan BUyUk insanın cenue mev- ULU ŞEFı· M. ,·z H t Hıçkttiklar MZ\lnü kesiyor... keblnt çevrildi. Yerde, a~lapn, haykı- aya 
zafer yavas yavae sahilden uıa.kta,ıyor. nttn lnaan 1tUmeainin .r .. mdan bir A T A T ·u· R K. ' u·. n 
~er katafalkdan, biraz sonra da torpi· aeı yUktetdl: 
donün f nce iılnden ve dumanıa~an ıytı- - Kotumu uiruna sevinerek verdi· 
Jaımyof. I flm Atam .. Ben buıUnü cörmemeliy- EA>edi ve mukaddes hatırasını tebcil isin filim arıivlerimizde 

milyonlar değerinde olan bütUn filimlerimiz toplanarak kıymetli Muzo// tr ESEN dlm .. 

lmülfSnU Ue Sirkeci arasını doldu· 
na eclpn yU.zlU, yqlı gözlU, mabıun 
ta-nrh btanbüllulann arasında ben d• 

'fltddll. 
lehlr, Ataaını kaybeditin derin yasl

l• 24 u.atır durulmıyan bir kaynıpna 
isbade ..• 

BU.)'\Ut inaanm ebediyet yolunda 
febrhnbden ıyrılııını teıfi :için ıokak
lara dAWen, cenaze alayının ıeçeceif 
yol aftalanna biriken, daha geceden 
a\i%era1htf. yer alan fÜI binlerte Titan 

datın her toluk: ah)ta bir afızdan .. ah., 
edip mUıterek kederin bUyüklUIUnU 
tam mlnaıiyle tebariiz ettiriyor. latan· 
bul ep aörillmCUÜf bir acının uici 
telin altında bitkin, yanık ylit"eklerin 
~ll luçlanldariylc yerinden .aralıyor •. 

• • • 
YQl üatünde izdihama mini olmak 

için tertibat alan asker, polis, jandarma 
müfrezeleri her sokağın ba~rnda yer
lerini tutmuı. Daha akşam 20 den itiba
ren yollara serpilen kunllar kadar aayı
•ı futa adam; ıccenin ikisinden tonra 
•lan tkm, Atasına gö.t yaılanndaıı mey
dana getirdiği, hrçkıriklarla süıledifi 

itıtitam çelenltlcrini ıunacağt yerlere 
akm ediyor. 

s.at 4 'Öc ne Ycnicamiin baaamalda
rmaa, nt y1\ı1ın duvarlann üzerinde 
bot yer 1'almtJ .. Güı:erglha hlkim ağaç· 
larmı!a dallarmda insan 'hilven'\deri gö
'ft 'Ç&f'pıyor. 

Henüz iki aktam evvel Dolmabahçe
de Atama 'tazim '%iyarttine &opn 'lı

tabUlltilann bifytik ölil nit'urıda can 
ttriJlerl brımnaa bu en tehlikeli yn
lere tırmanan intan bla'bahğmln fera
fatl ~t Tt takdirle brplaıı.rycr. 

~talarmm. 'bayrağa sarih abmıos ta
butunu aon bir defa daha ~öre'bilmck 
için 1ıu hiiletll Tüı'k yavrtiları, Atat'Utk 
neili; 7 'U8t D8yle ayik Dl'tünde bekli
yealder t • • 

ilt.aprüc!eıt CtÇif uat beJtCn itibaren 
yuü e<!ilmiş. Y emlşlc 'Karaköy arasın· 
daki deniı kıırm ağırafıı:a dolu yi\izlel"" 
ce aııiSalla bplr .• 

lt.ındiIWaan Salkımaöğüde 'kadar uza
Jan tramvay caaaeainin iki tarafındaki 
'biiflin wlerin, binaların, düklcan ve aa
lrelerln pencere aamlannda jnsan aal
kı:nllan, kaynatan baJlar, lapıraanan 

vilcudlar, canlı öbekler meydana gctir-

JIÜf. 
• Her elde .bir mendil, her gölde ıı-

kklrk, 'her dilde a_yni aöz: 
-Atam .• Ecel aana nuil laydı!?. 

• • • 
.fü&y; bütilıı .azamet :ve htipmiyle 

k ô prUdcJ! .a;ç aöaterdi •• 
Ap~ dalla~ tırmanan, yıkı'k du

AT.aclar il%erinde yer alan, tamir ifikel~ 
Jeı:inin her .&atında sır.a aıra ıihtiram 

safları teıkit eden yils binletce insan 
p.pkalarını aol ellerine aldılar. ~i el
lerin6eki mendilleri &"Ölılerinde _eesdir 
diler. !Bu de&,etli kalabalığın içinde-tek 
.... ,ok.. SUkQt.. Matemin bütün ıağtrlı
~,-.Jaer'blbe hikim tclı: ifade .. 
~tir JM>lİs aah, merasim komutam, 

mrnakh .aiivari &la~ ıBe~in ölüm 
.-mfonkini çalaralr ilcrliyen uker tbaıı
dolu. tüfekleri ters asılı, safta bir Canlı 
mtınp Jat'uı .halinde yürüy.cn ~edek 

...m..y okulu taburu, topçu taburu, ,&o
ı))enin ölilm eenfoniııini canlı .bir utırap 
.marp rihi -kulaklarda inleten denis 
.hanaeeu, .ve tabura, önlerinde alay aan
caklariyle ağır adımlarla ilerliy.orlar. 

Çelenkler .. Her biri Türk gençliğine 
IMaaup ıkolu larmuı ııcridli beı, •ltı U· 
m..wıniteliııin omuzlannda taıınan .bu 
seJenk1erin çi~eklerinde de bütün dhti
pn•ma rağmen bir meli! ıhanaı, bir • 
fttiaün ifatleai, bir keder edası ~r. 

Çeledklerin ardı 11ra yürüyen büyük 
tinifoımatamu giymiı ıharp .akademisi 
.m.ylamım geçiı aıralarmda, .Eminö· 
nli 11De)'danmm açılması için yıkılan du
varlara tırmanmıı insan kümeainde bir 
l1mnfÜWk oldu. J:Müthit bir :gürültU, taı· 
nar. tqllalar t0% aumanları aramda 
Jiddetll bir çökü~le moloı:lann !Bzer.ine 
y.skıJan ıduvar, iiacrintldô insan kalaba-
1ıiını 2özdcn kaybettirdi 

ma:nvetmeıı: u .. c•~ 

Hıçlütıldır matem uyhalarına sev- ı 
rllmitti.. BUyUk 81UnUn baynfa tanlı 
abanoı tabutuna yUı c8s alinnek arzu· 
siyle içi titrlyen bir mal<U, bir adrm 
Uerlye çıkmı1t omuı bepndan kesik ko
lunun ceht yenini nllıyank böyle hay· 
kırdı .. 

• • • 

AYRICA: 
lSTANBULDA, DO:U'dABAHÇE SARAYINDA • 

DOLMABAHÇE SARAYINDAN - SARA YBURNUNA 
tZMITTEN ANKARAYA KADAR VE 

ANKARADA yapılacak bütün törenlerin tamamı 
Türkiyenin en mahir 6 filim · operatörü tarafından filme alınmatta.aır • .. 1~ 

ve bilhassa bu merasim filmini çekmeğe gelen Avruparun me§hur Foks ve Paramound cper•~ O 
•h4 f"lml k akınua ti yardımile 3000 metre uzunluğunda y.apılacak olan bu muazzam ve tan ı ı er pe• Y ..... 14 

Altı yafıs atın çekti it topun üıtünde y M E EK ınıuı- ,,.ti 
•tla• bayr•ıa .. "ıı ebedi wefin tabutu Be)' .. oğlunda iPEK - SARA .- L sıne T 11t1ZP. 
af>• yetlariyle karfılanıyor, matem E y BU R SA DA a J J haykırıfl•riylc uturl•nıyor. ;ZMiRDE lhamra ve enı, <Pu 

Etrafında altrtardan on iki ceneralin Ve Türkiyenin bütün büyük sinemalarında birden ~österilccektir. Ş Jf;l' 

atı.yaralı: yalın kılıç yUrüdüğü kudsi ı•-------------- FiT~ .-_,,. me•ldp atır afır ıuaklaprken kendini _. ~ 
yerlere çarpan, bayılarak toprafa yıkı- mak nekadar boş. Kan çanağına dön· Atalarının gösterdiği yolda iterlemeğe bil bir §eY oluyor~~ 
lan Yatandaflann sayısı bir kaç y\Uü milıı gözlerimiz, mütemadiyen Utriyen and içmiş olduklarını meydana vuryor. gözya§l döken hiç ~ 
r_"!~n r~rni•tf.. Sara'-,n ı"çlnde de bir sessizlik var. Bu Arlık sarayburııızııS .--•~• -;ıı··-. dudaklarımız bile bunu ifade etmekten .J bjıde!l 

• • • sessizlik in.sana bir hu•u ve bir hüzün Atamız gittikçe 
AR'banm arkumda büyük insanın, 

Ulu önderin siyah bir kadife yastık ü· 
-zerinde btikll\ ma4al,yaamı ta§tyan 
ecneral 1Jyas gô.t ylJlannı :ıaptedemi
yor, aılmk gözlerini Jrurotamak için 
duruyor, ellerindeki ıeref anıtını bir 
eline alıyor, sonra tekrar yürüyor. 

Cumhur.reisi İsmet Inönünün yaver 
leri büyük UniformalariyJe. baflan eğik 
bir canlı melil heykelini andırıyorlar. 

Kendini yerlere çarpan, baygınlık 

nöbetleri ıeçireu ihtiyar bir Türk an
nesi kendinden geçerken haykırıyor: 

- Kör olay~ı cözleriın, b~Un gör· 
.meaeyClim!_ 

• • • 
Yave.rlerin ardı sıra ilerliyen Bqve

kil .kcııd.ini tuta::.-uyor, hüngür h5nıür 
ağlıyor.. Kızarml1 gözlerinde yürekler 
parçalayan bir .himln ifadesiyle canlı 
bir matem anıdı 'hüviyetine bürünmüı. 

Arkasından gelen XDlct Meclisinin 9 
kİJilik heyeti de sonıuz bir ıııtırabm 

pençesinde kıvranan 'ka1blerinin bütün 
acısmı ymlerinoe bcli~er .• 

Caddeyi uran ha.Y'lnn:ıJar: 
- Atam .• Atam .• 
Sayblan 13dbofenin ôlilm scnf oru· 

'Sinden, Şopenin matem melodisinde da
ha veciz, daha ürpertici bir ahenk ha
linde ktllaklarda '1nlıyor. 

.Minimini bir J'&VTU ikalabalıjın orta· 
sında haykırıyor: 

- Sağsın Atam. :Eserinle kalbimiz
de y.qıyorıun 1 

• • • 
Eski Afgan 'kralı Amanuuan nan bit

kin bir halde mihmanClarlamı:n ,arasın· 
da yürüyor. Mendilini &Özlerinden a
yımıağa zaman bulanuyor, hıçkırıyor. 

.Efik, baJlnın .hıçıu°r.ıklariyle her aaraı -
hJında dindirilmez bir acı ile ;içinin 
p~ı göze çarpıyor. 

Beyiilc iiniformalar.ını giymiı ..kordip
lomatik, eıini .iÖnnediklerj bu matem 
sahnesinin heyecaniyle mqmum, adun
ılarmı ataı:ken "birimiz, hepimiz ı_çln; 

hepimiz birjmiz için., andını 1.çen Türk 
ııluıunun hu andının tualıürüne hay
ran, hıçkıran halkın matemi önünde 
ayrı ile bat eğiyorlar. 

• • • 
Alayl; Sirkeciye geldik. Caddeye ba 

kan ilkme'ktebin penceresinde Ski ı:a· 
.zeteci arkada.tla hem ıeözlcrimizi kuru· 
luyor,, hem de notlanmm tesbite .uğra
fty0rnz. 

Büyük kayıbın acısiyle ıızlayan 

lcalölcrimiı:, 1cafaınııın, kalemlerimizin 
ijlcmesini ~üç1cıt1riyor. Xafanuzda tek 
dQJünce o, insan1'ğın l:iiriClk evlAdı bü
yük aaam .. Atatniz. Atatürk .. 
Atkadaıım bu her ıeyi yenen deha

nın ölüme yenildiğini kabul etmiyor, 
.Atanm aünRya göz 'ftlmuguna inana
cağı gclme<!iğini ileri sürüyor. 

~YAC.tZ 

Yet.im kaldık. Hepimiz ağlıyoruz. l'Jç
~n. kalpten, canaım .ağlıyoruz. Bütün 
varlığrmzla, nühyoruz. Gözya3lamnız 'Y&· 

naltlanmzdan :birer küçlikrael halinde yu. 
ev.arlanıyor... gimizde !b®luk :var. Tarifi 
bbll olmryan, tellfill mUmkün bulun
ımyan hlr bollıilt •.. 

!A-r.tık .A.tamcıaan ~bediyyen "ay.nim• 

bulunuyor:m. :&r.tlk • ..onu göruıty.ecı:ğiz. 

Artık, onun sevgi dolu gözelriYle ;hlzler.e 
'bakmama phit olamzy.a.cağız. Bu acıya 
namı taha?JUD.lll decefiz'! 

Bunu kalemle, e&sle ifade etmeğe çalıo-

uzak. Bu acıyı bi.se tattıran kader sana " ~ 
veriyor. Atamızın yüce n:ıaşlarmı havi cbedt n~ll3 nok t{lıı fııtJI' llnet olsun .•• 

Dünyanın en talili milleti olduğu ka
dar, ıu dakikada en talisiz milleti de bi
ziz. Tarlhln bile görmediğini ve bir da· 
ha da görrniycceği bir dlht, bir ıef., bir 
ha!Asktır, bir kahraman ve taın manaalle 
e§siz bir insan çıkardık. Fakat işte onu 
bu kadar erken kaybetme\: betbabUılt-
na uğruyoruz. 

• • • 
Her tarafa bakıyorum. Her yerde, ba

vada, denizde, karada göilerim hep onun 
eserleriyle kar§ılaşıyor. Her ıeyimiz, bU~ 
tnn mevcudiyetlmU onun eseri. O, olma• 
saydı bugUn biz değil, 'l'Urldye blle mev
cut olmıyacaktı. Nasıl ağlamryalım ve na
mı gözya§l aökmlyelim ..• 

BütUn tstanbu'.1 bir 51ü evi manzarasını 
andırıyor. KUçtlcUk GQCuklardan tutun 
da, sacları ağarm~. ak .saclı 1htlyarlara 
kadar onun arkasından aitamıyan, fer
yad e'trniycn, onun aynlı~la barab olmI· 
yan tek 1stanbu11u :yokttır.B1lttın §ehfr 
ağlıyor, bUtUn 'berkeı g~zyaır dMyor. 
Tarih, bug'flne kadar eVlllimı bu kadar 
seven bir baba ve babumı bu ika4ar ae. 
"Wft bir eVllt 8'f~lr'" s&uJye
cektir de. .. 

• • • 

tabut yine salonda ve İstanbullularla ve- Bunu hisseden bÜ tt~ 
dalaştığı yerde <luruyor. Ordumuzun en aziz naaşını taen-~1J 
kıymetli, Atamrzın en güvendiği general- fcryad ediyorlar. tet!er ~ i. 
ler, Atatllrk ordusunun babalarına, onu lar, bu i~n gelen tfJs"i~ 
bugUnkU mcvkllne, kudretine ve kuvveU datryor. Boğıızla"ınııs.ıı 'D,.
ne yet!ştiren BUyük Şefe kar§ı son ihtf- kfiçUk yavru kenard A 
ram ve veda nöbetini yapıyorlar. feryad ediyor. ~ r~J 

- AtacJa--· ..,.,,.... 
Kahraman komutanlara bakıyorum. - Atacıgtın, j'etftll 

Askerliğin vakar ve metanet gibi yUksek yorsun, bl%i de .ı. p 
lıasktleri bile teesürlerlnin izharına ma- da... a ıstı' 
ni o1amıyor. Diğer tuift811 

btfll '~ 
Biraz ısonra Atanın her zaman yanm- kadınların, erkekl~ ~I' 

da, hizmetinde bulunan, bayatlannı o- icten gelen bağı~ ~ , 
nun hayatiyle birlcvtinniş olan yaver- - Sensiz biz ne "'~.,! 
lerl, umumt kA.tibi, muha.f'ız kumandanı Bütün 1etan~ut g~e 
son tazim ve veda n6betini alıyorlar. böyle !eryad edıyoı'· ~ 
Hepsinin gözleri yaııla dolu olarak, ona le gözy&Şt dkUyor. ~~ 
ebedi ayrrlıııın son vedamı ifa ediyorlar. Admı be§lllda sa~~. ~ 

Bu sırada, salondaki sessizlik~ derin ısU- smm arkal!IIDdan kO ~ 1' 
lrlit bozuluyor. 12 kumandan Atanın en le~e İstanbullun~ dl ,... 
sevgilileri, az1z ölilnUn tabutuna yakla~ı- nyor ... 'Bütün !stall~ 
yorlar. Bıı dakikada acı luun yakta~tığı- hasretiyle, -ebediyet .J. 
nı anlıyoruz. Hepimiı:in gözlerinden Yat- tuşuyor... ._,.tıd'J':J 
1ar :fışktrryor. Ağladığnnızm da artık far- Artık .kendillıİ ~~ 
kmda değiliz. Boğazmnıa btr feyler tı- ~ bağu:ıiı.a.n:1J.ll. ~ ı 'I 
kan1;ypr. :Mevcudiyetimiz mau-."J bir kud- seslerlD6ttıı l>_. ~ ~ 
re tin tesirinde ofarak harexet ediyor. :Bu ~esler bJril>fr~ ~,. 
Kend1mlı11kaybetıriiş gibiyiıı. Hiçbir ~ey ieklinde kUlJ.klt!' ......... 'I"' ~ıı 
an§Unemiyoruı. )ı.cı hakikati kafa.mu; al- bul son :v~daınt G""'::..t ')(J" ~ 

Saat sabahın altı buçuğu. Yüz binlerce ı-v•~ ~ 
mryor. Ya3lardan dumanlannn, sanki bl· "'"'lJyor. Ata,xııılUl ""~--'IJJJ 

1ııtanbu1lu At.asma son veda ve talilin JJlC.- .J-""r- lıJ~-~ııı '.J 
rer bulutla <5rtUlen gözlerlmldn önünde ke:ıı acı .. ~1ıkJşı:, ~uıııı' f. 

rasimlnde bulunmak 1çin onun nziı naa- ıııo ~ 
1>1r rtiya sahnesi geçiyor... zaklaşıyor. Ve son ,. ._,,,,/ 

şnıı bav! tabutun ge,çecefi yollara doğru ~ 
Atamız, nice "'"ferlerden •onra bize Dtz araba)'J sek«JJ .,_.,Ji ak1n ediyorlar. Fazla izBihama -mtıd ol. ....... ,.. ..Jt...Clttur"'-

'kavuştuğu yerde, yine bizden ayrılıyor. leri ve tckerlelcıı:;; filli• 
mak jçin _polis ve askerJer alay gU.ze.rrA.. 
hına inen yollan kesmi§ler. Halk bu va. 
zlyetl gl5rUnce, tcessUrünU zaptedemiror. 
l.ute bir ka.dm kendisini ~evinnek iatiyE"n 
memura y~lı gözleriyle yalvanyor. 

