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Eşsiz kahraman .Atatürk: Vatan sana 

minnetta dır. Aziz hatıran sönmez meşale olarak 
ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır 

Ankara, 21 (A.A.) - Reisicumhur is
met İn önünün millete beyannamesi: 

"Büyük Türk milletine: 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği 

sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde 
Ulu Atatürkün fani vücudu istirahat yeri
ne tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, 
Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla 
dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim 
ve haksız ittiham gününde meydana atıl
mış, Türk milletinin masum ve haklı oldu
ğunu iddia ve ilan etmiştir. tik önce ehem
miyeti kavranmamış olan gür sesi, asla 
yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün 
cihanın §UUruna nüfuz etmi§tİr. 

En büyüli zaferleri kazandıktan sonra 

da Atatürk, ömrünü yalnız 'Türk milleti
nin haklarını, insaniyete ezeli hizmetlerini 
ve tarihe hakettiği meziyetlerini ispat et
mekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğü 
ne, kudretine, faziletine, medeniyet istida
dına ve mükellef olduğu insaniyet vazife
lerine sarsılmaz itikadı vardı. "Ne mutlu 
Türküm diyene,, dediği zaman, kendi en
gin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını ne mana
lı bir surette hülasa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakıl
mış Türk cemiyetini, en kısa yoldan insan
lığın en mütekamil ve en temiz zihniyele
rile mücehhez modern bir devlet haline ge
tirmek onun başlıca kaygusu olmu!tu. T eş
kilatı esasiyemizde ve bugün hizmet batın-

Devamı 4 üncüdı 



i 

c::: 

AKŞAM POSTA Si 
Salt lhi oo Ntıırlgct ltüJiirS "iİ 

Hosnn Rasim Us 
DAR E EV i ı Is tan but Ankara caddesi 
... •uılet•• braa.llwl tJ4. Te•:!raf •d""'•ı 1•,,b•I HAUBB 

Yazı lşlerl telefonu: 2 3 e 7 2 
'idare .. - : 24370 
llAn " ., : 20335 

~ASON~ ŞA 

e ... "eı11, 
e •v•ı• 
:9 • \f .. .. ' ...... .. 

T rltl • 
f .•GD Ur. 
ıso • 
!:: : 

• 
ULÜm 

r. .... .eı 
t.TOO il"' 
1.40 U e 

l!>O • .... . 

D ON radyo bn§ında cennze töreni
ni dinlerken Bil) ilk Adam'ın ha

yntmdnn :ı:Iyııde ölilm denilen anlnrJılın~, 
titretici hAdlseyl dil:ıündüm. ÖJUme inan
mamak kabil değil ; çünkU yaeadığım 

gördü,'iimüz bütün insanlar, gün geli
yor, gözlerini kapatıyor. En küçükler gi
bi en büyükler de, namı dünyayı tutmuş 
olanlar da bu al ıbetten kurtulnmıyor. 

Fakat ölilme inanmak da kabil dcifl. Çar
pan bir kalb, lşllyen blr dimağ niçin du
ruyor? niçin dursun? ... Dur:.ıyor ve niçi
nini bir tUrlU bulamıyoruz. Gerçi: "Niçin 
~arpıyor? niçin iı,ıliyor?,, diye de sorula
bilir; fakat bu sual - t:ı.bll olu:ık - aklı

mıza gelmiyor, çünkü hayat i1;lndeylz, 
kalbimizin c;arptp dima,rının:ın lşlcme!'.inc 
alı~ğız; buna hn;Tet etmiyoruz, kalbin, 
dtn-...-ığın durmasına hayret ediyoruz. Bir 
bastnlık, bir zehir, bir bıçak, bir kurçun 
o pek aJı31k oldu&'Umuz, pek tabll bul
duğumuz hnyat Mdiııeslne nihayet ver
mc:k için kafi geliyor. Nasıl oluyor? llle
ti ve neticeyi bflmck, o illetin o neticeyi 
vermesini kabul etmemiz, aklımıza. ye
dirmemiz için yetmiyor. 

Ölüm insan oğlu için dalma hlr sır, b'f 
muammaJoıarak knfor.aktır. Hnsta ada. 
mm halini tasaVVL."t edebiliriz, çUnkU biz 
de hastalanmışızdır; belkl yaeamaktaıı 

Dmidlnf kel!len adamm halinJ de tasavvur 
edebiliriz. Fakat ölilmU tasawur edemi
~·oruz. Bunun içindir kl ölllm hn.kkm
da, ölUler hakkında söylenen her sOz 
blza hiçbir zaman sahih oldultlan hissi
ni vermı>zler; hepsf de öğrenilmiş şey. 
ler gibi gözükür, hepsi de "edebi; at •• 
tll". Gerçekten de öyledir: 61Um karşı. 

unda dalma herkesin bildl;:"f, aeırlıırdan· 
bert herkesin duyduSıı sfü:;lrrl tekrar 
etmekten baı,lta bir çey yapamayız. Ö· 
tum şahsiyete, orijlnalll~e n"la mUsaa
de et.miyen bir mcnudur. Öillmdcn b:ıh
ıederken yeni yeni ıı5zler Bylemef;e kal
krşııcak olunak bOebütün sııhtele~lrlz, 
lıüsbUtUn edcb1yat'a batarız. 