- Evlltç~ bırak, Atamı eon defa 
göreylm, ne olur! •• 

Diğer taraftan ka.drncağızm bu yalva
n~anna toplanan halkm he.P bir ağızdan 
feryatları ka~ıyor. 

- Bırakm bizi. Gözyaglarnruım aon 
damlala.nnı da onun önUnde .akı~lmı. 

Ve bu feryatlarla beraber yalvarma~ 

Iar, .hıçkırık se!leı:i,.. S~tcn _gel.en eninlfU' 
ortalığı mırıyor. Gayrllhtiyart en .ııoğuk
kanlı .insanlarm .bile ,gözleri .bir ~r
dağ gibi ku:arıyor ve yq akıtyor. Bakı

yorum, halkı bırakmamsja sav~ me
murlar da kedilerini tutamzyorlar, onlar 
da ~lıyorlar ..• 

• • • 
Saat yedi. Dolma bahçe saraynım .kapı

sı C5nilndeyim. ,Saj taraf, ıbaota Reist
cilmhuruınuz !srrı.et lnönilnlln, Millet 
Meclisinin .Mare.§81 Fevzi ~ğm ol
mak üzere yU.tlerce .,eelenkle dolu • .Saray 
kapısından Beşfktaua doğru olan kıs::m
da 1iiyah elbisClerlyle meraaime '.fetira'k 
edecek sevat göze çarpıyor. Buradakile
rin de gözleri yaşlı. Yüzlerde tıwıcmna
mak için 5rfedilen -mUUU, bir kuvvetin 
ifaaeleri okunuyor .. Şuraya buraya gidJ. 
yorum, herkeSin gl5ilcri y~lı. PUşUıiUyo
nım, ona yalnrz 'b~ız -değil, bUtnn atırı~ra 

ağlıyor. .•• 
Br.ay ve civamıda ağır bir sllkftt var. 

Heı:'kcs gürUltU yapmaktan celdnlyor; 
l-rtirllyüşlerlni 'bile parmaklar.mm ı.uçlan
na basarak ~ıuyorlar, saıild, mı derin 
uy.kuaunda bulunan Atammn rahatsu: 
olmamasına çalıaılryor. 

Sarayın bpısmdan .giriym:um. Bahçe
-de llllOl1 ihtiram se1Amlamu fifa edecek 
zabWerlmiz, muntazam bir en halinde 
diZUm!Şler, ıkmuldamadan birer tunç 
hey.kel gibi duruyorlar. :Yüzlerinde H -

kur bir :teeısııürlln :izleri olı:ımuyar. Bıı as
lanlar da atalarına fsten ağlıyorlar. 

Her neyleri, dutıı§ları, bakı§ları bile 

:Bizi brtardığı, bi.ıl var~mıza istıkWl- ta_, derin 1ı1r " ~ 
mize~ )btirriyetimize ika~turd~ zaman )'anlar isteıı• ,-~ 
onu,, 'bu •alonda, aev.tnı:ten gcle_n göı; ııo mı; ıgöz.ra.f18J'JJlöd ,_ ~ 
YB.llanY.la kar:§ılamıştik. §irodJyııe bllyUk ilun ıild tarafına .4Jıill ~ r 
keae.rlmlıaen zapteaemeaıtimiı CÖ.ZYl'§· mebeıetJ ıvakUt ,b1t ~· ~ I 
~arlyle onu ;)ine bize ikaYJl§~u werae e- Atalanıu 4UJ'lu3-or ~ J1 
bediyyen '1cs)'bedJyoruz. ;Artık AtelJllllCld ,;,; ~ 

:Salond&kl meraaiml yaşlarla aoıu göz. <daha iUç ~ ~ ~' 
:Jerlnlle g5m.uüyonun bile. Xentliın! ;gay- bunu lhtll~ .. ~ ,...-..;. 
;rühtiyarl a&lon bpmnm .merdivenlm n- ~Jte ~ -,; ır. 
..Wde lnfluymıım. A~da Atamızı e.. Sara)'.bu.nı.wıdd ~~~ 
:be.dly:ete dqğru 1llru ~ha }ıiltlaJt.ıra- dan ıaJmıj ~ ~ ~· 
ıc&k top ar.aba8ı dur:uyo.r.. Arabayı ,e. ltıı:uuzt ~~ ılıf: ,_,!"'. ~ -
:k.ecek 1ıayva.tilar bile ta§n'.B.ca.klan eına- 1baley:Qnız. .Sel ısıı»~......-~ 
netin b1lyUk1WlnU ıanlanuıılar .gibi ..• V'U- rimw bitlbldııf -~ )11,MI 
cutlarmdan frfkıran terler ttlylerini 1s- kaa& ~_panaıı ~ ,,-,,.. 
'tatıyor. ıran11k göl'(etl ~~ 
Atamızın tabutu 12 9ift kuv;vetli ıkol ıtarafmuı da ö1Jll ~~ 

tarafından anibaya ·yer1e§1lr:llitkcn 1b'U- mu~ ,uııyıı. ~-tlfıJI -~""""" 
t\ln 11anıy pencere1erlnde ve klıuarda bi- blr Je.Y caıU~· .,,,__ 
rikerilcroe hal kalm!J-or:. H"rkcs ağ- <tette1Ul!lidir· :~ ~ 
ilı)"Ol' ... 'l,Fe !AtatUtkUn bizlcrl terltetme- bJ,t bir~ .,qpa__:...,~ .~ 
den ~'ilkl!lek kutlretine ve 1illgiısine ~- mllhit ne..-~ ~" 
ne.t ettiği -adam, :Bauveltil oetAl Bayar,. ~ 

IBUy.llk Şef' e candan b~lıl!fmı nemli 

göilerinin koderli bakwlariyle lfade em. ~ .,,, ' yor. 

!tabutun top ıırabal!lma yerle1Urllmoai 

ımnwntla J;Jsva kart.allarnnız -da mllte. - """""""' 
maaiyen O'nun :tabulu llzmin~ USUJU· dD elı,........ ' .-&. 
;yw.lar. Kuv.v_etli kanatıatzyle nnld onu, D .~fJJJIP ~ 
ebediyet cyolunda himayeleri :altmda 'bu- .Dün ,A:t.atütku-~ 
lunduımak lıltiyorlar. ı ~ 
~iha.J(et i§te o biz.den. ııarayındn, la- yi d,-:]ayıaiY. e -

:tanbuldan .ayrılmak üzere ... iHareke.t ku- ııun dJıpallll b ~~ 
mandıun 'Verlliy.or. Atamızm :ı:ürt ba_y.ra- ılan ve uınuııı1 ~~~~ 

kenditikkrindet' · ~ ~ Jt 
ğma aanlınJ§ tabutunu tajl,,Yan 'top :ara- 1iJB1 ~ ,,.-~ ır. 
bam::bir keft' sanııl~r ve iiıır.qyor. Son- -doğru ![ati . •"2.-' 
ra yava§ .:ava§ ayrıtma.ğa ba§hyor. Bu .a5flaığını~? ~ 
ebediyet ,YDlunda ilk uzakla§ı§tır . .Hı_gkı- ı:mateıne h ~ ~,.-~· 
.r.ıklar ati.!YQr~ Gözy.a§ları gqğatıyor. lJ- ne ıiddctleıi. ae_....-
ıa'ktan son ihtiram toplan atılıyor. dlan öteWUer.ın ~~~ 

.Atalarını bekliyen eubt:·•.larımız, mek- tur. ı:ıct '-~. 
~Hleı:imiz, genı;lerlınlz, yaJJh gözlerle ı.u ;ısı- ]IJl8""" '°~ 'Dununl• ~ra •.• .M~ 
'laray ıkapuıma bakarken, ltqp arabaamı kiyle ppilı:li ~ 
tVeıüetündeJd 'BüyUk ÖlU'nUn tabutunu '.l'Ckete 1!&ôita ın bi~ri 

d liiö vatına.o, 
görUnce sarsılıyorlar. Ağlamak, hem de en · ~· 

Olan bu genslerı 
çok ağlamak, gözya§r dökmek o kadar ta-
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ın azzam l{atafalka konu du 
tı:ııa b 

'tı l«b Ulunan arkada,ımızdanJ -
~:ı.k,... Utunu taşıran Zafer torpı· 

~ '? a~ıı r 
ier.eraı '" K arnıda Yavuza yanaş 

~ laıcrd:ıı ölunün naa,ını havi ta 
it l1ıı cnu.'ld alarak Ya,·uzda arka ta 

1 
lı.:Ju ı e hazırlanan mor kadıır 

~ a~ tatafaıkın u-..tüne koydula 
. ~erek Za 
~ a ·erı 'erde. ve gerekse Ya 
' ın rasırn rapıldı 
\ .. lltıtın ~ondentcn ruzler~ ç~lenk u 
"'ıctııı._ etrafına ,.~ iı liıne kondu 
~Oa • 

• h tanı } a konurk!'n Yavuzdan ı O 1 
fr:ı.. topu atdmava başlandı Jn· P ... , il A • • 
itın e:ı~ lrnan, Yunan 'e Rumer 

· 'Utet le en de 21 eı pare top atıl 
rl\ a lllUkabeıe eJııı,'oı. ·ı "pla• 

~ vuzda . 
~ ... : ti !\t bu unan Baj\'e!.ıl. Bu 
""'llta.ııl!l becı 1 rnume..s11!erı, genenı 

' Ut ~. ~!'>zler un subaylar ~laın , azı 
ialt~ ~ h hep nemlı \t ylizleı zap 
il.. ıç ·•rı.darın L'lZ> ık1 ıle heı. 
·uı 
" saat ı ı ıqı; ka a-.a, · de hareket etti Etra ' 

tııı :h Siffı~I( bır kutıe \'Cır. t ngılızlerıı 
~ :..tnıı ~rd arb kruvazöriı, Fransızla· 
~ ıei"J, So en, Almanların Emden knı 
)°\ 'ıı H;~\:t e.ın Mosko\a tiden. Yu 
~ ~ldoıarı ta, 'R~menlerın Rıına Mar· 
~ ı:ı ede btnbırlennın dümen suvu· 
ıt.~ :ı .tek ağır bır rota takıp edeı 
~~er, ;;;ı:ı laıı ge:·yorlar. Hamı 

b & aztepe, Oumlupınar v~ 
i~ <ir.'"llltlerirnıı Yavuzun dümer 

~ıı,~ 
, fi~tı; ftJı ~C ~nde de davetlileri Vt' 

~ hazj
11 
~ızyollan gemileri ilerli· 

lıı ll(o\'. rv eyet Se!ımıye. Haydarpa· 
~1tantnç 1octa. Fcnerbahçe sahille· 
~ atasırı~01duran kalabalığın g/ız 

~Yttıt Adalara doğru açılıyor. 
\ S<latte hır top atmak sure· 

b ?"çok ıf ını ifa ediyor. Geminın 
l\~ek t İa}) arel ·rin biribirlenni 

~ıklen görülüvor lllu . J • 

fit l\:ia Clbına,- ecnebi harp gemile-
~Orada \~çıklanna kadar refakat S Youa a,-uz ve diğer harp gemi· 
~ }b_ ~l•hJırını ke5tilcr, ba~ta lngiliz 
~·~ ~~~ ol_du&ru halde bütün ec· 
8-~rı ılerı birer birer Yavuzun 
'f~l!Qa bu geçtiler \ e geri döndüler. 

\'4 st!~ harp gemilerinin zabitan ve 
~ ~'ıııı.ııı g~ azı} etınde sıralanmışlardı 

telltraı11'e.rt~ inde bulunan Başvc· 
~le ettı~erırn~z bu ihtiram ifa~esint' 
~ tıı, .. ~nra ~~· l· . .::nebi gemilerin dônü· 
\ .:.~:ı n a\-uz hızını arttırdı. BJ· 

~ııı td aa~ıru hamil olan Yavuz ve 
~~ ıı ~n diğer harp gemilerimiz 
ti~l\ ala ıka~·a Iımite yaklaşıyorlaı. 
~.~il~~ k:ıranıığı bu matemli kitlt" 
~~ Secıııı}· elıyor. Gemide hep Atatürk 
~ ~l\ı ,. 0'.· rnebuslar onun mecJi1. 
~ ~~e 1nkılap hamlelerini, gene 
~ b tılan :enkibelenni anlatıyorlar. 
S'l'altıyor, lıra gözlerde taze bir ru 