ömm hakkmda söylenen ıı!lrlerfn de 
pek azı gUzel olabilm~tir; çoS:'Unu, bir 
iki mTSramı okuduktan sonra bırakıvPrl
rlz. Mersiyeler de öyledir. Blltün TUrk 
edeblyatmda Baki'nln Sultan Slileyman 
için 6Öyledlğinden b:ı"!ta gUzel mersiye 
yoktur. Onu da hayali rlndPn, mc-:t!lun
Jarmdnn ziyade edası kurtı:ırır. Akif Pa
§1\nın "Tıfi-ı rıaz nlnim, unutmıım seni,, 
mrnraı ile başlıyan merı:ij.•eri mC'şhurdur; 
belki gözya~J dökll"C'll"ize r"hc>b olabi11r; 
rakat onun için glizcldir diyemeyiz. Bu
na l:ıllballllı"YI mD.nidlr; hattA ısaminılliğl 

mAnldlr demek kııbildlr. 
öıam. ölU Mmimiln< kabul etmiyen bir 

mevzudur. Ne s=ıhtc1i~ ister, ne de ~
mlmtılği. Onun l,.ln, nnrııl sövliycyfm ! 
i!l"'htellk, edebiyat, yü ·c k perded<>n söy
lemek arzusu içinde bir eamimilik l·:ı:ım
drr ki buna orinmt'k pek zordur. Haya
tı, kahmmnnlı"?r, muhabbeti, nc,kı. kini, 
ııefrcti, yıılnızl•ı";11, l'lC\'fnci, iç ıııkmtısmı, 
fel!ketl, s adeti en tyj söylemiş ol:ı.n 

,alrler bile mersiye yazmakta mu\':ıCfal< 
olamamışl:ırdır. Zanne.dC'rim mm:ildde d~ 
öyle: aneıık iki Uç iane ö'i'm marşı vı:.r, 
ller ccnaz0 de de onl:ı.r ç:ılmryor. 1 

Musikide "mPsse" ler \'nr; ş'lrde de 
dini ilhama mürac:ı.nt eden alrler ölilın 
hakktnd~ gUz"'l ve dokun n s(Szlor söylU
yorlar. Fakat onl:mn h"yecanı ölilmdrn 
değil, dJnden, ahrete iti' attnn nlınrnı~

tır. O musikiye öH.lm musll:isl. o şiire ö
lnm ~liri dJyemeyiz; btlsbiltün b=ı~ka bir 
teydlr. 

Ölüm bir sır, insanı yıldıran bir muam
madır. Şa~kmlık verir \'e onun l;aroıtın- 1 
da ııa§kmcn, darır.nd:ı!;'Tn sözlerden. lıa:- 1 
ka blr §ey ~öykı:ı~m::!~. f)a•'tmcn ve tl!!.1'· 

madnğm ıı5zl~r ... Yani s!!.n!l.tm akei. Bu
aun için tllüm hakkında söylenen sözle
rnı, mel'!llyelerln heme>n hepsi çirkin ol
Dltl§tur. Beliti bu daha iyidir, insanın ö-
1'.?mD ffVJntalne mfınl olur. 

~unll&b ATAÇ 

detlcnai ve Valuvay1 manvenm:I\ u•-· 

•• a• u un u daş ar 
•• u an • • .. rıı• 

"Biz Türk milleti, Atatürkün inkılaplarına, onun cumhuriyetine, onun istiklaline ilelebet sadık kaiac!>.gı 
za, namusumuz, ıerefimiz, Türklüğümüz namına söz verip and içiyoruz.,, 

Sarayburnunda, Taksimde, Yedek Subay Oktı-
lu önünde dün heyecanlı tezahürat yapıl~.~,,.~ 

DUn, Atattlrk·nn laUrahatgAhına canın canana taptığı gibi alddctll bir aşk- tiye naslb olmıyan bu sevgiden dolayı O, !ani, fakat her insanda ebedi b r 
tevclii mUnasebetilc, bUtUn yurd onun a- la ısevdlğimJz, eaydığımız, gö::UmUz gibi ebedi yııtağında nasıl istirahatle yatnc:ık de hasletlerle d:ılrnf ve turırU0 

d ,ı\tll .ı::ıJ 
zız ruhuna son ı.azlm vazifeslni yrıpm11, l.s kıskandığımız Atatürk, manevi hayatın sa, biz de O'nun hatırasını büyük bir gu- Agüh Sırrı Leven ' ıı il" 

.. ~11scdcre 
mini ylne hıı;kmklar içinde anmı;,tır. ebediliğine atılırken bize zencin bir dcs- rur \'e iftlh:ır nişanesi olarak kalbleri- dığı i§lerden de .,.. 

Biltün Tilrklyede olduğu elbl dUn aeh- tan bıraktJ; bu del!ltan, bize medeniyet miz':le ebediyyen sakhyacağız. suretle bitlrmi~tir: 1%18)(1& 
rlmlzde de Atatllrk'ün beykell bulunan ilham ediyor. Ond!l.n bahsederken, ebediyete intikal ••- Onun eserelrl sa) yeıe 
her yerde ve halkevlerinde toplantılar Kalk Atam kalk, milletine bak! Bir etti, diyoruz. Ebediyete intikal ~tmck... mi? İşte biz ... Medeni ıtı ~~ 

·nzıın ıı, ıe' yııpılmış, nutuklar söylc~Ur. Öğleden kalb gibi çarpıyor, bir göz gibi ağlıyor. Şimdiye kadar §ilmullinU ölçmeden kul- mal vazi:-·etlmtz, li ve gll 
rlhimiz ternlt 1! sonra saat ikide başlıyan tören dörtte Atanm eseri olan Cumhuriyet, basımı- landJ!fımız bu tabiri, şimdi tam yerinde kurtulan tn • b!J .. • 1' 

bilmiş ve tam saat dörtte, düdükler i5te- zın tacı, mezanmızm taşı olacaktır • ., sarfedlyor vo manasını blltUn genişliği- nuz ve milli şuurumuzla V'f'll' 
rek verilen işaret üzerine, her tarafta 
herkes ayağa kalkarak, 3 dakika, BUyUk 
OJUnlln ruhunu tazlzen, hllrmet vaziye
tinde durmu§tur. O anda 18 milyon TUr
kUn BilyUk Ata'nm ruhuna hürmeten bu 
tek bir klltle gibi ayakta duruDU çok mu. 
uzam bir levha teııkil etmllt.IJ'. 
Taksimde~i to">lantı . . 
Dlin ııehrimizdekl toplantılardan birf 1 

Tnksim meydanında, Cumhuriyet Abidesi 
önUnde yapılml§tır. Burada merasime 
saat H de eehlr bandosunun ~ldığı la
tiklfil marşıyla ba§lanmıe, arkamııdan e<>
penln matem ma~ı çalmm11ttr. 

Bund!lll sonra küreUye gelen Mekkl 
Hikmet, parti namma ou hitabede bulun· 
mu~tur: 

"- 19 M:ıyıs, 1919 dünyanm bir dllnUm 
noktasıdır. 19 Mayıs 1019, tarihin ıeri

sinden evvel Türk milletinin yeniden &· 

yağa kalktığı gilndür. 19 Mayıs 1919. A· 
tatUrkün yeni Türk milletini tarihe he· 
diye ettiği gündür. 

AtatUrk o gUn mlllctlc beraber clhl\n 
tarihine doğmuştu. 10 sonter:rinde ise 
gözlerini kapadı. 

O:ıun nihayete eren hayatını anlat
ma<;a iml:fuı yoktur. ÇUnkU O fevkalbe-
şerdir.,, 

hlekkt Hikmet, bundan sonrn !!izlerine 
ş5yle dc\'nm etmi!}tlr: 
"- 19 Mayıs 1C19, Atammn Samııuna 

çıktığı glin, 10 teşrinisani ise Atamızın 
Tnnrıla§tıt;ı gUndUr. Bu iki tarih, Türk 
mllletl için ebedidir.,. 
Htçkınk ve gözy~lan içinde dinlenen 

hu hitebedcn sonr:ı, kUrsliyc Beyoğlu 

Halkevl Başlmnı ve Şehir Mccilsl Azl. 
Mndıın El!rem Tur gelıiu§ ve oehir na
mına eu nutltu vermi§tlr: 

"- Dertli ı:e~crllerlm, mwst.arlb 
yurdd:ışlarnn. 

TUrkü uı.llmlerden, b~erfyetl zulmet
ten kurtaran, millet yaratan, ı\leın ya~
lnn Atdürk hd,.rln rı!müne uğradı, 61-
dU. 10 gUnd2nbt>ri ycrylizll bir mnh~er. 
betJerin şuuru durmu,, gtlne•dn yUzü sol
muş. derdimiz, ufuldl'.rdn ı.;akan bir elın
§ek olmu.,: AtatUrk ölmü§ ..• 

Atııtllrk ! BU,.Uk insan, doymak bllmf. 
y('n haris ve obur ecel san& da nihayet 
krydı. 

Yaslı arlı:nda:slar! Hayatm tezahOrU 
hn~k·t ve e!:rdfr. Ho.yatın.ı feda eden 
At.:ı,.-ı~rmm bıraktı:fı harekete b:ıkın, ese
rt' bakın d!\ e5yleyin: Ata ölmedi. 