\..~illaranın k 
~~ ?tı }'as· •Yılannda yüzlıinlerce 
la..~~~ ıJ ~~Utt~ğıı Akdeniz ve Kara· 
.'illi~·~ Ok~ı n hır hali \ar. 
'b~~ Unu ~'an bu küçük deniz bile. 
~~~~İl r:nk renk yabancı bandı· 
~ tı ~~ı e. tnden kurtaran büyük 
'~ ~ ~arnlukranını fısıldıyor: onu 
~·o, tn b 1Yor. Ve gene hissediyo-

~~tına Ü}~ Türku kaç yaz mevsi· 
1~ ilt tığı, ılık dalgacıklarile 

~ •har d Gü 1 111. ıtq l'tıate . uyuyor... ıe 

~ ı.. :otıra : 1
nde hakhdrr. 

tı~ltrı dalar, Marmaranın mos-
~t ~~a.lct1• Utatında kapkara gözya5la · 

~rıt:tl . .3Q da \' 
ı..: <;Ja11 

1• lltıyÜk .a~ıu Izmitin önünd1. 
1 ~da kara 01ü eller üstün-le Zafere 

1
" ~· .. ~. nakledildi. Izmit sa 

ı ) • ~·r kalabalıkla dolu. 

''l"l•tt : 
t ... 

· IIusu . 
~ t l \l~;,ı ta 1 muhabirimizden) -
~" .3Q da 1 ı; an Ya,ı.ız zırhlısı dür. j 
~~ ~::nı. t önune \'ardı. Bu sıra· 
~ 41'tıtıta~üstahkem mevki ve Us· 
~.ticJerl1t arı Sermen motörlerilf' 
l~tl~ tennzeyi selfunlamışlar· 

n kuvvetli ışıklan altm· 

• 
da deniz ve şehir gündüze dörunü~tü. 
Bu sessiz gündüz içmde karanlıktan sıy
rılan binlerce gözyaşlan alev alev yanı· 
yordu. Büyük ölü saat 19.50 de 7..aier 
de.:>troyrri ıle Ma} n iskelesine çıkarıldı. 

Başv.:kıl ,.e Büyuk Millet meciisı heyetı 
ve yük3ek rlitbelı komutan.arımız da Ct'" 

nenaze ı!e bırlıkte buJunuyorlardı 

Başta huyük unıtormalı beş em· 
niyet komiseri ve merasım memur· 
komutan yürüyüş kolunda pıyade kıtası 

d~nız kıtası. müzıka ve gerek şehirder. 

gerek Istanbuldan ge!en ve •ayı:;ı riızıeı ı 

bulan çelenkler btiyiık öltinün tabutunu. 
öniinde rnevkı aldılar. Tahutun arkasında 
Atatürkün ictık'fil madalya mı ta5ırar 

general ve . ıra ile Başvekıl. B.M. M. miı 
messillen. Izmit valısı tümen \e u~ühah 
r! komutanlan. beledı}·e reı. i, J .. tanbul 
dan gelen zevat. daha arkada a :<eıi u 
mülki erkan. kazalardan gelen heyetler 
parti ve halkevi erkftnı olduğu halde te 
~t>klcül ed.m cenaze alayı b:ın.lo;ıım ça:· 
dığı matem marşı ara:.ında ağır ağır teı· 
sane kapısından geçerek fatasyona dl)ğ 

ru rürümcğe başladı. Büyük ölü Türk 
bayrağına sanlı olduğu halde yüksek rüt· 
beli subaylanmızm ve erlerin elleri ü<~tüı1 
de götürülüyordu. Alay geçerken artık 

gözler )'aşlannı ve göğüsler hıçkmklannı 

zaptedemez olmuştu. En küç.ıktcn f" bu 
)'Üğe ka:lar herkes ağlıyordu . Bu dcrir 
gözyaşı seli arasında "Atam gidiror mu· 
sun, o tabuta naı;ıl girdin? .. dıye inliycr. 
hıçkırıklar derin sü!cfilu ~'111.n·ordu. Ala) 
saat 20.30 da istasyona \'ardı. Orada Ata 
tilrkün zatf kompozisyonlanna ait vago· 
nu hamil tren bekliyordu. Vagon defm 
dalları \'e büyük iki Türk bayra~ilc örtü 
lüydil. 

Tabut bu derin teessfir içinde vagona 
yerleştirildi ve trrn saat tam 21 de n~rı 
ağır hareket ederek istasyon:ı ye bütüı 

hat boyuna dolan binlerce halkın hıçkı · 

nklan arfü~ından ağır ağır yürüyerek mı
zıkanın çaldığı matem hava~ı içinde u· 
zaklaştr. 

Trenin hareketinde cenazenin bulundu· ı 
ğu vagonun p~eleri açılmrş bulunuyor· 
du. Bu suretle bütün hmit halkı bü:yui, il 
şefe son ihtiramı yapmak fırsatını bul· 
muş oldular. Tabutun etralında altı me· 
:;ale yanıyordu ve hilrü'c üniformalı üç 
deniz ve üç kara subayı kılıçları çekilmi~ 
olduğu halde nöbet bekliyorlardı. 

Yol Ja 
Ankara, 20 (Cenazenin bulunduğu 

trenle giden arkada§ımızdan, telefon
la) - Tren saat 21 de görülmem:ş ma· 

tem tezahürleri, ağlamalar ve hıçkırık
lar arasında dUn ak§am Iımitten ha· 

reket etti. 

lzmittcn itibaren hııt h:yu Ankara
ya kadar iki arra halk ve kö;r~ü ile 
dolmuştu. Tren, sabah oluncaya kadar 
hattın il:i tarafın.da dizilen on binlerce 
halkın ellerinde tuttukları mcş'aleler • 
den hasıl olan alev sUtunlan arasından 

geçti .•• 

Meş'alelerle aydınlanan loş ibtasyon
larda insanlar .. Ne soğuğu, ne de gece
nin rutubetini duyu} <;rlar.. tzmir yo· 
tunda, düşmanı önüne katan genç ve 
bliy~k kumandanı te~his edince, askere 
ayran dağıtmak için hazırladıklarr bak· 

raçlarr bırakıp Mustafa Ke:nallerinin 
ayaklarına kapanan, tozlarına yüzlerini 
gözelrini süren köylüler ta§ kesilmiş

ler ..• 

Hayır, hayır .• Korkunç, kabuslu bir 
rüya iç:ndeyiz •. O, ı.eredeyse uykusun· 
dan uyanacak, kompartimanın pence· 

resinden altın sarısı ba~ını uzatacak; 
her zaman olduğu gibi, gönüller fethe
den güler yüzüyle milletini selamlaya· 
cak, saatlerce süren nutka muadil bir 
iki cümlesiyle, ileri hamleler için bize 

hız ve iman ı§ılayacakur. 
Bir an ta~ kesiliy~uz ve korkunç re· 

aliteyi unutarak bunu bekliyoruz .• Onu 
dipdiri görebilmek için yaşlı gözleri
mize cebrediyor ,onun metin ~esini du· 

yab:Imek için uğulC:ayan kulaklarımızı 

zorluyoruz. 
Ne beyhude bir cabalayışı .. 
İstasy .:mlarda mıhlanıp kalan kala

balığın hazin sm:dtu karşısında, köylü 
bir mcb'usun meclis kürsüsünden yük
selen acı haykırı§ını duyuyor gibiyiz: 

''- Boynumuzu iğri koydun. neye 
bizi yetim bıraktın Atam 1.,. 

Daha d~n ufuklardan ufuklara se· 
vinç, neş'e, iman taşıy ;,n bu trenin me
safeleri yutuşunda bile bir mela.J var: 
Y~rgun yorgun pufurdıyan lokomotif. 
sanki, bir sene evvel sapasağlam götür
düğü Ttir!:Un en büyüğünü kurşun bir 
sanduka ile dönC:ürmenin ıstırobı için· 
dedir . 

Tren istasyonlar~a birer ikişer daki
ka duruyor. 

Gece yarısından sonra olmasına rağ
men her istasyonda ellerinde rr eş'ale -
ler tutan kadın ve erkek binlerce insan 
Biiyiik Atayı ziyarete gel:yor. Ağlayan 
ve dövünen insanların büyük ölünün 
bulunduğu vagonun etrafında göster -
dikleri hazin ve matemli tezah:.irü an
latılamıyacak kadar içten bir ifadeye 
maliktir. 

Ellerinde meş'ale tutan ihtiyarlar. ka 
dın ve çocuklar "Atamızı kaybettiğimi· 
ze intım:ııyoruz,. diye feryat ediy.crlar. 

Eski1~hir Je 

Tren r: .. ti§ehre sabaha k:ırşı üçte 
vardr. A • ... am saat sekizde istaı.yon ci
varına toplanan halk bu saatte bile 
bekliyor. 

Her yaşta halk, Atasına son hürmet 
vazifesini ifaya gelmişti. Bütün yollar

da derip bir mater;n havası ~siyor. Kü· 
çUk ya~ta mektep çocukları kıpkı:o.:ıl göz 
!eriyle inler gibi nefes alıyorlar. 

Tren doksan <lakika gecikme ile gel
diği i~in Eskişehirde yarım saat yerine 
on dakil:a kadar kaldı. 

Tren garda durunca on binlerce e
lemli bas. hususi ihtiram ve matemle 
yere eJ'I..:i. Aziz Atanın n~şlannın 

bulunduğu vac~n tam altı oklu veda 
meş'alesinin hizasma tesadüf etti. Ulu 
ba~bu~"n l:ahraman askerleri, tunç yüz· 

lerin.C:e beliren ulvi b'r ele::nle son ihti
ram ve selamını ifa ettiler. Bando ma -

tem havası çaldı. Halkın, genç kızların 
vilayet ve belediyenin, mekteplerle ce· 
miyetlerin hazırladik1arı çelenkler va
gonlın etraf:na serpildi. 

B:raz sonra, tren hıçkırıkla,·, feryat
lar arasında Eskişehirden ayrıldı. Halk 
matemle co~muş ve nrsılmıştr. Herkes 
haykırıyordu: "Atamız nereye gidiyor 
sun?.,, 

Eller, büy!.ik ölüyü götiiren trene doğ 
ru uzanmış, titriyordu. Eskişehri ve 
bütün hat boyundaki istasyonları hep 
böyle geçtik. 

Ber.aber gi~enler 

Cenazeyi hiımll trende Başvekil Cellı.I 

Bayar, Orgeneral Fahreddin Altay, Kor
genrmıl Cemil Cahid, 12 general ve yük-

sek rUtb"'li sub:ıy, Riyaseticumhur ya
verleri, RI. nsctlcumhur Umumi kAtibl 
bulunuyordu. 

Trende iki general, iki yüksek rütbeli 
subay ve iki er ihtiram nöbeti bekledi
ler. 

Anket ada 
Ankar:ı, 20 (Hususi muhabirimizden. 

telefonla) - At:ıtUrkUn cenazesini hfunll 
tren bugün saat tam onda Ankarnya d
sıl oldu. 

Sabah saat beşten itibaren, cenaze 
merasiminin cereyan edeceği caddelere 
gelen yolların başlan polis ve jandarma 
kuvvetleri tarafından tutulmuştu. Meb
uslar saat sekizden itibaren istasyona 
gclmeğc başlnmI!Jlnrdı. Saat ona dof;'?'U 

RelsicUmhur İsmet İnönü ile bütiın ve
killer gara geldiler. 

Saat tıım onda tren gara girdi. Cena
zeyi hfımll treni Etimesuttan knrşılıyan 

tayyarelE>r Ankara iizcrinde uçuyorlar. 
Bu esnada 101 top atılmnğıı başlandı. 

l!.Pislcümhur lsmr.t lnonü tr<'ne gire
rek büyük ölüyü scılamlndı. 

Bira:ı: eonrn Şafimizin cenazesi Orge
neral l''ahreddin Altny'ın idnresindc 
trenden indirilerek top arabasına yerleş

tirildi. Bilyük Uniformalı subaylar kılıç
larını Ç"kerE'k top "arab:ısının etrafında 

yer aldılar. Bu esnada ağlamıyan )Oklu, 
he>rkcs. meb:ıslar \'C halk ağlıyordu. 

Top arabası snat 10.42 de> yava, yamş 
mecli.5 binnsın:ı doğru 11<'.'rlcmcğc başltı

dr. İstasyon caddesinin her iki tarafına 
tUf('klertni matı>m l 0 nreti olarak basaşa
~r nsmı!J olan Harb oltuln talebesi sıra
lanmıştr. Daha uzaklar, Halkevlnin. Et
nografya müzesinin etrafı, bUtün yüksek 
yerler. Ata'ya son hürmet vazifesini 
yapmağn gelmiş halkla dolu ... 

Top arabası Meclisin önfine geldiği za
man BilvUk ÖlilnUn tabutu top arabasın
dan indiril<.'rck Meclisin önUnde hazır

lanıın KataCnlkıı konuldu. 
l{alafalk fevknlA.dC bir §CkildC Ve bil

tU:o Meclis binasının ön cephesini kaplı
yacak bUyilklilkte hazırlanmıştı. Kata
falk altı aUtun Uzerlne mevz:udu. 

Siit.ınlar yeşil renkte kadife ile ör
ti:lu idi ve defne dalları ile kaı-lanm: ,· 
tı . Kat:ıfalkın etrafı ve üstü, hatta mec
Ji ,.in gıriş kapısının Cınüne kadar sc;!::ık 
çele:-ıklcrle örtülmü~tü. 

Katnfalkın }'Rlnız crta kısmında çe
lenk bulunmuyor, oraya bayrağımız ko· 
nulmuş bulunuyordu. Ayrıca tabııtıın 

üstüne de bayrağımız konuldu. 
Katafnlkın etrafında altı muaram 

meş'ale<len altı muazzam dumanlı alev 
sütunu fış1mıyor. Ortada yedinci bir 
meş'ale var. 

l~üyük ölunün etrııfında generaller 
ve yüksek rütbeli subaylar ihtiram nö
beti bekliyorlar. 

Reisicumhurun çelengi tabutun ö
nüne konuldu. Ecnebi heyetlerin azası 
Ankarnpalasın balkonundan büyük ölü· 
yü selamladılar. 

Reisicumhur İnönü, Mareşal Çakmak 
ve vekitter gelerek aziz şefi selamladı -
lar. 

Sonra teşrifata dahil memurlar ve 
subaylar 'geçtiler. 

Saat on üçten itibaren Ankara halkı 
Katafalkın önünden büyük bir huşu ile 
geçerek aziz ölüyü seırımıamağa başla
dılar. Bu tazim geçişi gece de de\·am c· 
dercktir. Şu nnda Ankara seması, Ata-• 
türkümüzü selamla;ran Türk havn kuv-
vetlerine mensup tayyarelerle doludur. 

Paı·li Mecl:s grubu 
dün toplandı 

Dahiıiye Vekili D1lmabahçedeki 
hadise ha~ında mc.lümc.t '1Etdi 
Ankara, 19 (A.A.) - Dün akşam va

ki olan davet üzerine C. H. Pa:-tisi mec

lis grubu umumi heyeti 19 - 11 - 938 

saat .en birde reis vekili Trabzon say\a
lavı Hasan Sakanın Başkanlığında top· 

landı: 

tık söz alan bahitiye Vekilimiz Re
fik Saydam Ulu önderimiz Atanın u
fulü günündenberi memleketin her ta· 
rafından onun yüksek maneviyetinc 
kar§r bütün devlet devairi, parti teşki

latı ve halk kütleleri tarafından vakar 

ve ciddiyet içinde ve hükumetin tan -
zim ettiği proğram dairesinde izhar e· 
dilen hürmet ve saygı tezahüratının 

son güne kadar hiçb:r hadiseye sebebi
yet vermeksizin tam bir intizam içinde 
cereyan etmekte olduğunu beyan etti. 

Yalnız 17 ikinci teşrin 938 akşamı Is· 
tanbulda Dolmabahçe sarayı önünde 
büyük ölünün önünden geçmek suretile 
bütün İstanbul halkırun ve ci ... ar mahal
den gelenlerin mutad tezahürü saat 
8,20 de ani olarak büyük bir izdiham 
husulUne sebep olmuş ve bu izdiham a
rasında yedisi kadın ve dördü erkek ol· 
mak üzere on bir vatandaşın ezilerek 
vefatına sebep olmu~tur. 

Bu acıklı vak'arun hudusundan dola
yı grup umumi heyeti de ç.~k t .. s~ür duy 
muştur • 

Bundan sonra kürsüye gelen Harici-

Macat istan ja 
Yarın milli malen 
~Unil ilan edildi 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Macar Ajan 

sı tebliğ ediyor: 
Başvekil imredi, Atatürkün cenaze 

merasiminin yapılacağı 21 Te~rinisani 

pazartesi gününün Macaristanıp milli 

matemgünü telakki edilerek bütün mem 
lekette resmi binalara siyah bayraklar 
çekilmeEİni emretmiştir. Harbiye nazı

rı ve Budape~te belediye rei<.>i <le, as

keri binalar ve belediye binaları için 
ayni kararı almışlar ve belediye reisi 
halkı da siyah bayrak çekmeğe davet 
etmiııtir . 

ye Vekilimiz, matem hadisesinin haber 
alındığı günden itibaren harici muhit -
lcr<le, u zak, yakın bütün dost memle -

ketlerde muhterem ölümüze karşr gös
terilen saygı ile dolu teessür ve taziyet 
tezahüratının fevkal:ide minnet hissiya· 
tiyle karşılanacak mahiyette ve mik
yasta olduğunu ve o zamandanberi de
vam eden taziyet ve gerek yeni Reisi· 
cumhur intihabı dolayısiyle izhar edi
len tebrik tezahürlerinin yeni şekil ve 
mahiyette bulunduğunu izah etti. 

Parti grupu umumi heyeti büyük 
duygu ve tahassürler içinde bu izahata 
karşı memnuniyetini bir kaç hatibin söz 
söylemesi suretiyle ifade etmiş ve ruz. 
namede b:ışka bir madde olmadığından 
celseye nihayet verilmiştir . 

Satayburnu 
parkında 

Yarın yapılacak 

merasim 

C. H. P. Eminönü ilçe Ba§kanhğın· 
dan: Ulu şcf~miz ve eşsiz Atamızın ha
tırasını tebcil için 21 İkinci teşrin 938 

Pazartesi günü saat 14 de Sarayburnu 
parkındaki heykelleri önünde yapılacak 