A te.m ! Buv.Un bu S:iatte urun bir yolca. 
lnf,ıı. c:1!:tın. He.defin ebedtdlr. ötnmden 
lı:urt..ardTğın mllletln, tbedlyf!'t yolanda 
elbet sent takip ed'1:ı-ktlr. Binlerce, y1ls 
binlerce S"ne aonra g5zlerlnl a~..a ya. 
nında Tilrk mflletfnt bulaealnrm. 

Mecnunua Leyllya, J'arhada Olıta .. 

k oıan • .•• ı 
Bundan sonra Beyoğlu Halkevl namı- le duyıı.ra.k kullanıyoruz. Bu tabir ancak lnkıl&.plan knydcdece 1lıı IJI" 

na Kemal Baki bir nutuk söyl~ ve de- O'nun hakkıdır. çisi, bu mel!l'ud devri yaŞI) 
• ml~tlr ki: O, bUtUn kıymetleri, nefsinde, adı gtbl ta lle anacaktır.,, 90nrt 

"- Babamız, Atamız, ağabeyimiz, her kemal halinde toplamı~ zir harika idi. o. Ag5.h Sım LcvC"ndden ?Jcllhll /. 
ıeyimlz olan Atamızı artık göremiyor, evvelA bir kumandandı. Nefsini memle- Şehir Meclisi a1.nsındnn rrırıııı ",.fo 
kulağına sesimizi, İ!leslne kulağımızı ve- ketin mUdafn:ısına hıısrctml3, her tehll- zen gelerek Botcdiye ns da şuJ!l"' 
remlyoruz. Kasırgalarm tufanlarm en keli nnda vatanın bir pan;a~ı kurtar- hitabede bulunmuş, bU ara 

bllyUk Afetlerin tarsmıyacarrı Türk !!'ille- nıak için cepheden cepheye koşmuş, g5ğ- lemiştlr: rfıılnJtl 
tl, onun azlz, yUksek ruhu önünde sarsıl- sUne s:ıplnnmak if'tlyen mermiye istlh • "- 1038 y1lı Ud:c~t~,·a'ııı111• 
dı. Sarsılacak, bu gökler yıınaeak. fııfla gUlmüş bir kahraman... perşembe gUnU, Tilr 13ııstl11 ' 

Onu anlıyabllmek için, onun çıktığı O, bir kumandandı. Maiyetine kt>ndfnl tarihinin kara gUnUdUr. 011ıı f! f. 
yerlere kadar çıkmak ve o yUksekllk- ısevdircn, bntiln neticeleri hesab ederek tstapbul. bUtlin TUrid'ie : .. ıtı~ 11'

1 

lerdcn a~:ığiya bir an için bakmak IA· yerinde eınlr vermesini bilen, yalnız bir bir kedere sarıldı. On • t>:ı 1 
111" 8 

zmıdır. kıtayı veya bir cUzUtnmı değil, bUtün bU rtlk matemini yac:ı. liı-Ol!S' 
Böyle bir Ata hiç ölür mU? (''Ölmez" hudud toyuncn muhtelif istikametteki Bu knra gilnde ınisl~e!ııdE'ıı tı ~ 

neslerl ... ) Onun eseri hiç ölmlyecek, onu muhtclü cepheleri bir anda mchnretle 7:~lz"le koTJtu, dUnys. ·koSkoeıı tıll' 
ytıkl!leltcceğlz Atnm, buna inan, c;Unkll sevked"n ve idare eden, nihayet zaferi b"şI ~ö'derc ulr!ıınış n ).uce 
kanımızda kanm, kalblmlzde mezann bir köle gibi iradesi nrl:asındnn sUrUkll- c;6ktil, benzeri bulunrnıY8 ,ti 
var.,. yen yill:sek bir baalmmıındandı. sustu . ., 5zı,1l"ıııf'I t° 

Nutuklardan ıonra !stanbul Ünh•ersi- O, bir Devlet Reisiydi. Dahilde. mem- Meliha Avni ~özen. ~ıtatıcsil'11 
teslnden ve gazeteci Aslo.n Tufan kür- leketl yU!tsck bir ideal etrafında bir tek 1 dıı dlnlP.nnn h"'yccanlı ol' 
ıllye gelerek ha1kı and içmeye dnvet et- insan gibi tophyan, hariçte ise devletle- lorle bltlrmi~tir: JU!terfll dııf 

1 "- Mil"terı'h uvıt ! l u• ..alil m 3 ve şu andı okumuetur: rln kudretini en geniş bir sallıhlyetle .,, 
1 

iikse "r 
"- Biz Türk milleti, AtatOrkUn in- terruıll ederek dünya sulhlinde bUyUk bir yonız. lnan•yoruz k ) 1 ~ 

kı!Ablarma, Onun Cumhuriyetine, Onun n!ı:mn vazifesini gören bir Devlet Reisi... nc;t•~ın yol. aidir· 8:1ı:1' 
i . ate 5t' 

lstlk!D.line ilclebed ea.dık kalacağımıza, O, bir diplomattı. Siyııcl hareketleri Bu inan, lc;lm zın tıkf11ıs. 
namusumuz, şerefimiz, TlirklüğUmUz na- öncPd"n ıwzlp vaktinde tedbir alan, nU- bu lnnnı S..'lr:ın scnl~r:c;ıırorfr.IZ-}~ 
mına sl5ı; verlp and içiyoruz.,, mayfş ve gfü:terişe ıı.sla tenezzuı etmiye- lun"1a. senin uvenık , fJeP • 

Saray burnunda!ti meragİm rek lstcdıgını bilen ve onu tam znma • Tekrnr e'liyorurn· ' 
nmda muhatablarına kabul ettirmek ki- Mıt<ttt>rltı ol! Müsterih uY'1 ,,, t' Sarayburnundaki merasime yine saat A ..ı • •

1
. rJo lf 

H de, itfaiye bandosunun çaldıf;ı istik- yas .. tini gösteren bir diplomat. n".J IÇJ ıyor ton oD 
O bl lnk 1• d Meliha Avni ~zenden "'cıt1• .. 6 

lAI ~ıyla başlanmış, bundan sonra E- · r t npçıy ı. Aeırlarm birlktirdJ- Nntd > ıodC" 
minl:inU h:ılkevl başkanı Agtlh Sırrı Le- ğt hurnfeleti bir anda kökUnden koparan, Halkcvlcrl naromıı 1~ıebe5 (tll1 
vend halk psrUsl nıı.mma ou nutku ver- eskiyi yıl:an ve yenll'i kurmakta bir nn ııonrn da İstll:Ial lisesi ııtıı1'~ rff' 
mlştlr: tercddüd ve endl:leye dilşmlyen, mcmle- Ç"t Derman söz alıırıık ıı ,ı~ıı S (f. 

.. _ Yurddaıılnr, ketin muhtac: olduğu içtimnt lnlnlab'an dnlar. Daha sonra tcltf'llr sıırf)ııteıf' 
"A il bi · t b f ı d "' sırasllc, fakat hep"ini birer h""'lede ya- vend kUrsUye gelerek, ııırll~te . .J s r mntcmın ıs rrn ı ç n C.r•Z. ., ..wu k'!dnirı tıır·,_ 

BiltOn memleket gilnlerdenberl hicran 8 • pan bir inkılapçı... doldum'l binlerce 
1 

f o1tııtllııfôt14 f 
teşlle yanıyor ve hıçkrrıklnrla ağlıyor. O, bir halkçıydı. Halkçılığı yalnız el- ladı.P eu and suretin ~ ~ I 
Yabancıl:'U' bile bllyUk bir debA.nm Ufulil yası bir akide olarak değil, ayni zaman- "Burada Diiyllk ,e dı. toP p~ ıl 
ka~sında bu hazin ve sonsuz mateme fo- da onu mllletfn bir kudret kaynağı ha- Atatürh'iln heykeli a]tJ~t..-, ı;,,, ! 
tirak ediyor. llnde tanıyarak halkm ruhunda büyUk ler, Oumhurtycte, tnl~ıııd toP ıeP ıf 

Hiçbir ~!Um hadisesi, şimdiye kadar bir se\'ı;lyle YS"amasını bilen bir halkçı. dık kala~[;nnızıı, \'3 t11!1ıfll ... ,.e~lf' 
dünyayı b'J derece harekete getirmemiş, O, bir ynrntrcı idi. BUyUk harbden son- kann:zı, btl'dfi. 1 tç~nııı:s tt ,P4 Kı; 
hele hiçbir matem, Tilrk ruhunu bu kn- rn inhll!\l ed:?n lcuvvctlcrl bir araya top- me!rten ~Jdnınlyect,. ~tl1 
dar asil ve neclb lhtllfıçlarla sarsmıınıış- lıyarak memleketi bUyUk bir felaket u- namusumuz tiı;erlno 9l)ı <' 
t.ır. çurumund:ı.n kurtarrı.n, Umldinl kaybet • mz.,. }Eırıt• ff~ ııt' 
Aramızdan ebediyyen ayrılan bu vn.rh- meklo bUyUk bir bedbinll~e dü5en milleti Har~iye:!eki top torıııııU 1ot•~,J 

ğm ııahlb1 kim? .. Bu, sndoce bir devlet sarsarak, onu şuurlu bir milllyetçilJ.te u- Ş "hrlmiz:!cki UçUn.,U 0nliııdt~tı' :Jl 
Reisi mi! Nice devlet reisleri görillmUş- ıa..,•ırıın bir yaratıcı... de yedek :mbııy okuııı ıınıŞtıl'· J1 ~ 
tUr le!, onlsrm arka.mndnn ancak resmi O, gcnı:li;;ln bab:ı~ıydr. Ferdi cndJ!JC· heykeli kn~rsında yapı 11 çslıi b1' (ı' 
bir mıı.tem yapmakla iktifa edilmiş, ya- lcrlo d"ğılmı:J olıın gençllf,1 bir ldenl et- birlncl tümen b:ındosunıı şl•ııııı1'~ oJ' 
hnd blr u acı duyulmua ve nihnyet ağ- rafında to.,!ıyan ve ona Cumhuri"cti 0 • ve matem ma.rşlsrı ue bbtı :ı 'ıı111 _J rf 