törene bütün yurddaşlarr davet ederiz. 

Hnllıevlnde 
yapuucak merasim 

Enıinö:ıü Halkcvinden: 
Ulu şefimiz ve eş5iz Atamızın hatıra

sını tebcil için 21 - 11 - 938 pazartesi 
g:.inü saat 11,45 de Evımizin Cağaloğ· 

lundaki salonunda aşağıdaki proğram 

gibi yapılacak toplantıya bütün yurddaş 
larr davet ederiz. 

a) İstikl51 marşı, b) Söylev; Halk
evi başkam Agah Sırrı Levend tarafın
dan. c) Ulu Atamızın Gençliğe hitabe· 
lcd; Naki Tezel tarafından . ç) Uç da

kika ihtiram va'ldesi. 
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anlatan ve \'eslk&la.n veren: A. K. Ya.ı.au: lklmlm Ha tırala.rmı 

Hüsrev paşayı izale 
başkasına havale 

işini ben bir 
edecektim. 

-9-
Tomayan bunu muvafık gördü. Süratle 

karar verdiler. 
(Karpar) , (Surupe), ve (Misak) , (Pa· 

nos) ve .(Gülbenk) le birleşerek post~ları~ 
önünü kesecekler ve oradan da teşkıHit ı· 
çin para teminine ı;alışa~ardı. • . . 

En son karar bir meclısı umumı ıçtımaı 
oldu. (Tomayan) bu fikrinde çok ısrar 
etti. blerin tam bir emniyet, intizam ve 
mesullyet altında cereyan etmesi için ilk 
Ermenistan meclisi mebusanının toplan· 
ması icabını müdafaa etti. 

Buna da karar verdik. 
lş artık çığırından çıkmış bulunuyor 

demekti, komitenin elinde mühim bir ic
raat teşkilatı •ardı. Bunların başında hü· 
kCUnetçe kelleleri istenen namlı şakiler 
bulunuyordu. Aynca bir koldan Avrupa· 
ya başvuruluyor, diğer taraftan küçük 
bir devlet meclisi esasları düşünülüyor

du. 
O zamanlan ben de çok ümitlenmeğe 

baslamış ve hakikaten aldığım vazifeyi 
eda ederek bu badirede ben de bir mevki 
kapmağı düşünmüştüm. Bütün arkadaş· · 
larımla vedalaşarak Sıvasa hareket ettim. 
Yalnız hadiselerin neticelerinden ve cere· 
yanından bana haberler vermelerini baron 
Tomayandan rica ettim, vaadetti. 

Sıvasta bir 1 Imçak gazetesi neşrine de 
çalışacaktım. Eğer muvaffak olamazsam 
(Harp) adında on beş günde bir çıkan 
Hınçak gazetesini dağıtacak. nutuklar ve
recek, teşkilatı tevsi edecek, para toplaya
cak ve nihayet Hüsrev paşayı temizli}•e· 
rek bedefime varacaktım. 
Haydi bakalım.şin~iilik niyetlerim haki· 

katen bunlan tahakkuk ettirmekti. Yal· 
nız Hüsrev paşayı izale işini ben bir baş· 

kac;ına havale edecektim. Çünkü ne olur
sa olsun, ne kadar büyük istikbal bulunur 
sa bulun un ben şahsan kan dökülmemesi 
taraftarıydım. 

Zaten beni biraz da bu cihet kurtarmış· 
tır. 

Bir haftadır Sıvasta}'ım. Bir gümrük 
işini yaptırmak bahanesile Hüsrev paşa
nın huzuruna çıktım. Hüsrevin buradaki 
namı ve ~hreti valinin çok üstündeydi. 
Sı,vas ve etrafında asayiş güllük gülistan· 
Iıktı. Çünkü paşa eline geçirdiğini sorgu· 
suz sualsiz temizliyor, ona yataklık eden· 
leri, yardımı dokunanları da yıllarca be· 
!ini doğrultamıyacak hale getiriyordu. 
Pa~yla konuşma ayak üzerinde ve bir 
kaç dakika sürdü. Enfes bir adam. zeki, 
ateşin, cevval. Doğrusu yalnız rütbesinin 
değil, ayni zamanda, yerinin de adamı. 

- Ne zaman geldiniz Yakup E -
fendi? diye sordu. 

- Bir·hafta oluyor paşa hazretleri. 
- Nereden geldiniz? 
- Merzif ondan efendim. 
- Oralarda ne var ne yok? 
- Sağlığınıza dua ederler efendim. 
- Asıl nerelisiniz Yakup Efendi? 
- 'Mcrzifonluyum, !smail Efendinin 

oğluyum. Babam sizlere ömtir. Anam 
da ona kavu11tu. Küçüktenberi bu işle 
uğraşırım. Pek okumadık, ama, ne 
yapalım efendim. Bize fazlası da ge. 
rek değil. 
Yalanıma kendim bile inandım. 

Tteşkili.tın faaliyeti sırasında ismine 
tesadilf edeceğimiz (İslim vatanper· 
vcrler komitesi) de işte !Jöyle benim 
gibi isli.mlarla kurulu idi. 

Husrev Paşa Merzifon için birçok 
sualler daha sordu ve izin verdi. Bu 
adam, öyle kolay kolay temi;lenir, 
kündeden atlatılır, prendc t..ttınlır bi· 
ri değildi. 
Doğrudan doğruya sarayla teması 

olduğunu söylemişlerdi. AbdUlhami. 
din sevdiklerinden imiş. Para mara 
vız geliyor paşaya. Bütün memleketi 
istediği zaman haraca kesmek elinde 
zaten. 

Mümkün olduğu kadar vesileler bu 
tarak paşayla dost olmağa çalı§bm. 

Bir gün kendisine çok kıymetli bir 
(seccade) götürdüm. Üzerine (ayeti 
kUrsi) nak§edilmişti. Bittabi hazırla
tarak getirtmiutim. 

Benim de bu gtUılerde dediğim de· 
dik, ettiğim ettikti. Bu sPfor oturttu 
yanına ve daha samimi gc.irüştil. 

- Haberin vaı:: mı ?dedi. 

dctlcndi ve Valuvayı mahvctmeK u~~u: 

- Hayırdır inşallah paşam, dedim. 
-Palas postasını soymuşlar. Kol • 

cu lzzet (1) i soyup suvana çevrimiş· 
ler. Allahta.n postada mühim para 
yoktu. Bir mikdar jandarma ile ora
ya yardım ettik. Bize ait değil, ama, 
memleket işidir. 

Demek kararlardan biri tatbik edil 
miş, fakat şans yar olmamıştı. Eğer 
paşa, benim onlardan olduğumu bilse 
beni dişleriyle boğardı. Masum bir 
tüccar rolünü muvaffakıye<.le yapı • 
yordum. Bir aydır b :.ı:-adayım ve .zap· 
tiyenin teşkili.tından başka mühim 
hiçbir şey bildirer:- :lim. 

Maaheza Merzifondan da bana he -
nüz bir tek haber gelmemişti. Ne o. 
lup ne bittiğini merak ediyordum. 

Sıvasfa tek tük Hınçaklı vardı. Bun 
larla görüşmek istiyordum. Fakat kor 
kuyordum. 

Burada iki odalı bir ev:ie (Fatma) 
adında bir hizmetçim ile yapayalnız 
yaşıyordum. Bu kadıncağı.ı sabahle· 
yin süpürüp siliyor, iki kap da yemek 
yapıp gidiyordu. Ben ondan, o ben· 
den memnundu. 

Bu :;ün onun mezun gilnil dii. Gece 
tahtakurusundan uyuyamamıştım. Sa 
baha kadar pencere önün•le belki bir 
kaç paket sigara içmiştim. Bir aralık 
açık parmaklı eli yüzünde gürcil kı. 
yaf etinde birinin eve doğru hızlı hız
lı geldiğini gördüm. Süratle koşarak 
kapıyı açtım ve kulağımı tutarak bek 
!edim. 

Gelen adam hiçbir şey söylemeden 
süratle içeri girdi. Ben de etrafı göz. 
liyerek ihtiyatla girdim. Kapıyı ka· 
pattım. 

Tomayandan bir mektup getirmi9ti. 
(Tomayan) arkadaşı U~a~·oyan) la 
birlikten (Gemrek) kariyesine gide -
ceklerini ve orada milli davalarına i. 
haneti görülenleri ir§ada çalışacakla
rını kendilerine (protestan millet ba· 
şı Arot) un yardım edeceğini yazı • 
yor ve Gülbenkle Torosoğlunun pos
tayı çevirmelerini takip etmemi ve a· 
lacakları parayı derhal !stanbulda 
bulunan Saatçıoğlu Haçatora (2) 
göndermemi bildiriyordu. 

Tomayan buradan Burhaniyeye de 
geçecekmiş bu sırada beni de çağırt. 
mak lüzumunu görürse gelip gelmi -
yeceğimi de a)-Tıca soruyordu. 

- Pekala, dedim. Selam ve hürmet 
!erimi kendilerine söyle. Hayırlı se· 
yahat dilerim. Orada (Vaız Kalasti • 
yan Mardıros) var. Bana yakındır. 
Ondan da istifade eder. 

Emirlerini yerine getireceğim. 

Dedi ki: 
- (R. C.) diye bir remiz dolaşıyor. 

Baron Mene }ju imzadan haberiniz 
var mı diye sordu. 

Hakikaten bu remizle ben emir al· 
mıştım ve bunun kim olduğunu hala 
öğrenememiştim. 

- Ben, dedim. l: ..! remizle emir al· 
mıştım. Tanımıyorum ve bir daha işit. 
medim. 

- Size mUhim bir şey daha söyli
yeceğim. 

- Buyurun! 
- Burada Bcdros adında bir Hın. 

çak var. 
- Evet. I 
- Komite bunun idamına karar 

verdi. 
-Neden? 
- Bilmiyorum. 
- Bu emri kim yerine getirecek? 
- Panos. 
Bu şeririn adı tüylerimi ürpertmiş· 

ti. Bu herif dağlarda eşkıyalık eden 
biriydi. Buraya nasıl gelecekti. Bu işi 
nasıl yapacaktı. Kimdi bu Bedros, 
suçu ne idi? 

BUtün bu meçhullere bu adamın ce
vap vermesine imkan yoktu. Bu bir 
elçi idi. Hınçaklann işlerirıi komite • 
den başka kimse bilmez 'i, bilemezdi. 
Canımın sıkıldığını anlayan bu a -

dam, bir aralık cebinden bir kağıt 

çıkararak bana u:attı. Bunda (Pa • 
nos) un kıyafet değişVrerek köye f. 
neceği ve l§inin teshil edilmesi ve 

Yeni muall-imler 
ah nacak 

Talebe adedi 
her sene artıyor 

Maarif vekfiletine 938 yılına ait talebe 
kayıt cetvelleri verilmiş bulunuyor. 

V ekfilet hazırlanan ihsai neticelere göre 
İstanbul vilayetinde 938 yılında 50 bin 
kayıt fazlalığı görmüştür. Gelecek yılda 
daha fazla olacağı anlaşılan bu yekQn· 
la muallim ihtiyacı da meydana girmiş 
bulunuyor. Bu itibarla vekalet bu yıl ba· 
zı tedbirler ittihazına lüzum görmüştür. 
Ezcümle ilkmektep muallimleri arasında 
bir seçim imtihanı yapılarak muvaffak 
olanlar orta okullara tayin edileceklerdir. 
Lise mezunlarının da muallim muavını 
olarak istihdamları takarrür etmiş bulu· 
nuyor. 

Aynca açılacak bir imtihanla hariçten 
orta okul muallim muavinleri alınacak· .. 
tır. 

Vekalet yeni kadrosunu tanzim sırasın· 
da artacak muallim adedine göre yeni tah 
sisat lüzumu karşısındadır. 

Bu cihetin de yeni bütçe kanununda 
nazarı dikkate alınmak üzere icap eden 
hazırlık bu yıl yapılmış bulunacaktır. 

.... h························ 
Yurdun 

dilekleri 

Havzanın vagon 
lhtlyaet 

llav:uuıın hergün biraz daha genişli· 
yen ticareti karşısında vagon ihtiyacı 
hissedildiğini bir müddet evvel bu sü· 
tunda kaydetmiştik. Devlet Demiryolla· 
rı umum müdürlüğünden bu hususta şu 
i:ahatı aldık: 

"22 birinciteşrin 938 tarihli gazeteni· 
zin ''Yurdun dilekleri,, sütunundaki ya· 
zı tetkik edildi. 
Havzanın vagon ihtiyacı muntazaman 

temin edilmektedir. 
lhtiyaçtnn fazla ve hemen talebedi· 

len vagonların aynı gün temini bazan 
mümkün olmıyacağı malümdur. 

Havza istasyonu işletmeye açıldıktan 
sonra halla beraber yapılmış olan anbar 
ihtiyacı karşılamamaya başlamış, bunun 
üzerine o anbar iki misli büyütülmllşlil. 

Ayrıca yeni bir hangar da anbara mı
veten yapıldı. 

Bundan başka biri 200 metre, di1ieri 
60 metre uıunluğunda bir de yükleme 
boşaltma rampası yapıldı. 

Bütün hat ve istasyonlarda olduğu 

gibi nakliyat ve ihtiyaç arttıkça bunun 
iüzum gösterdiği tamamlayıcı tesisat da 
5 senelik tamamlayıcı tesisat programı· 
'l•n tatbikatından olarak yapılmaktadır. 

Keyfiyetin bu yolda tavzihini rica e· 
der saygılarımı sunarım.,, 

istim lak müdUrlUı:.n .Kakliyatve ihtiyaç arttıkça icap eden 
J't lanıamlayıcı tesisatın yapılmasına de-

8 Y baŞI işe b&Şl&y8Cl:I k \':im edileceği keyfiyeti Havzalılar için 
lyl bir müjdedir. Umum müdürlüEıe gös· 

Şehir imar plarunm tatbiki münasebe· trrdi~i lınssasiyet "e yakın nlilkadan do• 
tile bilhassa istimlak işlerinde hasıl olan '·" 1 teşekkür ederiz. 
müşküllerin önüne geçmek için !stanbul t ___ ,.._•_ •_ 0_"_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•• 

belediyesinde kurulması karar altına alı· 
nan (!ctanbul istimlak müdürlüğü) önü· 
müzdeki aydan itibaren faaliyete geçecek· 
tir. 

Belediyede istimlake ait olan bütün mu 
amelat \'e evrak mektep müdürlüğüne tev 
di edilmek üzere tasnif edilmiş ve hazır
lanmış bulunuyor. 

kendisine yardım edilmesi ıtizumu bil 
diriliyordu, altında (Merzifon ihtili.l 
komitesi) mühürü vardı. Tomayan, 
benim kan dökmekten hoşlanmadığı
mı bildiği için hadiseyi ma~umat ka· 
bilinden bildiriyordu. 

- Pekala, dedim. 

Ve herif gider gitmez derhal hazır • . 
lanarak hükumet meydanı karşısında 
oturduğunu öğrendiğim bu (Bcdros)u 
tanımak için sokağa çıkbm. 

On beş yirmi metre kadar yürü • 
müştüm, yan sokaktan Husrev Paşa. 
arabasiyle çıkıverdi. Beni gördü. E -
ta bu lain şaki Panosun yakayı ele 
aldı. 

- Yakup Efendi, dedi. Şöyle bir 
kasabayı gezelim. Çarşıyı görmek is. 
terim, ne dersin ? 

- Emredersiniz paşam. 
!çimi kurt yiyordu. Ben bu (Bed· 

ros) un da ölümünü istemiyordum. Ve 
levki davamıza ihanet etmişse bile 
kimbilir benim gibi nelere içerlemiş. 
tir. Böyle hemen idam kararını verip 
tatbik etmek hiç hoşuma gitmiyordu. 

Husrev Paşa bir şeyler söylüyordu, 
ama, ben zihnen o kadar meşguldüm 

...Jci hiçbir şey anlamıyordum. 
- Paşam, dedim. İçimde bir sıkın

tı var bugün. Size r~::::~elmem bir isa 
bet oldu. 

- Ne o, bir derdin mi var Yakup 
Efendi? 

- Sayende ne derçlim olacak pa • 
şam. Halk arasında birtakım dediko. 
dular var, üzülilyorum. 

- Ne gibi? 
- Şakiler şehri basacaklar;:ıış pa-

şam. 

Husrev Paşa bir kahkaha kopardı. 
Halk bize baktılar. Utand.m. 

- Yakup Efendi, dedi . .Ben armut 
mu topluyorum! 

- Bu gece geleceklerıni~. hükumet 
konağı civarında düşmankrda.n birini 
öldüreceklermiş. 

- Kimden işittin bunları Yakup 
Efendi? 

- Duydum, paşam. Bf'n burada 
sizden başka kimsecikleri tanımadım. 
Kahvede konu§uyorlardı. 

Husrev Paşanın yüzü asılmıştı. Ga· 
liba onuıı da §üpheleri vardı. BUtun. 
maksadım Bedrosu kurtarır.ek ve hat• 
ta bu lain şaki Ponasın yakayı ele 
vermesine yardım etmekti. Bir Hın-

Mek lepler pnzarte
siye kadar kapalı 
!stanbul ilk, orta okullarla liseleri fa· 

sılasız olarak 21 ikinciteşrin pazartesi 
gününe kadar tatil edilmiştir. 

-o-

Ticaret odası 
raporunu 

hazırlamak üzere 
Pazarlıksız satış kanununun tatbikatı 

münasebetile gerek toptancılar ve gerekse 

perakendeciler arasında tetkikatta bulu· 
nan ticaret odası bayramertesi raporunu 
hazırlamış bulunacaktır. Hazırlanan ra· 
porda bilhassa kanunun tatbik suretinde 
görülen aksaklıklar tesbit edilmiş buluna· 
cak ve kanunun bütün Türkiyeye şümu· 
lünde bu cihet dikkat nazanna alınacak 
tır. 

Ticaret odası ayni zamanda perakende 
satışlarda bir ihtik~r bulunup bulunma· 
dığı ciheti üzerinde de hassasiyetle tet· 
kikat yapmaktadır. 

Oda, bu vaziyeti gelecek haftaya kadar 
tesbit etmiş bulunacak ve icap eden ted· 
birler ittihaz olunacaktır. 

çaklı sıfatile de şakilerle elbirliği ça. 
lışmaktan utanıyordum. 

Paşanın sır vermez bir adam oldu· 
ğunu Ye böyle hadiselerde başkala • 

nndan haber aldığını stiylemek sure. 
tile kendi aczini meydana. çıkarmıya~ 

cağını bildiğim için bu desiseyi tered· 
dütsüz tatbik etmiştim. 

Yan yolda paşanın: 

- Vazgeçtim, daireye dönelim bir kah· 
ve içeriz. 

Demesi bu işe ehemmiyet verdiğini gös· 
teriyordu. Paşayı daha fazla tehyiç ede
bilmek için ayni masum tüccar diliyle: 

- Paşa hazretleri, dedim. Evelallah, 

buralara kadar da bu kurtlar inerse hem 
bizim, hem sizin haliniz nice olur? 
Paşa biraz canı sıkılmış bir halde, mert· 

liğine de alakasını bildirmiyerek: 

- Haydi Yakup efendi, çocuk olma 
dedi. Bizim elimizden kuş uçmaz. 

Halbuki kuş elinde değildi ki uçmak 
rnevzuubahs olsun. lşte bu akşam Panos 
gelecekti ve Azrail gibi bir zavallının ca· 
mm alacaktı. 

(Devamı var) 

(1) Malıkeınede (Misak) ı tanıyan 

ve ondan gaspedilen at, ve eşya • 
sını isteyen bu adamdır. 

(2) Bu adam bir suçu mcvdana çık· 
madığı için 31 mayıs sene 309 da An 
kara viltLyeti istinaf mahkemesi ceza 
dairesi kararile beraet etmittir. 

Y . ,. hsul en ı rn~ 

vaziyeti ~ 
Ki liste bu selle 

iyi.~ 
Kilis, (Husu~)! - . ecJell it 

ihraç maddelennı te§kil de 
üzüm mahsulleri bu sene ibf3catı 
Kilis zeytinyağ \'e sabunühiJ11 bir 
kasabalar arasında ın 
sahiptir. pıi.lron ~o 

Her yıl vasati yanın . yağ ~ 
ve iki milyon kilo zeytin geÇi!İıdl 
Zeytinyağlarımız filitreden dadJI'· 
de en birinci mamulat aYa:1~ ... ~ · 

zeytı11Y~A 
mevcut beş sabun ve afü<ettcU""' 
nesi mütemadi sur~tt~ fa ~ 
de ihraç maddelerıın~ ara ~ 
setiyle meşhur olan .~ıar ~ 
küllisini Gaziantep ınhi 
kası satın almaktadır. bdiyd' 

Kaza iktisadiyatını d!r "tl~ 
lık, gümrük muhafaza orgu 

lI faaliyeti ve ihtisas ~~tlııi 
ve isabetli kararlariyle nı beıııen 
mış ve kafile kaçakçılığı a~ 

b. kısıtıl 
mamıc:br. Mevcut ır ·de " b' atı , ..... ır. 
çılığının da yakın ır ., ,·oJ'r 

d ~uphe. . 
rıştırılmış olacağın a > Uflll'1ıı 

• hhat d 
Kazada umumı sı aklI bir ~~ 

Merkezde yirmi beŞ yat bir disı>"''- ,..ı 
hastanesiyle on yataklı ıctoris.t' ~ 
eczane ve müteaddit .d~eki ~ 
HükQmet tabibliği C:U~ı~aşıııai' 
yarları her ay köylen. 

0 .aıcı~ 
köylülerimizin sıhhatıle ~asta!~ 
dar olmaktadır. Traho~ çoitlıdi ...t 
hl! ve musaplarına bura. a .5ı,eti JI"', 

·1· dekı Jll -JJJ 
!anır. Kaza dahı ın · ıarır..i 

d. anserı 
kunçtur. Trahom ısp... al 
isile hastalığı azaltmaga ç • .

1
etf 

. . 'barile 1 
Kilisliler zihnıyet ıtı kuruları 

arif severdirler. 327. de rJeV 
tep elin faaliyettedır. def 
mütecaviztlir. ~u ıni~ta~desiıliJl 
li artacakken bına ınu~tadıt• 
den imkan bulunın~~ oıcultıll , 
nakıs teşkilatlı be? 11

\
30 3şrıııt!. 

rosu da muayyenı çak ·eriieıtııY .... 
rağmen ihtiyaca cevap 'eııter ııet 

Mektebe müracaat edkU:t t<ô>~ 
sati iki yüz artıyor.!'° e]tteP 
açılmı~tır. Köylülerı~irle Y 
şaatına yardımları 
layıktır. 

--O--- eti 
Mütekait ~e 1 

aaşıar• _ ... a 
Dl ·e~ı 

Mütekaidin ve e?13;An'ıınue 
rınm tevziatına bır i 
haren başlanacaktır. bankası• .. 1 

Emlfik ve ~ytaın l\13ııııiidii!' 
cüzdanlar tedıyatını 
önce yapacaktır. 0----: " 

-- bOfs:J' 
Lillebu~ga~ııdl _ -"" 

1 Ag \1 e ,e pıı: .. 
Edirne (Hususi) -: ~ıllflaı> ""' 

. 1 takıP .. ,n ı .. 
amelatı dıkkat e . e bOrsasıw ·ği ~ 
gaz ticaret ve zahır .. 5terı11~~ ,-e ~ 

.. · b'ır faaliyet go ·erilrıU- . ..s 
musmır ·a~r ' oeıasvr 
dığından lağvına k ticaret 
melfı.t ile evrakının I 
bilrlirilmi~tir. ---~ ur''t 

rı 8 
Gazi bu1V8 •8 aı ~ 

açıuıc ııısae .JI-~ 
.. .. 0den ~jtll ti'~ 

Atatürk kôprtı5~ir imar P "'1~ p /. 
kadar açııınası ~ buh·arııtıı ıeritıİ :~ 
sından olan Gazı 1110ame1~ bir"1;:. 
bir takım istiınlfil< . b\l i;ıll ... ~ı· t .ıt. 

ledıYe · ,·~~ v-
ti nnektedir. Be .,, ...,3Ji!l1 d" 

"han ıı-ı•· ,. ı 
hallini ve tercı na te 

··rosu 'f 
eden istimlak~~ Fili ,f: 
~adaka~ t1i •' 
lıJ :ıı;ıı iyı ı4 s9 

ıs ıo 51 
Buğday 

Arpa 
tlzüm 
Hurma 

24 61 oO 

s4 ıs' 
oo l 
JIJ ,.11->J S· 

BAYRAf1i 1 

Vasati saat 
Ezani saat 
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8 RA8'f:R - Ak~am pqstş!iı 

H aber'ln tarihli ~omanı: 22 Yazan: lklmnm 

" Bu sırrı ifşa edersen alimallah 
kelleni • 

guzerım,, 
•• 

Kadı mUtemadlyen kahve içerek clle
rlnl uğufturuyor ve Ali Paşaya beddua
Jar ediyordu. Bari kadı olmadığı zaman 
hu rOyayı IÖyleaeydi. Belki o zaman btln
:klr tablr iflni blr ba§kasnıdan ferman 
eder, bu biçare cahil de yakasını bir teh
likeye kaptırmazdı. 

Pap girince kadı ayağa kalkıp etek
ledi. 

AU pap memnundu. 
- E. Dedi. Kadı efendi, tabir edebil

din ml! 
- Ah pqacığım, ba§IJDr nnn "aktın! 
- Korkma, bu yUzden epeyce dlln-

Jalılı: hakettln. 
- Ne gibi papm. 
- Ben tablr edec~ğlm, sen na'kledc-

eeuln. Vazl!eı:ı bu kadar. Sana yOz du· 
b altını ve seni Karamana kadı edece-

lim-
Kadı sevincinden g6bek atarak blr 

tengl gibi dört döndU. Paşa bile kabka
Jaalarla gtıldll. 

- Ama kadı efendi. Bu ırrn ltp eder
ilen allmallah kelleni yUzcrim. 

- Emret sultanım. 
- Dudaktan öpmek bir izdivaç l~are-

tldlr. Kalbini vermek de kızmı vermek
tir. Bu suretle şeyh damadınız ol:ıcak ve 
bu bllnkAra Allahm emrl, peygamberin 
bvlldir. 

Cç ounın bfrf lınnkAra, biri ıeyhe ve 
Mrl de lrertmeslnedlr. 
Kadı hayretle dlnlfyordu. Bunun bfr 

~eslse oldufun anlamı,tı. Hem de işin 

e llbhn tarafı kendi ırrtma yUklenmlşU. 
Zfer reddetseydi bUntlra ne cevab .e
recek, Ali pqanm elinden yakumı na-
811 kurtar.ıcşJrtı. Eğer kabul f"tlJe ya hlln
Ur blSyle bfr tabire kızar da kadıyı f • 
4am ettlrlverlnıe. Rlc;are kadı iki cami a
JUmda lralmqtt. Ellert tJtrlyerek AH 
J19Pnm ayaklarına dildi: 

- Aman ttıltanım. bu lşten benf tıffet. 
Ya hllnklr hiddet ederse, beni onun e
l!ndf"n ne ,eyh, ne sen kurtarablUJ"8ln. 

Ati pqa kadınm tereddUdUnll haklı 
bulmuştu. Fakat ne olursa olsun bu f§ 
)'apılacalttı. Bir dera kuyuya bir taş atıl
mıştı. Şimdi bunu ayıklamak vaziyeti 
-nrdı. Burada da kadıdan başka klmse
ıelkler yoktu. 

- Kadı erendi. Dedi. HünkAr fgln fa,
kın1adır. Yani ıse,•hle kcrlmeslnln mUna-
9ebetlne muttalidir. 

- O halde neye vermedi! 
.:... Hiçbir taraftan tekli! olmadı da 

endan. 
- PcıJd ama. 
Ali flftşa gftya lnzc!ı. 

' - KAtı ama kadı efendi. Ne diyorsam 
enu yap. Böyle lcab ediyor. Korkma, pa

dişah kaaıtp değildir. Her 6nllne gf>lenf 

=etmez. Belki de ihıanma nail olur- ' 

Haydi vakittir. Ben gidiyorum. Aksi 
takdirde ben! kanmla gUnahkAr edersln. 
~tL Yıldmm Firuz ve çavuelarla Macar 
seferini hazırlıyor, tabiye kuruyordu. 
Paşa da blr kenara oturdu. Hllnkir bir 
aralık paşaya dönerek: 

- Şu ıilyanı merak ettim pap. De-
dL Ne zaman gördün! 

- Sabaha karşı hUnklrmı. 
- Öyleyse sahih rüya. 
- Tnkdlr bUnk!rnnmdır. 
- Çağırın kadı efendiyi. Bu ne kadar 

dllşUnrnek böyle? 
Kadı yelyepelek gelmte ve padi5ahc 

ellerine kapanmıştı. 
- Söyle b:ıkalnn. efendL Nasıl tabir 

ettin! 
Kndı. sararmış yilztlntl papya çevirdi. 

Dudnklnn titriyordu. 
- HUnlcA.nm, dedi. Bu Cenablhakkm 

bir lşaretldir. 
Kadı henllz ikinci cllmlestne bqlama

dan lçrırlye acemi efradmdan padlph 
maiyetine memur blr asker girerek yere 
kapandı: 

- ŞevketlQ padişahım. Gözcll çavua 
huzuruna acele yUz BUrmek faUyort 

- Gelsin. 
GözcU çavuşu teIAş ve heyecan fçtnde 

idi Nereıı nefese anlattı: 
- Psdlşahnn, Slsmon ve oğlu Nlğbotu 

kalesine kapandılar. Macar kralı da bir 
sefaret g6ndermtş. Padlphımdan mUlA
tat istirham ettiler. 
Yıldınm Bayezfd kadar Ali paşa da. 

kadı da. blltlln oradakfler de rOyayr, ta
blrlnl unutmuşlardı. Bulgaristan kralı • 
ıun behemehal ele ıe~eat ve bu rnttı· 
batm nJhayet bulması JAmndı. işte Ma
caristan da huylanmıştL Blrlnl halletme
den ötekine ba,ıamak Osmanlı ordusunu 
birkaç parçaya ayırmak ve maazall~h 

mağJQbtyete meydan vermek olurdu. 
HUnkAr haykırdı: 
- Ali paşa, sen h~men askerinle Nlf

bolu üzerine yUrU. Haydl..,kadı efendi, 
hnrbedccek aekerfn başında bulun! 

Sen de Firuz, A il paşanm arkamıda 
ihtiyat kuvveti olarak ham ol. Ben ae
raret hnyetiyle görUştukten sonra size 
yetişirim. Haydi, vakit geçirmeden Nlğ
bolu ihata edilip almmalıdır. MUmklln o
lursa kral ve al!Pslnl diri diri isterim. 

Ati paşanın biraz canı zıkılmamış de
f!ldi. Demir tavında dliğUlmek gerektl ve 
iş dA olup bHlverfrdl ama. bövle bir hl
dfse üzerine şeyh Buhar1nln izdivacı işi
ni konuşmak da olamazdı. Hem muzatre· 
rlyetlerln muzafferiyeti olacak bir fşe 

de kendisi memur edllmlıJtl. Klmhlllr kra
lı eline geçirince ısl'lhretJ ııekadar ylik
selecek 'Ve kimbillr Marv"''l ona ne ta
damı\>acağı zevklerden mllklrat verecek
ti: Hem artık, lş bltmPll ve ~aşa da Bur- J 
saya, eğlencelerine dönmellydL 

Ali paşa padl§ahm ellerini öperek dı-
oarı fırladı ve aUna atlıyarak askerine 
haykırdı: 

Ali paşa yine ınraue Yıldırıma git -
- Haydi Nığbolu üzeılne ! 
De.niz dalgaları gibi cu~ gelen asker 

korkunç gUrUltUlerle yola dilzeldiler. 
Yıldrım Hayezld Bulgarlardan alınan 

binlerce sUtı.hın yığılı bulunduğU yerde, 
sefaret heyetini kabul etti. 

Sefir Nikola padişaha yedi selAm ver
dikten sonra sordu: 

- HaşmetJQ imparator. Kralımız Si
jismonun seliunlan var. Bulgaristanı 

zaptetmenızln sebebini sordular. 
Yrldınm Baye:zid gUldU ve sUfernyı 

yanına çağırarak duvarda asılı olan ok 
ve yayları göstererek: 

- Kralınıza bunlan söyleyiniz. Dedi. 
Odadan çıkarken sefaret heyeti reisi 

Nikolaya dönerek ilave etU: 
- Artık bir mektupla bildirmek zah

metinde bulunursunuz. Benim misafirim 
olarak Macaristan krallyle kozumuzu 
paylaşıncaya kadar Bursada kalacaksı

ıuz. 

Padişah atına binerek Niğbolu önl1ne 
doğru doludizgin yol aldı. Nikola bir Ta
tarla vazfyeU kralmn blldlrmfcı ve kuzu 
gibi Bursaya yollanmıştı. Demek kJ ne 
olursa olsun Macarlstanı da tarumar et
meden kılıcını kmtna koymıyacaktı. Hem 
Nikola için bu blr nimetti de. Zaten Sf. 
jlsmonla arası pek iyi değildi 

Bursada rahat esaretten, yarm Os· 
manlı aakeri elinde can vermek elbette 
evll fdi 

HAdlaeler tqıyordu. Bulgaristan ve 
Macarlıtan huduttan ve topraklan Uze
rinde kaynaşan Osmanlı ordulan lstili 
11yla tq tq üzerinde bırakmıyordu. BU
tUn dllnya hrfstJyanhk iJeml bu deh§et
U savlet karşıaında kabuğuna girmiş stı
mllklU blicek gibi sinmişti. Acnba Os • 
manh orduları yeniden blr AttilA fsUlA
sma mı hazırlanıyordu ! 

Macarlstanm, Bulgarfstanm ne gUnahı 
vardı, Osmanlılara, ne mazarratlan do
ltunmuştu ki, Yıldırun amansız harbler
le memleketlcrl.nf savuruyordu. Yıldırım 
ne serfr, ne muahede dinliyordu. 
'Niğboluya kaçan Bulgaristan kralı 

haşıneUQ Slsman oğlunu kar§rsınn alınış 
haykmyordu: 

- Ben sana demedim mi, biz ahrbede
meyiz. !ate Alt paşaıım ordusu. bUtün 
Osmanlı ihtiyat kuvvetleriyle Nlğbolu 6-
nllndedlr. Yapılacak blr cey var oğlum! 

- Ne baba? 
- Teslim olmak! 
- ?dam ederler. Alçakh~'lDlız!a kalı-

nz. 
- Bir asker kılıcı altmda can vermek, 

padişaha teslim olmaktan daha mı tyf. , 
dir? (Oe\-amı ,·ar) 

l'ıwuı: H. C. Bywater 

Bu şerait 

devam 
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dahilinde 

çılaırılık olurdll~eo 
5 ebbil' ~ 

Her geminin kaptan mevkilndc seyir za- hattA emniyeUe teŞ rıııııtl· 
biU, Rusların gizli haritasının bir kop • ruz feci bir netıce ve eıııJ dil 
yası Uzerino eğilmiş, rotayı işaret ed.l- batmıştı. Diğer blrÇOk ~ ~ 
yordu. hasara uğranıışu. ı~ıerl ~iJll"' 

Yolun yansma gelmişlerdi ki Ant bir ğtrdı. Filotill& rehbe rterdi 
nra ve 

relfıket filoUllayı bastu'dı. Başta giden tini on dakika so de b' ' 
torplto, pUl.nda işaret edıldlği veçhile alarını hfUnil gcınllet yordll· OO 
e.:ıncağn dümen kırdığı sırada iki lnfil!k Amiral saçlarını yolu ~ 

ld iki U ilks ı bir deniz kurdu Oınırıa geu o u ve muazzam su s tunu ~ e - ı-
ııın!Ş • 

dl. Sular tekrar denize gömUldUğU za- 9a bir oyunla kandır• ırıJlil1a~ 
man torpltonun kıç tarafrnm tamamlle Demirlediği ıunfr8l gcfjlo>'ll t 
harab olduğu, görUldU. Gemi batmak n- verilen emirler uzerin

9 eri ~ 
zereydi. bütün gemilerin sU\''a~d• ~' 

Onu takip eden torpito, bfrlnclnln ne çağrıldı. Bunlar ~: tfl~ 
yardımına koşmak Uzere sUratlni fazla • mıyan blr tek z:ıbit rt J3rt 
]aştırdı. Uıkln baş bodoslaması, iki may- betbaht adamı olan gu lllıDıı 

lı 01c1ııı;~ 
nı btriblrine bağlıytın b1r kabloyn takı- Bu tçUmaın fırtın8 jçtJıllj!O 
larnk mnynlan sürUkle;>ip lkf bordasına etmek mUşkill değildir ~ 
getirerek patlattı. Gemi bir taş gibi bir- Bremermanm tPvklfıne 116 f!J(X 
kaı; s:ınfyc içinde sulara gömUlerek kay- Genç z.ıblt bıyanctl vaıa: ıt1~~~ 
bold · 11 k nzcr . .ııı>~ 

u. vanıharbe ver rnc bir ıesr ~ 