" J rttsl ı<eıP' ~ 
lanılmıl!trr. Fakat bu ağlayı§, hiçbir za- manet ederek, is'i1tb~lin geniş ve son- &onra Şl§ll halk pa udUrU ıet• ~eıı 
m:ın AtatürkUn öllimU ılrkasındtı.n olduğu tuz ufukltınnı gösteren bir gençlik ba- nerle şı,u nahiye rn ayıcıtıif ıJI t 
gibi, sürekli Mmiml ve 1htlllı.lcl olmamıa- bası... deviren birer nutuk ı Jt&ll' t , ~· 
tır. Daha iki gUn evvel bütün lstanbulun O, bir enerji kayıınğıydı. D:ıim; hayat yedek eubay okulunda: ııtr.dr' ..A_,ı ~· 

i ve~ MY ıı 
derin bir matem hsvası fç1nd", bir çift ve h rekC't hnmle~d halinde, içinde mUt- bir söylev verrn ~ bif • ~ 
kara gözden durmadan akan gözya.5ı uU hiş bir knvvet t~-:ıyan, etrnfmdrıl:ilere dek subay taleh rl hC'P! tyııil t:~ 
h&Unde, O'nun mUbarek naMmr taldp neş0, Umld, h~yecnn veren, bir an flar.ır1- 15.l marsı tliyleml,,tır:ı!~ştlf: J1 
ettlfinl ıörmedJk mi! Hlll ıehrin ve bU- mıyan bir nzimle daima istikbale baknn tııbcı;lnd~ şunları sö> f f" · .. 
tthl tehl:tlerhı rubu, bu matemi takib et- bir enerji kaynağı... ''- Atatürk, ,,,- p6vl"" 
aüt. ie,... etatyw mu? Bic:blr MYsl- Nihayet O, bir lneaadı. Her basan pbl 
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L8i k 
B E Di AT A 

'Ankarada d ü nkü 
ha z in t ören 

Büyük ölü, Etnografya müzesinde 
ebedi istirahata bırakıldı 

Cumhuriyet Halk partisi programı 

bu prensipi §Öyle ifade eder: 

(Parti biltün kanu.:ılarm, nizamla
rın ve usullerin yayılmasında ve tat
bikinde en son ilim ve teknik esaslan 
ile asrın ihtiyaçları:ıa byulmasmı 
prensip olarak kabul etmiştir. Din. bir 
vicdan işi olduğundan parti dini dünya 
ve devlet işlerile politikadan ayn tut
mağı, milletimizin çağdaş mede:ıiyet 
yolunda ilerlemesi için başlıca şart
lardan sayar,). 

Filhakika cumhuriyetin §eri mahke
meleri kaldırarak ve medeni kanunu 
koyarak adli birliği, medreseleri ilga 
ederek tedrisat birliğini yapması; ce
miyetin yetiştirici ve yaptıcı eartlan 
arası:ıdan dinin tesirini kaldmnası 
demektir. 

Böylece imme haklarmm en mühim 
terinden biri olan vicdan hürriyeti, 
laiklik sayesinde en geniş ve ideal bir 
eekilde temlı edilmiftir. 

Bir cemiyetin UstUnlUğtl ve medeni
liği için birinci §art olan vicdan hür-
riyeti, her ferdi manevi hususlarda 
kendi idrik ve imanı:ıa bırakarak 
terdi inaDI§la devletin ve cemiyetin u
mumi yürüyüşü, köstekleyici bütün 
bağları koparıp atmıştır. 

Milli ve içtimai hayatta ferdin, din
siz, şu veya bu itikat sistemine me:ı
sup oluşu; milli ve içtimai vazifesi ba
kımından ne bir kusur, ne de bir fazi· 
let sayılamaz. Türkiyede dinin dünya 
işlerinden ayn tutulduğu, I.Aikliği:ı 

ilan olunduğu andan itibaren hiç kim
se hiç bir ibadete icbar edilemez ve hiç 
kimse vicdanının ilhamı ile kabul etti
ği ibadette:ı menolunamaz. 