Filotlllü.nm mUtebaki eczası arasında rilecckti. Fakat garib]Akdt b•ııe .. 1 

bUyllk blr panik başlamıştı .En başta gl- le yalnız gitmedi; fe tJfPUJI"' A 
den ve ilk yaralanan fflotlllA rehberi ralin telgrafıyla öğrell;:ısi' ~.J 
geminin verdiği "geri dön,, işaretini gli- harbiyeden gelen ~~olun&JS ~· 
ren filoUllA hıekleye dilmen kırdı ve kumandanlığından - ~t'J 

mayn tarlasmm göbeğine dUştU. lilcte... uğil tııP"~ 
OçUncU bir torpito duman, alev ve ıru Alınan filosunun dıışt g.rl" 1, 

slltunlan arasında kayboldu. Kıc; kısmı hiçblr esrarı kalnlıırn~111dl' 
tamamiyle parçalanmış olan dördllnctl !arın Rus arnirallığt ıı~' 
bir torpito, akıntılara kapılın?§ gidiyor- Jandığma şUpbe yoktU· 0~oif ~ 
du. Diğer iki torpftoysa ağır yaralan • dli§man eline geçtihinl ıştardl' 
mıı;ılardı, fakat henfiz harekete mukte- mez hemen tedbir a'ltl ..ııı.de 
d. b 1 1 rd ·cr1eı...-_.f) 
ır u unuyor a r. da gösterilen geçit > ~r 
Bu kadnr felfıkct yetmiyormuş gibi, dan evvel Afınıınların cibetl' ,,J 

Ruslnrdan alman gizli haritada yeri hiı: ıannı tahmin ettikleri _1~,e?", 1 
f rd

. p~ 
ş:ıret edilmemiş on be, santimetrelik bir tarassud ctmlşle ı. 

1 
snhll bataryası da ateşe ba§ltı.dı. Bu ateş- rint yapıp dönUnce bar a'f'O 
le de birknc:: torpito ağır yaralandı. İki best geçitlere yuzıerce ın 
mayn tarayıcı gemiyse derhal battı • dl. ~ 

Deniz Uzcrinde gittikçe çoğalan top Haritalarda g~st~~0t, ~ ~ 
Bel51erl llzcrlne tel!§a dUıen Alman aml- ahteycli ve ınerını "' C1 ,ıt 
ralf, ihraç kıtalarını taşıyan torplto ve ların atış anında çıkardı ele•~ 
§alupalan, ziyadar işaret vo telsizle ge- çıkarıyordu. Uzaktan v~te ~ 
rf çağırdı. Bu işaret sanki ayni zamanda siyle idare edilen bU {.,ıt ;(. 
Ruslara da "ateş aç" emriydi. Ruslardan Rusların unıduklarında;ıar bO ~' t/ 
alınan harltnda yerleri hlc; 1.§aret edil - netice verdiler. Al:~itl ceP~ 1 
memf!J birçok sahil müdafaa bataryalan taryalnn susturma ışr).ş ;,ıl 
ateşe başlndılar. dıklan sırada hakiki b:dl '{t ft .) 

Rus mermileri kaçak Alman gemileri· mermi bile ls:ıbet ctnı tuı-1'' Tı 
. atla lf _uı 

nl, §aşılacak bir isabetle buluyordu. Bu- nızu hiç zayıatsa clillce. f.Y .. 
na mukabil Alman gemilerinin ateşi te- Kurt Bremcrınan g ışırtl• ~ 
slrsiz kalıyordu. Çllnltn atıg za\'iyelcrf, kadar aksctıncdi. tstlb~st •81

11~~ 
• nu ve ••t plbda işaret edilen, fakat hakikatte mev \ masum oldugu edl· "' ~ 

cut o!mıynn bata ..... "8.lara göre evvelden harbe kadar alcsetnı ı;.,,ııll • .ıtJıı .,, oldUb~ şP,.J 
dikksUe ayarlanmıştı. Hakiki bataryala- mJrlcrine, ınnsum us ıe ıı"J 
n ise, kesif sis dolayısiyle do göreme - kendisinin de Rtı5 caS b8'11' ,,Y, 

}ılrnne ,...,.t 
dikleri için lsabetU ve müessir atış yap· fından gaye~ ına uğullll ı:ır 1~ 
maları lmkdnsızdı. Ruclann atı§larındakJ ~uzağa kurban old ırı te"• ~ 
1 b rl ~- ~ sa ete bakılınca Alman gemilerini çok Bunun Uıre ne diflldf· .,..,.. J' 
iyi gördllklerl, ihtimal havada bulunan Llbava telgrafla bU gtıııllı f'. .ı 
bir raSittnn istifade ettikleri anlagılı • Genç kadın, t:ııır;;u. J31l .. ~' 
yordu. makfıızm kaybollJl ıretl ?ıJY ,P 

Bu şerait dahilinde taarruza devam Bremermanm ına~u:rdU· )faJlll 4~ 
çılgınlık olurdu. Filoya rfcat emri verildi. dlnlarmı teyld eddf ve 1'rtı~ l 
Hezimet tam ve kat'f idi den lstıcvııb edil ısteıılldJ. tflf ti 

Amiralin hiddetini tasavvur etmek ko- hakkmda mııUlınat (Ot:"' 
laydır. Birkaç saat evvel o kadar Umld, 111".t-at' 

. . . .. ~ Ef:"lillJWIS~L&U@IWCJL!OO&el~t.t : ıe•zz•• _. • ~ ' ' • ~ . • • tıl ' >f 11••E~l31!tE1JmllDl!ra~rnlB!l3 ,.~ rw-
- As dO~ilıilm ve hiçbir şey arzu etmem ... Pardon,, pardon, 

unutuyordum: Gri bir gecelik istiyordum ... Bundan başka bir iste
liın yok ... Yalnız .... 

- Evet. söylesene. 
- Olmaz ... Senden. bugQnfin kırk saat olmasını istesem, tabil 

ounu yapamazdın; alicenabhğm da bir haddi var ... Burası ne güzel. 
d~ıl ml? Karın içinde evde imi~m gibi oluyorum. Sen de öyle mi· 
Ilı:? 

-Bilmem. 
- Sen çalışıyordun, lstanbuldan bir yere kımıldamıyordun. t~ 

tanbulda kar beyazdır, ama yere siyah dilşer. Babacığım, mesut ol· 
manu istiyorsun: halbuki sen ... 

- Ben bedbaht değilim ki, yavrum. 
- Ben her şeyi senden öğrenmek isterdim. Elbette bir gün anla· 

tımn.. 

- Ç,ok kurcalama, Girizan ... 
-Niçin? 

- Sen her şeyi temiz ve güzel g5rüyorsun ... 
- Artık bir şey ilave etme. Anlıyorum .. Kar ile lktnlmilş hir 

k~~· .. Karlar eridi mi, pıs, kirli evler. gayrimuntazam binalar. ahır-
1ar ... doğru. sen çok bedbahttm .. Ne yazık ki o zamanlar ben yoktum!. 
Bt.ni ıffet: Bakmak ve susmak lhımgeldıği bir zamanda seni meyus 
edhorum ... Mesela şu tepeden etrafı daha iyi seyredebilirdin. Haydi 
çıkalım ... Göreceksin: Temiz, boyalı bir kartpostal ... Çabuk gel, sev· 
gilimt. •• 

Aliyenin Edimekapıdaki cüml~: 
"- Çabuk gel, sevgilim ... l<ar yağıyor ... 
Aliye ile kendimi, balkonda, bu güzel ve bedava oyuncağın kar-

ıuva 1 mahvetmek u~ 
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sısında tekrar görüyorum .... 

Ve sanki, Sıdıka hanımın hiddetli sesini işitir gibi dönüyorum: 
"- Orada ne yapıyorsunuz? 
Silkinerek: 
- Haydi, yeme~imizi yiyelim. Açlıktan ölüyorum .. dedim. 

-12-
Gözlerime bir tfirlü uyku girmiyordu. Kalktun. Geç kalan bir çok 

mektuplara ce\'aplar yazdım. Sonra masamın Uzcrinde yığılmış du· 
r:ın gazeteleri açtım. En basit cümleleri bile anlamakta güçlük çeki· 
yordum. 

Saatime baktığım zaman kurrnağı unutmuş olduğumu hatırla· 

dıın. Mübhem bir ışıkla aydınlanan hava, lf!zımgelen malOmatı ver
miş oldu. O sabah saat sekizde gene yQrüyüş ya~caktık. İstirahat 
için bana çok vakit kalmıyordu. 

Yattım ... ve bir rüya gördüm: 
Girizan ile ben, bir gün evvel yemek yediğimiz lokantadaydık. 

Bizi ecnebt zanneden lokantacı, ona madam demişti. Ben gülüyor
dum. Ginzan: 

- Bunda fevkallde bir eey yok ki ..• diye haykımuştı. Sen on 

yaş küçük: ben de beş yaş büyük görünOyortlZ"' ~) 
rimize yaklaşıyoruz... ~ dtıı1'1· ~1e 6f 

Bütün bunları rüyamda tekrar göruyor ~cfJ! -~ 
Girizan: . detılışti··· •• ~~-

- Şimdi bir sigara tellendireyim.' ~arıdlJ1l'l ıatet'· . ~~ 
rat asma! Bir senedenberi gizli gizli ıçıyor olY 
na ne güzel sigaralar veriyordu. ·ııı. ce,rıP 

Tütünün dişleri berbat edece~ini ~ytedı ~ İ 
inci gibi dişlerini göstererek gülümsed1·" da: -ortf? 

Sonra garip bir arabaya bindik. Btı esJ13dil~c;i1f10) ;;;ti 
d" ·e :ıı " - Ben rüya görüyorum, canım... ı:r ., tJt11 

burava nasıl gelir? kim getirebilir? -·tr ~ ~ı 11if 
Müteyakkiz makulbir ben ile. U)'ll'.1~:· •

11 
J<iİçill' 

fikirler çarpıştı. Rüyanın ardı kesilıne51 ıçı ~~ 
kafi.. Hiçbir hareket yapmıyorum... ~ ..,,,., 

Arabadayız... ..--Aöstif11!111•1 oıı" Paı... .t-tı e 
Girizan başını göğsüme koyuyor ve \T"tJP 

bimin bulunduğu yeri mütemadiyen öpnyo~i>'or: 
için söylediğim eski bir ninniyi terennum 

Mavi dülme mor düğme, 
Gene geldin gönlüme. rtıl 

Sen gönlüme geldikçe. ~ '1 
Kan damlar yüre~ime. t ~11 , 
Bu çok derin ve elemli bir şey ... Olen~ ~~ti>'°rııııı· 
Teessürllmü dağıtmak ve şak~ ?·a~a•ortl111·" t)Jt0:ı)ıı1-
- Yeni bir şey söyle; eskilcrı ıste~ı) tel s:ılo11~ 
Birdenbire dekor değişiyor .. I~te .b1~0... < 

efsunlanan bir salon. Işık, hararet: bır 
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ltcnıtrle ı:n •• Şey bana bakı-
~ kallltnasını bilir mi-

ı dQ .. 
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it.hı- ın Çc . 
" h Çc\'ıtsin 

Qerı ... 
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•Sınin l.u hiç anla 

·~ 

şrlmayan sözleri, gerek hiç durmadan 
Volodya ile fıskoslaşması, gerekse Vo
lo<lyamn hiç oynamaması ve mütema
diyen düşünmesi kızlar için çok acayip 
ve esrarengiz bir şeydi.. 

İki büyük kız, yani Katya ile Sonya 
çocuktan sıkı bir göz hapsine aldılar .. 
Geceleyin erkek çocuklar yattıktan son
ra kızlar yavaşça onların yattığı oda 
kapısına gelerek içerde kcnu§ulanlan 
dinlemeğe koyuldular. 

Kızlar bu dinleme neticesinde neler 
keşfettiler? Oh bilseniz 1 •• 

Çocuklar Amerikaya gitmeğe hazır. 
lanıyorlardı.. Orada altın arayacak 
lardı. Onların, yol için lazım olan her 
şeyleri hazırdı: Bir tabanca, iki bıçak, 
pe'Iı:simet, ateş yakmak için adese, pus· 
la, ve dört ruble de para r •• 

Kızların, iki çocuğun konuJmasından 
öğrendiklerine göre, çocuklar bir kaç 
bin kilometrelik yolu yaya yürüyecek
lermiş .. Yollarda kaplanlarla vahşilerle 
çarpışacaklarmış .. Sonra fildişi ve altın 
arayıp bulacaklarmış .. En sonunda ga
yet güzel birer kızla evlenerelc, keneli _ 
terine Amerikada birer çiftlik kuracak· 
larmış .. 

Çxuklar biribirlerinin sözlerini kese· 
rek heyecanla konuşuyorlarmış .. Çeçe
vitsin, k e n d i s i n e A t m a c :ı 

Pençe Montihomo ; Volodyaya da'' Sol
gun benizli kardeşim,, diyormuş .. 

Kızlar yatmağa giderken Katyn, 
kendisinden biraz daha küçük olan Son. 
yaya: 

- Dikkat et, dedi, anneme bir şey 
söyleme!.. Volodya bize Amerikan al
tın ve fildişi getirecek .. Şayet anneme 
söyleyecek olursan o zaman onu bırak
mazlar. 

Yılbaşından bir gün evvel Çeçevitsin, 
bütün gün Asya haritasını tetkik etti. 
Def terine bir şeyler not etti. Bir arı ta. 
rafından ısrrrlmış gibi suratı şiş ve a· 

( sık olan Volodyıı ise, mütemadiyen o
dadan odaya koşuyor ve ğzına bir lok. 
ma yiyecek s~kmuyordu, 

Dolaşırken bir defasında çocuk salo· 
nuna girerek, Meryem ananın resmi ö
nünde durdu ve istavroz çıkararak: 

- AUahım, diye dua etti, ben gü -
nahkar kolunun günahlarını affet! Al· 
Jahım, zavallı, bedbaht anneciğimi ko
ru!. 
Akşama doğru da ağladı.. Yatmağa 

giderken, babasını, annesini, kızkardeş
lerini uzun uzun kucakladı .• Katya ile 
Sonya meselesinin farkında idiler. En 
küçükleri Maşa ise kat'iyyen hiç bir şey 
anlamıyordu. Sadece gözü her Çeçevi~ 
sine iliştikçe, düşünceye dalıyor ve içini 
çekerek, adeta yüksek sesle söyleniyor
du: 

- Dayım pehriz günleri fasulye ile 
Çeçevitso (Mercimek) den başka bir 
şey yemenin doğru olmadığını söylü. 
yor. 

Noel sabahı Katya ile Sonya gayet 
erken uyandılar .. Hemen yataktan kal
karalc Volodya ile arkadaşının Ameri
kaya nasıl kaçacaklarını seyretmiye git
tiler .• Usulca, çocukların bulundukları 
oda kapısına sokuldular. 

Çeçevitsin, öfkeli bir sesle Volodyaya 
soruyıordu: 

-Demek sen gitmiyorsun, ha?. Söy· 
le: Gitmiycr musun? 

Volodya sessizce ağlıyordu: 
- Allahım yarabbi 1 Fakat nasıl gi. 

derim? Anneme çok acıyorum .. 
- Solgun yüzlü kardeşim, sana çok 

rica ediyorum: gidelim! Beni bu seya· 
hate teşvik eden sensin 1.. Gideceğini 

bir çok defalar yeminle tekid ettin!.. 
Halbuki tam gitme zamanı gelince, 
korktun!. 

- Ben... Ben korkmadım .• Filcat 
ben ... Ben anneme acıyorum. 

- Bana cevap ver: Gide=ek misin, 
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, Çocuklar Arasında 
~# Çehov Çeviren : Ferah Ferruh 

gitmiyecek misin?. 
- Gideceğim. .Gideceğim, fakat bi

raz bekle .. Biraz daha evimde oturmak 
istiycrum.. 

Çeçevitsin kat'i bir ifade ile: 

- Şu halde ben yalnız giderim, de
di .• Ben sensiz; de olabilirim .• Bir de 
güya kaplan avlayacaktm 1 Şu halde 
benirn tabancamı verf. 

Volodya o kadar acı bir surette ağ. 
lamağa başladı ki kız kardeşleri de 
kendilerini tutamadılar. Onlar da ağ· 
lamağa ibaşladılar. Odanın içinde ufak 
bir sessizlik oldu. 

Çeçevitsin bir defa daha sordu 
- Demek sen gitmiyorsun? , 
- Gide .... ceğim .... 
- O halde giyin! .• 
Çeçevitsin, Volodyayt kandırmak 

için Amerikayı methetmeğe, kaplan gi
bi sesler çıkarmağa, vapurun yürüyü
şünü tasvir etmeğe, küfretmeğe ba~la.. 
dı. Amerikada elde edeceği bütün fil
dişlerini, bütün aslan ve kaplan postla
rını Volodyıaya vereceğini vaa.d etti. 

Bu vaziyet, bu esmer, bu çilli yüzlü, 
bu fırça gibi saçlı çocuk, kızlara hari
kulade bir insan gibi göründü .. Bu, ha. 
kiki bir kahramandı ;azim sahibi, ce
sur bir insandı .. Öyle kökreycrdu ki 
kapının dışında bulunan kızlar, hakiki 
bir kaplan ve yahut aslanın kökrediğini 
zannediyorlardı • 

Kızlar kendi odalarına dönerek giyin
meğe başladıkları zaman Katya, gözle· 
ri yaşla dolu olduğu halde: 

- Ah, öyle korkuyordum ki! .. Dedi. 
Saat ikide öğle yemeğine oturdukla

rı zaman her şey ses.siz ve sakindi. Fa
kat yemek esnasında birdenbire çoeuk
lann evde bulunmadıklan anlaşıldı .. 
· Çocukları, U§ak odasında, ahırda, 
bahçede arattı1arsa da hiç bir yerde 
bulamadılar. Köye de adam gönderdi -
1er : Fakat çocuklar oradada bulunama-

BURIDAN 

dı. Akşam çayı da çocuklar elmadan 
içildi.. Akşam yemeğine oturdukları 

zaman Volodyanın annesi çok heyecan
lı ve müteessirdi ; ağlamağa başladı. 

Geceleyin bir daha köye giclildi. El
de fener, dere boyu arandı .• Bütün ev 
telaş içindeydi.. 

Ertesi gün köy ja,ndarmaaı geldi .. 
Bir takım kağıtlar yaroı. Anne ağlıyor
du. 

Birdenbire evin önünde bir kızak 

durdu .. Kızağın beygirlcrinden duman
lar çıkıyordu • 

Avluda bulunanlardan biri: 
- Volodya geldi! .. diye haykırdı. 
Koşa koşa yemek odasına giren Na· 

talya: 
- V.clodiçka geldi! diye haber ver

di .. 
Milrod da kalın sesiyle: ''Hav !hav 1.,, 

dry.e havladı .. 
Çocukları şehirde, bir handa tevkif 

etmişler .. Çocuklar şehirde dükkan dük 
kan dolaşarak barut aramışlar .. Volo<l
ya koridora girer girmez hıçkırmağa 

ve annesinin boynuna sarılarak ağlama. 
ğa başladı.. Kızlar, büyük bir dehşet · 
içinde titreşerek §imdi ne olacağını dü
şünmeğe başladılar. Babaları Volodya 
ile Çeçevitsini kendi odasına götürerek 
uzun müddet onlarla konuştu. Anneleri 
de hem konuştu, hem ağla.dr .. 

Babalan: 
- Hiç bu yapılır şey mi?. diye nasi• 

hat verdi .. Allah göstermesin, bunu 
mektepten haber alsalar, derhal sizi 
mektepten tard ederler. Gospodin, Çe· 
çevitsin, siz bu hareketinizden hiç u
tanmadınız mı? Bu işin elebapsı aizsi. 
niz ! .. Her halde sizin ana, babanız ıa-

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

(•) Çeçevitıo; Rusca :mercimek ma
nasına gelir .• Kızcağız bu iki ismi biri
birine kanşhrmıştrr. 

.~t~ B n R T n ı\ N 
~td triljiıd-----------·---------------
&lt tıı oıl?ıa onun bu feryadına al· ketli kralımıza hakaret etmiş olmalı ... 

421 
-----------------------------------------Cellad Kapluş, bütün aramalara rağ
men bulunamamıştL 

görüşmesi kralın emri iktızasındandır,. 

~ tıid~ ~t ~· k Kendisi de pek habis bir beriftiı. Asıl-
'1ı11 ı : Sorır 8 erlerde bir durgun- mağa layıktır. Şimdi asarız, olur biter. 
Stllç'.llc İti~ Strajildo şiddetle zın· Hem bakınız halk ne kadar sabırsızlık-
~ Jildo haı~ek kapı tekrar kapan- la idamı ~ekliyor. Ben o Gotye ile Büri-
~ g 1tıı!tr bağrıyordu. danı arattlracağım. Onlar da ele geçin-
~~ ~jjı ... ' Cotye · ce asılacaklar. Fakat şimdi Gotyenin iş-

'41 , .. "l~tıu nın kaçtığını ve yeri-
111~, rı ko 1 kencesinden halk önünde vazgeçmeli 

~ ı:.""l elbis ~u duğunu anlamış-
"llt,, Ytialc eli adam, cellad ya· kabil değildir. Şimdi siz gider, GotJıe 

-.oıaıııa Crlerd diye buraya Strajildoyu getirirsiniz, bu 
~ t llltıh en bir çdğu kraliçe-
~ /~~Ol ı... afızını tanııruşlardı. iş olur biter .. 
l~lıı 

1 
'llıtıarı 7.abit hapishaneye döndü. 

,~ 0 aıı Se danı olan zabit, halk Şehremini yerine dönerek Filip dö 
ı.. ~~ htiııi ~.Jan meydanına koştu. Nelin şeklen idamı emrini verdi. 
., t .• "ard rı uzc · 

~t4 ı. }{ rınde bir sehpa ile 
l'otd enara d . -._"il ~i lı, S ayanmış hır bal-

.~ lldj Chpa b' • . 
'~~ ,' ı,ahk~ cezanın ırıncı t' ~ dıti d' • unı bu sehpaya bağ· 

,.,._ tUıu~;• derisi yüzülecekti... 
'~t~tu~ c kafası kesilecekti. 

~ ~Olı.ı İd~ıkılacak merdiven as
tc'ttra~ıt bıııı. Merclivenin altında 

~ lt1ır 1 
Zt"at tırırnası lazımgelen bir 

~ t%ı· sıralanmışlardı. 
~t .tıı t 1 Jin d" 
~\l'rıi ~ tcc "tık 0 Pressi, karakol za-
~ t 'it tttrıd· u bulan Büridanın zi
'' h. tdj,ı:. 1 Ve Z b. • • "tl S til ltraı a ~tın ısbat olmak 
~' \>ı: 0ııra. ın eınırncımesini tet

~ ~ba • 
~ \' Oltı lı, İ:Vi le• 

~ .•l'd a btı 1 bu kağıdı sakla· 
~ ~i .. ııt hetifanda kafanız kesilir-

" l' kr ı ~ ~dır 1ltıdi .. a namına hareket 
~~' dtdı sızı rnüaheze etmek im
l lı b· . 1tri 1taz d·· 

~ ~ Clıı~ f lıaltiJt U§ünerek: 
il. ""ltı~ aten . . 
~ l " lia rnerd ımış ! Buna 
t~ •te,c Yatımı k d. . b 
~ij. } .. en ıs:ne orç-

'\ t • ~! ı;, bu k~. 
, oı:cı:ı~· bıı1ti b agıdı da alır gö· 

~;>~ tı 1'İ t,..., . Unu saklamaklrğrmı 
, t ,, sıye t . . 
~ "aflatırn, e ti. Şımdi Stra-

rtııı· · Tahliye mi ede-
\·~ 1lli h 
l. 'il ~t, ta~~\ırdandı: 

•ı iç~ Strajrı~~tmeyiniz . Hem e· 
ıı t1t1· -rıun aranması ve 

ır al 
rnıştıın. Galiba şev· 

Cellad Kapluşun yamakları büyük 
bir sepetten tahtadan yapılmış bir 
mankeni alarak ayağa kaldırdılar ve 
halka göster.diler. Halk gülüyordu. 

Cellad yamakları güzel elbiseler giy
dirilmiş olan tahta adamı kütüğün üze
rine koydular. Yamağın biri baltayı a
larak bir vuruşta kafayı kesti. 

Ahali bir kahkaha salıverdi. O devir-
de ölen bir i.dam mahklımu böyle bir 
manken tarafından temsil eailerek gG· 
ya i:!am clunurdu . 

Gülüşmeler bittikten sonra bütün 
gözler hapishane kapısına dikildi. Bu 
defa Gotye canlı olarak idam ~dile-

cekti.. 
Hapishane zrndanrnın içinde ise müt

hiş bir facia cereyan ediyordu. 
Yüzbaşı, şehreminiyle konuştuktan 

sonra karakola döndü ve : 

- Aşağıdaki Gotyeyj alınız ve idam 
yerine götürünüz l emrini verdi. 

On iki asker bu emri ifa için zmdana 
indi. Askerler Strajildoyu yakalamak 
isterlerken o avaz avaz bağrıyordu. 

Cellad yamakları ise haydudu bağla 

mak istiyorlardı. 
Strajildo ise mütemadiyen: 
- Canrm. ben G~tye değilim, gözl 

nüzü açınız. Sonra pişman olacaksınız 
diye bağnyordu. 

Büridan Strajildonun kolundan tut
muş olduğu halde m e y d a n d a n 
geçti ve doğruca hapishanenin kapısına 
gitti. 

içeri girince amirane bir tavırla yüz
başının nerede olduğunu askerlere sor. 
du. Askerler bir o<la gösterdiler. Büri
dan bu odaya Strajildo ile beraber gir
di. 

Strajildo dilşünme ve id:ak kabiliye
tini kaybetmiş bulunduğu için çok la· 
kayd idi. Sanki rüyada imiş gibi yürü • 
yordu. Fakat uyuşturucu ilacın tesiri 
azalmağa başlamış olduğu için cereyan 
eden bu hali biraz anlar gibi oluyordu. 
Fakat bu anlayıg adeta uykuda iken bir 
gürültü işidip te uyanılmamağa benzi
yordu. 

Zabit kmnızı mantolu bu adama dik
katle baktıktan sonra Büridana döndü 
ve ona sual dolu bir bakışla baktı. 

Büridan: 
- Yüzbaşı efendi, kral namına geli· 

yorum 1 dedi. 
Oturmuş bulunan zabit ayağa kalka· 

rak hiirmet vaziyeti aklı. • 
Büridan sordu: 
- Bura.da bir mahpus var, değil mi? 
- Evet, Gotye dö Nel.. 
- isminin ehemmiyeti yok.. Bu 

mahpus hükumetin mühim bazı sırlan. 
na vakıftır. 

Zabit biraz düşündükten sonra cevap 
verdi: 

- Evet, şimdi anladım. Demek ru· 
hani mahkeme reisinin, mahkumun s.~n 
ifadesini almak üzere sabahleyin buraya 
geleciğ doğru imiş; öyle iıitmiştim de .• 

Bürldan zabitin kulağına eğilerek: 
- Bu mahkum, kont Valuvaya bir 

şey söylememekte israr ettiği gibi ru
hani mahkeme reisine de bir şey söyle· 
miyecektir Yalnız şu gördüğünüz adam 
onu söyletebilccektir. Yüzbaşı benim 
yanımda olarak bu adamın mahkGmla 

Zabit düşündü, sonra: 
- Bunun için yazılı bir emir isterim, 

dedi. 
- 1ştel • 
Büridan böyle .söyliyerek evvelce 

Strajildonun üstünden aldığı iki emir. 
nameden ikincisini masanın üstüne koy 
du. 

Malum olduğu üzere bu emirname· 
terden birincisini Valuva yakmıştı. 

Zabit kağıdı açıp okudu. Büridan bu 
sırada sapsarı kesilmişti. Adeta titriycı
ve kalbi şiddetle çarpıyordu. 

Fakat zabit hiç bir tereddüt eaeri 
göstermeden başını kaldırıp Büridanı 

selamladı ve : 
- Zmdanlara inmek için se'kı:ı: as· 

ker gelsin 1 diye askerlere seslendi. 
Sonra emirnameyi Büridana uzattr. 

Delikanlı bunu redderek: 
• - Bu emirnameyi yarın alınağa ge· 
lecek Şehremini Jan dö Pressiye teslim 
etmeniz için emir aldmı. Yalnu: mah -
kOmla gizli ' görüşüleceğini size haber 
veriyorum. 

- Müsterih olunuz, askerlerim bir: 
şey işitmezler. 

Zabit bir kapı açtı. Orada görünen 
bir merdivenden Büridanla Strajildo 
inmeğe başladılar. Sekiz asker de arka
dan takip ediyorlardı. Içlerindcn iki .. 
sinde birer meş'ale vardr. Bir kapı aıjıl· 
dı. 

Büridan yanındaki meş'aleli askere: 
- Meş'aleyi bana veriniz 1 dedi ve 

Strajildo ile beraber elinde meş'ale ile 
içeri girerek kapıyı kapadr. 

Zındanın içini tetkik edince elleri 
ayaklan bağlı Gotyenin bir taş üstün• 
d·e yatmakta olduğunu gördü. Gotye 
solmuş, sararmış ve çok zayıflamıştı ... 
Gözleri kapalıyıdı ve zındana girildiği

nin farkında bile değil gibi görünüy.cr
du. 

Büridan diz çökerek bağırmasına ml 
ni olmak için Gotyenin ağzını kapadı, 
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Yan11n: 
lııtanbuJ için: 2f222. BeyoAlu tçfn: 

4-M", Kadıklıy ICiA! 60020. Ü$k0itar I· 
çln: 60835ı 

Yeeilk6J. liakırk6y. l:lebek, l'ara~a. 
8D)':(lkder~ Fenerbahçe. Kaadllll, Ereır 
tav. Kartal. BOW}kada. Heybeli. Rurpa. 
Kınah, için: Telefon mnhahere memu· 
runa yangın demek kllridlr. 

Rami ttftdYesi: 22711 
Uenfa ltlalyesf 3fL .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galat" Y'llnsm 

kulesi: 4001i0 
Sıhbt imdat! "99& Mnddefumumlllk; 

22290 • .Emniyet mOdQrlQAü: 2488',. 

- ....__.~ __.. .... ...__._.....~-~ ~-~ 
l::'ıisarJar U. IVlüdürlüğünder 

' . - - - ·- ... -... ·-~-.. ...... .-,_,..,_. ----

Süpilrge 
Biaddll 

Cinsi 

Etil eter 
Içki bandrol 

Miktan Tartma Muhammen bedeli CJ'o 7,5 Eksiltmenin 
kabiliyeti Beheri Tutan teminab Saati 

L.K.S. L. K. L. K. 
3000 A. -.11.375 341.2.5 25.60 li. 

3 "-· 1000 Kg. 248.-.- 7.U.- 58i80 U.30 
1500 Kg . -.90.- 1350.- 101.25 us. 

k~ğtdı 70 x ı 00 ebadında -.40.- 2800.- 210~ 13.30 __. 
I - Nllinu:ıuine UYIUD olmalt eartile 3000 adet sUP,llrp, prbıameleri mu 

cltilnce 1000 kilo tnrtma kabili~etinde 3 adet yerli mamulAtı bukfil ile sınat 
işlerde kullanılmak üzere 1500 iilo Etil et.er ve taahhUdlbıU ifaıetmiY,en mil· 
teahhit hesabma nümunesi evsafında 70 X 100 ebadında 7000 kilo icki. ban. 
dh>l klğidı ayn ayrı açık eksiltme usulile satr.ı alınacaktır. 

il - Muhammen bedelJerile muvaJdmt temtnatla:n hfr.alarmda göBterilmfe. 
tir. 

m - Ekailt:me 29:-11-938 tarihine rastlıya.n salı gjlnü hizalarında ~azıh 
aatlerde Kabataşta levazun ve mubayaat oubesindeki alım komisyonunda.ya· 
pılacaldtr. 

~ 
Çünkü --AsPl~I~ ~ 

denberi her furlii ~ 
g;;,lıklarıına ve a§r•~ 

tesiri şa.şmaz .. 'bir~Hjç,. 
1'eft• v~uıetı 1atanbul Elektrik 1.ııerı 

Umunı MfidOrlO#ft ReyoAlu: 0801 • lstan. 
bul: 24378. 
tas: 40931. Ciball: 20222. Nurosmanlye: 
21708. OıkOd11T • Kadıkliy: 60773. 

tv - Şartnamelerı parasız olarak her gün sözü geçen~ alrnabile. 
c~ gjbi allpUrp ve içki bandrol klğıdı nümunesf de görtllebilii': 

f sbat ;fmişfi,:: srtf;I' 
A S ~P.. i ~ i ~irııt• ,_) 

' 1 L • ' .. , "ff ~ " BaTQRI: lstanbul: 24378. K..adıköy: 
90790. Beyoıtlu: 44842. 

V - tateltlilerin eksiltme için tayin edilen giliı ve saat erde yüzde 7.5 gü.. 
venme paralarile birlikte yultarda adı g~n ~omisyooa nimeleri UJ:ı olunur. 

(8355) 

emın o maK açan u en ~ .. 
Miizeler 

sına dikkat ediniz. - - --
AJuob'a. Roma ·Bizans. YWWl •el"" 

lıir.t - Clnill KBşlt, AU:er1 Mfhe" aarnıc 
Jar, Ticaret .,., Sanayi MilzesJ, Sdiht mlhe. 

Ula mJheler bergOn uat 10 diln UI va 
üdar •çıllhr.) 

TD?i •• İslim eserleri mtızesl: Panr
...,den b..u. bergOn aaat 10 d1n ıı n 
ladk "9 CUma rıilnlerl ı~ dan 17 ye ita· 
tlar-~ktir. 
Topkapı MOzesl: HeJ'Rfln •.t ıs ten 111 

,. bdar acıktır. 

J',lk olduiunuz ccmyı ai.ze -verecektir. 
kari nerede geçirclinb:?. 
~ büyiik bir: gururla:-
- Simendifer gannda, cevabını ver

di. 
Bu bldiseden ıonra Volodya yatafa 

41iftü;, Bapna sirke koydi.ılar. Bir yere 
Wpaf çektiler. Bir gUn eonra da Çe
pntalıı annesi geldi. Oğlunu alarak gö 
tlb!I.:. 

Çeçevdlin ıiderken yiiıü fev'kalids 
lel't:Te ciddt i.dL ıcwarıa -veda ederken 
bli: tft:lteltme bfef 18ylemedi,. Sadece 
KatJ,mım defterini alarak batıra kabi
lindenı unları yazdı: 

''Atmlıca Pençe Montihomo .. ,,, 
-SON-

••• 
I - İdaremizin nakliyat ıubesi. için ıartna.mesı mucibince yaptınlacak a · 

~ güRJ:teli armaii ve tam techizatlı bir adet ~kdinne (tekne) 19--XI-938 
tar.ihinda ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usume eksiltmeye Jronn:ıuştur. 

n - Mtıhamme:ı bedeli 4'500 lira ve muvakıtat teminatı 337.:JO liradır. 
m - Eltsf ltme 5 - XIl - 988 tarihine rastlayan pamrtesi gilnU saat ! 4 

de K.abatqt.8 levumı ve mubay,aat 1t1besindelti alını komisyonunda. yapılacak • 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün.ıK;zü geçen gubeden alma.bilir. 
V - Isteldileri:ı pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gilven· 

me para.Iiırile birlikte yukarıda adı gegen komisyona.. gelmeleri ilin olunur. 
(8535) 

• • • 

I - İdaremizin Yavean tuzlasma getirilecek tatlı suyun, t\Way:a isalesi i. 
çin şartnamesi mucibbce satın alınacağı ve 19-X-938 tarihinde ihale edile· 
ceğj ilan edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulibıde 60 MiM 
kutrunda font boru ve listesinde mU!redatı yazılı hııaust akaamı:ıa ait şart.na· 
mede tadiiit yapıldığmdan y:enide:n k:ıpalı zarf usulile eksiltmeye konmuatur. 

II - Vnhammen bedeli Sif Haydarpaşa. 25.000 lira ve muvakkat t«ntnatı 
IS'r.S Ifr.adı;r. 

m - Eksiltme {-I-939 tarihine rastlayan ~arş:ımba günü saat 15 de 

8URtD .AN 

~ 
BURIDAN ~ ______________________________ ..;... ________ ..... --~=ttıt~·-

sonra kulaiına eiilerek: 
. ...... Bler yapmak iatiyoraan .Allah 
af1mıa 1U• t dedi. Yalna g8slerıni aç ve 
büt~ 

Gotye fersiz gözlerini açtı. Büridaı 
gördU. Hafif bir inilti göğsütlU ıı.batt- "" 

u.* 
Btlridan: 
- kkm bağırru, bir ~· .ay1eme .. 

Sözlerimi i;idiyor muıun? Beni tanı· 
,or mulUft? Söslerimi anlıyor muRn? 