Ankara, 21 - Sabahın aaat altıaı. Ka- meclisin temsil heyeti: Nqid Uluğ (Kil- 10,35 de ecnebi devletlerin gönderdik-
rıuılık caddelerde, mutadm Uattlnde bir tabya), Mehmet Somer (Kütahya), Eyüb leri ihtlram kıt'alannm geçili bqladı. 

faaliyet göze çarpıyor. Islak asfalt Uze- Danl§Oğlu (Trabzon), Kenan Ural (Ma- Türkün kuvvetini, Türkün faziletini bll
rinde biribirlerlni kovalıyan otomobiller, niaa), Hasan Ali Yücel (lzmir), Hikmet tUn bir cihana tanıtarak, yarattığı e.ere 
bir qık dizisi halinde hep ayni istika- • l§lk (Erzincan), Hilmi (Mardin), Zühtü medeni dünyada yer ayırtan Büyük Şefe 
mete koşuyorlar. Kaldmmlarda tellfla Akın (Kırklareli), Galip Pekel (Tokat), aon hürmeti ifaya kO§&Jllar, Atatilrk'U 
yürllyen siyah gölgeler var. Hamdi (İstanbul), Osman (Manisa), A- ba;>Taklariyle ve kılıçlariyle sellmladı-

Şehrin bugUnkil erken uyanı111, uyku- tıf Bayındır (İstanbul). lar. 
auz geçen bir gecenin ki.busundan daha lgte tabut bu suretle top arabasına gö- Kıt'alarm llersinde ıtden kumandan-
evvel sıyrılmak içindir. Bugün Ankara tilrUldil ve yerlegtirildi. Bu sırada Anka- lar kılıçlarile Atatllrk'ü aeliınlıyorlar ve 
Bilyük Atasma son hürmet vazifesini ya- rapalasta toplanmq bulunan ecnebi dev- her milletin bayrafı top arabasının hlza-
pacak ve onu kalbine gömecek. Jetler mümessilleri de yer almıı bulunu- ama geldiği zaman eğiliyordu. 

Saat altı buçuğa dofru aaker ve polis yorlardı. En önde alfabe tertibile Almanlar geç. 
kuvvetleri kamutaya giden yollan kes- ihtiram geçi:li Wer. Önlerinde bir bahriye bandollu gi-
meğe başladı. Bilhaıaa Ankarapalas ö- Onu on geçe top arabasmm öntlnden diYor, bir deniz kıt'ıuo, aert ve munta-
nünde daha kesif bir hareket var. Sllln- ihtiram geçidi bqladı. En önde mızraklı zam adımlarla onları takip ediyordu. Ar
dir ppkah, frak giymif birçok insanlar sUvariler geçWer. Subaylar kılıçlarile kalarmdan Bulgarlar geçWer. Siyah bir 
seri adımlarla, fakat matem! bir .Ukll- Atayı selimlıyoriar, mızraklan qağıya kılıf içinde •anlı duran aancaklan Ata. 
net içinde otele girip çtlayorlar. çevrilmlg erler, kafalan Büyük Bqbuğ- türk'Un önünde hürmetle eğildi ve geçti. 

Tanyeri ağardı. Ankaranm ufuktan Iarına dönük, vakur bir hUstln içinde ge- Bulgarlardan sonra Fraıım denizcileri 
bulutlar, mlak ve nemli bir sabaha açılı- çiyorlardı. Onlan, önde aancaklarile geçti. BölUkler top arabasmm öntlnden 
yor. Ata'nm katafalkı gUnUn ilk ıııklan- topçular ve muhafız alayı takip etti. geçerken her bölUğUn subayı kumanda 
nı llltUne çekiyor. Genç Harbiyeliler, Atalarmm lSnUn- veriyor ve baılar hep birden bOyilk lSlUye 

Otele protokola dahil ecnebller de gel- den metin, fakat bUzUnle aararm11 bir çevriliyordu. 
meğe bagladı. Hepsi Ata'nm önünden ge- yüzle geçtiler. Yarmm aubaylarmda, Onlan müteakip BUyük Britanya kıt
çerken ppkalarmı çıkarıyorlar ve hür- ganlı orduyu zaferden zafere koşturan alarmm önünde giden bando gözUktO. Ar
metle eğillyoıtar. Keskin defne ve çam Büyük Bqkumandanm içten duyulmug kadan deniz kıt'aaı, daha geriden bir pi. 
kokulan içinde, çiçeklerle ve Yetillikler- matemi sarih bir ifade halinde okunu- yade kıt'asL Onlar da, Fransızlar gibi 
le çevrilen bu dekor, Büyük Ata'nm atlas Yordu. bayraklan ve kılıçlarile Ataturkil seJ!m-
bir bayrakla örtUlen naqmdan heybet ladılar. İran kıt'ıuo da intizam ve hllr-
ve lhtlıam almq gibi vaklir. • metle geçti. AtatDrkO bayraklarile ve kı-

Ebedl Ata'nm lautaııe...m •- 1•-Jarile ae ... -Iadı. Rom Ecnebi heyetler geliyor - -.- ~ &am enler bir denbı 
h.lslndcn ebedi lstlnhat=!hma kıt'aalle temsil ed1ll lardı. 