• diye ~t~l'km lnr taraftan da fla~eri· 
1! Ooı,eıain tp1erlni lte•tf ı 

Gotye derllal a~ğa b.1Ktr. O hdar 
tellJlr -ve glbloeti c> kadar pedaıt idi iri 
~~an ikinci dda eliyle onun afzmı 
apayarak t0ı Söy1emeaine mini ekntlt 
mecburiyetinde 'kaldı. 

&it dakika, aıır1aT kadar uzun gelen 
Mr dUI~ feçfi .. Goty~nin §iddefti te· 

~hali bitu ıük<met buldu. 
Kendini zapte.de1S11mc1c i~n dudakla· 

tlftt anatınc:;ya kadar ı.trdt. Sonta 
duvatı dayanara'lc gözlerini kapadt ve 
büylk te'rindni bastırmağ'a ç•İt§tr. 

•1tidan of t anda Strajild0rtun arka. 
ımdaki u.ıun mantoyu alıp Gotyenin 
alıraıma attı Ye ku1cu1itattnr ~· ~rna 
iyice geçirdi. Sonra: 

- Yttrlyeôilecek halde misin? diye 
tlMda. 

CotJ• cevap o1ıtak ıındanda bir kaç 
adtm atıp' kapıya kadar gitti. Orada ba· 
tm• eneti iglfte alarak ıesıtiıce flğlama • 
mağa ba§ladr .. 

Btiidan IOlntordu, Sın'ki çok yorn
ea bir it g&rmtit gibi ter içinde lcalmıt
tr. BtlilUftla beraber metanettm nıu1'afa. 
n edlyıordu. 

llrajildoytı zırtdAtitn bir köıeııine itti 
w eliı\l onun omuzuna koyarak: 

.-: Beni tınıyor mutun? diye sordu. 
Stnjtfdonün uyuımuı idrakinde ya· 

ftf yawı btr açılma g<SrU1Uyotdtı. 

~-. 
- Ben, dedi, BUridanrm. Şimdi IOl'I 

tlt1ertmi dinle .. Sen alçak ve zalim bir 

detlcndi ve Valuvayı mahvetmek uzen 

adamdın .• Bunun için ben de seni ölü· 
me ınahkam ftirli9tim. Bwt aeni elim· 
le öldürmüyorum. Sc>ll bir flUlmn. -vu; 
pyeı bu pııa mn.ail: oluna Allilhın 

lieııi ıffettiiins: inanacalım. Bana ge
Uace ıuek JC.ndi namıma ve gerek kra.. 
la teslim ettiğin Margarit, ölen Filip, 
81dünM'k' iaediğiıı Gotye •• Nel 'kule
sinde Mlwe attıfm. bUtilıt admdar na• 
mma seni affediyıoram. Bir aatte lc:a· 
ds gac lcuv9etfnt batacak; taz 11öy'!e
meğe, her §eyi anlam.ağa muktedir o

lacakailL O vakit 1-flr, GOtye olrnadr 
tını töyle.. Senin idmn edilecek adam 
olmadığın an1qılmca bu firann büt6n 
ıaea'uti~tini bıl.na at. fater kraldan ve 
itttt Va1Uftdan itrirham et. O da 8enin. 
ya,...fnt İf.. ADahamnertadtk Stn· 
jUdot. 

Deli gibi bir hale gelen Strajildo va
ziyeti anlamı§tt. Fakat henüz ilacm te
siri wen ftçmedlfindm hiT ıer ya· 
paılU1t)rda. 

Bürldmın mq'aleyi yerden aldrğınr, 
Gotye ile beraber nndandan çıkfı1clan· 
m (ötdU. Sonra ayak setleri kesildi, 
biraz sonra da hiç bir ıey iJ{diJmez ol· 
du ... 

• • • 
Büridan meydanı C~tücter. 10tıra, 

Gotye ile birlikte, bnnhk sokaklara 
girince, artık dalıa fazla dayanamıya -
rali Gctyeyi kuea'lcJadr.. Gözlerinden 
yaılar alu~rdu. 

Gotye onu tesell\ etti : 
- Çok 18Jı:Or, attık ya§ryorum, Bü· 

ridan .. Şimdi ağ1amak değil gülmek ll· 
ıttn, dedi . 

Blir1c!an: 
- Evet, artık kaçabiliriz.. Rol k<S· 

yünde atlar bekliyor. Birkaç glln içinde 
hudut hatlcitıde bu1unacaııı . 

Gotye ititu etti: 
- Kaçmak mı? Hayrr! BUridan, 

katdtfimhi intikamını atmak lttertm t • 
- Kimden?. 
- Eneıa, Vahın.dan! , 

;; 
' 

- Eğer, hislerim beni aldattr.1yonıa nakta be~ude yere • , ;':. 
Lansôlo onun arkasından ko§uyor. Fa· yinin servetiydi. bU ,e~ ~ 
ht Gofye, ben babamın felaketine ka- Sonradan Büridan, ~ ~,,.} 

d · Iei1' ~o"j, kan111nın müıaa esıY ,eı-~ ~ldJS" il" nprmm .. 
' - Bir de, o menhus Strajildo var ..• 

- O da hapishanedeki zındanmda, 

Mniıı yerinde bulunuyor, herifi tanrya
madln mı?. 

Gotye Büridana t~kdirle baktı,, hay
tetle: 

- Ne, dedi, pmdi bütün olup biteni 
anladım. . Bu kadar cür'etld'Lrane bir 
tqeobüs dünyada senden baıkasından 
bekleneme& .. 

- Görüyorsun ya, artık Strajildo 
ile uinfmak beyhudedir .• 
-Ev~ 11kin Marinyi ile Margarit 

nrı.. 

- Gel ,evvell yemek ye, kuvvetin 
yeriı:c gelain. O zaman sana Marinyi 
ile Marearltin ne oldtiklannı anlatmm. 

Giillil bahçeye ıfttiler. Rı1cenin ha
zırladıgr yemeli yediler. Sonra Gotye 
derin bir uykuya daldı. Güniln miltoba· 
ki kısmı da konupnakla ıeçti. 

Bu ceaur arkadqlar ancak dört gün 
aonra fırsat bularak Pariıten çıktılar 

ve Rol köyüne gittiler. 
Orada Mabeli, Mirtiyi ve Triıtanı 

buldular. 
Mirtiy aflıJ'Crdu. Triatan ona baba· 

sının öldüğünü aöylemiş, fakat asılarak 
değil. nüzul isabet ederek öldüğünü 

anlatnuıtı. Kız babasının asıldığını öf· 
renememiıti. 

O gece köyde, BUridan ve arkadaı • 
ları yol hazırlığı yaptılar ve Lansöloyu 
bektiyerek ertesi gilnü harekete karar 
verdiler. 

Gece olunca Tristan, Büridanı atla
rın bulundu~u ahıra götürdü ve ona 
torbalan gösterdi. Büridan : 

- Bunlar nedir?. 
Diye sorunca Marinyinin emektar u

pğı: 

- Miryiein çeyizi! cevabım verdi. 
Bu torbaların içindeki Valuvanm ko-

Bir 1nsmı Mirtiyin ıah_rJ ~ ~~ 
kaldr. Ikinc.i kısım y~ti':adi· ;:,il' 
mektep inşasına tahsıt ~ 
kısmı Rike, Giyoırı '9C ~(il 
taksim edildi. _. ,,. ~ 

Bu vak' adan. bir k•Ç ~' 
ye, Marinyı ta~aas ~ ,....-~ 
sının ,atoauııu yenıdd c~~ ~",:.; 
gorna gelince, onun ~dili ~ 
tarafından zeıin ed ~ S ıs' f4 
Fakat eseri bitinrıede:~ıııı 
nun ne olduğunu ~e dıt· 
tığını anlatmaını.ı ısıııı> _ ~ 

_sı- ~_:... 

Dö NELLERIJI( eriJS' ~ 
Strajildo Gotyenin rdııcoıı ~ 

ği zrndanda ~~~n~.ı tca ~ ~ I"" 

oet ıonra içttgı ~-~ ~ 
geçti_ o zaman e ~ 1 ff~ 
Rüyada ~örür gibi ~.-t , ~ 
leri düşününce ııer :;:~ ~ J1"' 

yada, kapıyı yurnt ~rP;, .,~ 
nin Gotyc oıınadıl~lSY°.'_t.,ı ~ 
ladr. Fakat ne kJ.P 'B'1"~,,.,, 
cevap verlliy.ordU· ·udo itı f' ı( 
meğe başbyan Str:~4'*" ~~~ 
yen hayfkınyor, yı ra ~" ~ . 

Nihayet bi~ ı;on ~,ıtll ıcJL ıf 
ri mec'aleli asker ter, .ı .. .n ıf ut' ....... 

:ı • bir ao-· to- , 
ve siyah elbiseli 0ıııı!Jt~~,J ' 

Strajildo ınernnu;iyıb ~· .;" 
tık kurtuluyordu. lı' _ .. iıl ~ ( 

.. aklal8ra • . ~ dal" 
ona dogru Y 

1 
cıedi• 6 rr 

- Got11e dö N'e • ... p 
' ·ıen " 

de§İn hakkında verı ~ 
kuyorum. rdı: ~ :tfll' 

Strajildo haykıdefillı"' ,.şr ~; • 
- Ben Gct)"C • ırıon'eJlY~ ~ 

öldürüyorlar •. Bent ,,... ~elJ 1 .. > 
{iri!!1~· ,., 

nın yanına göt : •1 ~ 
yum, bakınız, heP'~~rtdJJ' 
Büridanla beraber 
anlıyor rrıuıunuı?. 



~.la 
''de · . fit.~ ~ ~rliklerin ihtiyac., o-

~lt ca u i\inünde ttklif edilen S l'ı ç1~ 1dliğündcn yeniden mü· 
"'ı ~~'8.r- il ~~1n:1tbr, Tahmin bedeli 
~· 11. 9,,tn.natı 2250 firadtr. tha-
'"· ''de "8 talı gUnil saat ı ı de hh.... .., 
."il l'aPılaca crt satın alma komisyo-
~ t .. 1'd'rı b· ktrr. Teklif mektuplan-

~-lSo ~'•i :~la.at evveline kadar teı
"'l!ı._ ~tıı1 .. tır. Şartname ve evsa· 
'th>':ııdiU\ fklulcabitinde Karakösede 
ti. (g~ lt:•taea •lırıır. İsteklilerin belli 

l) (8ıs~cdc komisyona gelmele-
~ .,) 

~o~t t-ıı • • • 
'~~ l>ıldattfklin edilen !!atı 23123 ti. 
lıt bl tıj ı,_ Çeşit laboratu\·ar arnt Vt' 
b.~"" ~Pcıtı ~"'lll il~c 2 S ıarna satın alınacak • 
'~t t ı d .. 0nk4Jıun 939 pazartesi 
~ ı,3 lt0• d;._ Ankarada M. M. V. sa. 
~ ~ 4 lir1 2 

:Yapılacaktır, İlk temi
ı... g,~altccı~ kurug olup ıartnamesi 
>1." ~ &:nra Ankarada M. M. 
.~~ ~rar1J0• da görülilr. Ve is. 
~ ~~ C)t tir an kopyesi alınabilir. 
~\ı._.'-)ıq Ctcklcr ka,ıunt teminat 
l. "t ~l'll!c kanunun 2 ve 3 ilncil 
~,~\tuııtaııtı belğelerle birlikte 

~o, ~ '-it •rını eksiltme saatinden 

~· :: .. eveline k:ldar An • 
~ ~n alma Ko. na ver 

, .. ., 

~~::~i NEC1P ERSES 
C*LATA Z~L~AllUZ so.SIM.:llMI 
GAL61"6MU6aAN CAO NılJ.I • 

mcleri. (637) (8350) 
• • • 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 56000 li· 
ra olan 20 tane seyyar isterlizasyon ta· 
kımı kapalı zarfla satın alınacaktır. Ek· 
siltme 1 birincikAnun 1938 perşembe gü· 
nü saat 11 de Ankarada M.M.V. saun 
alma Ko. da yapılacaktır. tik teminatı 
4050 lira olup şartnamesı 280 kuruşa M. 
M. \', Sa.Al.Kdan alınır.Eksiltmeye gire 
cekler kanunt teminat ve 2490 savılı kanu 
nun 2 ve 3 QncO maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte eksiltme günil teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar M.M.V. satmalma 
Ko. na \'emıeleri. (518) (7345) 

•• * 

1 1..t>vazırn Amirli~i Sahnalma 1 
l\omisyouu ilanları 

250 adet çellk somyalı karyola mUna
kasası 21.11.g3s pıu:artesl gUi'itl yapıla
cak mera.sim dolayıaJyJe daireler taW ol
duğundan, karyolanm mUnakasam 28-11-
938 pazartesi gUnU Mat l5 de Topbane
de Lv. !mirliği satmalma Ko. da kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 6750 lira, ilk teminatı 506 lira 25 
kuruştur. Şartname ve nUmunesl Ko. da 
g8rillebillr, lsteklflerin kanunl veaikala
rile beraber teklif mektuplannı ihale 
saatinden bir saat evvel Ko.na vermele-
ri. (342) (8168) . .. . 

Ordu sıhhiyesi için 5000 adet yatak 
çarşafı 28· l l ·938 pazartesı günü saat 15 
de Tophanede levazım amirliği satınalma 

Beher metrec;ine tahmin edilen fiyat 18 komisyonunda kapalı zarfla ek~iltmesi 
kuru~ 88 santim olan 200.000 metre sar- yapılacaktır. Talunin bedeli 7600 lira ilk 
gılık bez müteahhit nam ve hesabına teminatı 570 liradır. Şartname ve nümu· 
22-12-938 per§embe günü saat 10 da nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
Milli müdafaa vekAleti satınalma komis· kanunt vesikalarile beraber tekJif mektup 

tarını ihale saatinden bir saat evvel ko· 
)'onunda açık eksiltme suretile satın alı· misyona \'enneleri. (349) (8216) 
nacaktır. llk teminat 2832 liradır. Şart·--------------
namesi 189 kuru~ Millt müdafaa veka· Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
leti saunalma komisyonundan alınır. Hakimliğinden: 
Eksiltmeye girecekler kanunt teminat ve Beyoğlunda Talimhanede Topçu cadde· 
2490 sayılı kanunun 2.3 ilncO maddelerin- sinde 17 numarada Karabet Fulikacı • 
de yazılı belgelerle beraber eksiltme gün oğlu tarafından Beyoğlunda Feridiye 
ve saatinde Ankarada komisyona gelme- caddesinde 46 aayıda oturan Z~bcl a· 
teri. (616) (8081) teybine açılan sulh teıcbbüsü dav1111-

'l'~ '~ı.~lıfu la~eıı ~dlrde muhammen bedeli '50.720 lira ve ecnebi malı olduğu tik· 
4.~~ ~da kap edeli 28.350,. Ura olan 170 adet baak111 4·1-1939 Ça11amba gUnU 
~ lt~ tlt'tlle:ı zart usuın ile Ankarada İdare binasında eatmalmacaktır. 

nın muhakemesinde: Davacı gelip dava 
edilenin ikametgahı mUba;irin megru· 
batma nazaran meçhul olduğu anla§JL 
malda Oanen tebliğat icrasına karar 
verilmiJ olduğundan dava edilen Za· 
belin muhakeme günü olan 22 - 11 • 
938 tarihine müsadif ıi.tı gilnll saat 11 
de Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah· 
kemesinde hazır bulunması tebliğat ma 
kamroa kaim olmak U,zere ilan clunur. '~ tll.~:ı lltalııtlaUycnlerin yerli olduf u takdirde 3.788, - ve ecnebi olduğu takdir· 

~ıtıı 8aat 
14 

ınuvakkat teminatla kanunun tayin ettllt vealkalan ve teklifleri· 
.,eler 

1 
.so a kadar komisyon relallğlne vermeleri 11.zımdır. 

40 kurup Ankara ve Haydarpqa vemelerhıde eatılmaktac!ır. 
(8520) 

~ .. lürk Hava Kurumu 
~·· ij y ~ K P i ;t A N G O S U 
Q~Uk , ikinci bıide: il / Birineiklnun / 938 dedir. 

•11ıı4. ık ramiye 45.000 liradır. 
"ıo.000; ;:aıka: ıs.ooo, 12 ooo, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.ooc 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehaasısL btanbul 

Divanyolu. No. 104, TcJ: 22398 

Or. irfan Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSISI 
filrbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

ıısındı eski KlQd Farcı ıokak No. 
-< • 10. öğleden ıonrı 3 ten 'I ~ 

"' 'ic": talık ikl adet mUkSJat vardır. 
.,.~- ·~ ltttj 'tadar. 
'~11>11 Pttn bir bilet alank iıtirü etmeyl ihmal etmeylnb. Slr de .---•••••••••• 

'11\ nıeı'ud ve bahtiyarları arıaına girmit olurıunuz. 1 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN allnız 
i.RiP • Nt-.;ZL.E - BAŞ ve UİŞ ve bütün ağrıları 

derhal ~eçirir. 

mııBIHilllllllllllll~-· 
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Şık \'e sağl•m elbise giymek isteyenler 

1 

SÜMER 
Terzi • 

evıne koşarlar 
Hnkese elverişli fiyatla veresiye muamele 

(Niko Hiristidis ve ortaktan müessesesi}. 
Sıdtanl:amam Camcıbtz§ı1ıafı No. 2 

----------------·------------· Kansrzlık, kemik hasta.Jıklan, dimağ yorgunluklan ile '1tamlnslillkten 
doğma bütttn zayıflıklara k&J'fiı 

KUVVET ŞURUBU 

Vi T AL·i 
Her annmlıı bitmesi icap eden bir kun·et şurubudur. Çocuklamma 

Vltalln ku\'..-et şurubu \'Crm~klc onlan sağlam, gürbüz .. .., 
\'e neıı'cll yetijtirlrslnlz. 

VıTAUN KUWET ŞURUBU 
Mektep t•I:"rnclald gençlerle cmzlkll kadın veya lhtlyaçlann hayati 

lnıdrct \'C ku\"\·ctıcrlnl arttınr. 

1NGtL1Z KANZUK F..CZANF..SI 

BEYOOLU - İSTANBUL 

~:rCAFER=Miis'hrr=ş·;k;n 
1 

Tesiri kati alınlı kolay en ıyı müshil şekeridir H 
Kilümum eczanelerde bulunur. H .. . ............... ·-......................... . ................................... . :::::.-::= ........................ , ............................ :nı.x ................. ~ .......... :m.._ ... I 

Kiralık yazıhane ve hatlar 
MUceddet ve her türlü konforu havidir. ANKARA caddesinde 

105 nurn&{ada iLAN BtlROSUNDA FERDI SELEGE müracaat . 
Telefon: 20335 
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