Saat yedi buçuk, memleketlerini tem- -&- Yor Onlar da 
ail eden asker ve diplomat heyetleri bl- vu'ma kadar 2'tlrk mllletbain bayratJarUe bllyQt ölilyU •elAmladılar. 
rer birer geliyorlar, katafallmı &ıthıde • buba tarBa1aba 

4 
Sovyetler birliğini temsil eden lata 

durayorlar, HJ1mlıyorlar, matemli bir e- K • • • • da denbcilerden mürekkepti. Onlar da 
da ile, Ankarapalaam merdivenlerine çı- r 0 n 0 i 0J1S1 ileri doğru usattıldan •ilngWerile A-
kıyorlar. Bu ihtiram jestlerinde, TUrktln tatUrke hürmetlerini eda ettiler. En 
bUyUk dlhfslne karıtr biltUn bir dUnya- 28 Şahat 1988: geride Yugoalav latasr vardı ve bayrak 
nm sempati ve hayranlık ifadesi var. Atatürk'lln hastalığına ait nt men- Iannı eğerek nitı selbıladılar. 

Saat 8 de Ankarapalum bUyUk salonu us emarelerin taraclferinde teıhlsi Misafirlerin Cesifi bittikten 10nra bir 
bir mahger manzarası arzecllyor: dllnya (Siroz). deniz latamız 1ert adımlarla ceçti. 
milletlerinden pek çolunun renglrenk 1' :mı ..... e;ıla ı•: Harelret 
Uniformalan gfize çarpıyor. Birçok grup. Hastalığm normal seyrini takip e- •. ~ ~,40.. Bir kumanda,_ müteakip 
tar var ve yavq yavq konuganlar ara- derken birdenbire g&sterdlği cldcD lrl- buy:ük ölilyil hAmil bulunan top araba. 

anıda hemen dilnyanm bllttln llaanlarma zm bqlangıcL 91 alır •iır hareket etti. Bu crada u· 
tesadut ediliyor. 22 Blrlnelteptn 1938: Aktan top selleri aksediyor. 

Dokuzda, tek tUk mebuslar ve general- Hastalığın tekrar normal seyrine Genit caddede bir aea yek; ne bir ne-
ler de gelmeğe bqladılar. Katafalkın aa- lSnUştl. fes, ne bir hıçkınk.. Bu hareket afikOtu 

ğmdakl geçitten meclis binasına gidiyor Nabız muntazam 80, tenetf08 19, ha- içinde top arıhumm bmlarr ezerken 
ve orada toplanıyorlar. Hepsi Atayı se- raret 36,8. çıbrdıp hıprtı ..•• Yalnız Riyueticum-
llmladılar. Gözlerinde bir kızıllık ve ma- 8 lldncl.teptn 1938 (-.at 18.IO) ı bur bandolunwı •iır •lır çaldıfı Şope-
tem yorgunluğu var. Hutahfın tat'I \'l.lıamete dofnı aey. niıı matem havası cCSklere yUbeliyor .• 

...... b••lamaaı Ata' ,_ ,__.,_ Top arabasınaı ar'---- Ata"-"l_,_._ 
Göıtın alabildiği labada mQtefenik ha- •v - • nm &Om& ll&Ul&e se• '---'-•d -.&na ~UC&\111 

&a&.U" etleri Bayan Makbule ve sevci 
reketlerden bqka ne bir lmnıldama ve 10 tıdncltepla 938 (Perfemlte ..W geliyor. Bayan Makbule battan hafa at. 
ne bir gilrUltU. HattA aehrin nefes ahim- saat 9,!5) : yahJar ci)'inmiı, derin bir hilrin mtna-
da bile ses çıkarmaktan kaçnwı bir ifa- Ata'nm lSlUmll. unı tatının, etvannda milletin 
de var. Herkes, yerine, 1aydığmm uyku- 1' bdacltepla lll8: intibak eden bir ifade var. aaemı 
sunu lhW etmemek ister cibl llel8ls a- A Bll•'"t. Arkada riyueti cumhur ~·tibi um·-
dnnlarla gidiyor. - " - lflllet Kecllalnde Atanm mt • H - .. 

Vil lilmtl mUnaaebetiyle hazin teahllrat. sı asan Rıza bqyaver CeW Te ya-
. Ayetler mllmeuilleri B - Atatllrk'tln cenaze merasimi ile verler ve on adım daha ceride Reiai.. 

Dokuz buçukta Atatnrt tllke8lnlıı her j ;apılacak sarfiyata ait (500) bin Ura- cumhur In&ıu yilrllyorlar. Bily&lc Şe-
bucağnıdan gelen vll&yetler mtlme81ille- ı '.ık tahsisat kanununun tabultl. Kanun fin matemini İnönilnUn derin bir •tr 
ri katafalkm lSntlne geldiler, eğildiler ve 1 numarası! 3540• rapla ıerilen yüzlerinde kolaybkla oku-
sol tarafta yer aldılar. BJ.ru ııonra da 1& tıdnclteptn l•: mak kabil oluyor. 
B. lıl. Meclisi bllan gözWtttl. Onlar da Atattlrktln öltlmtl mtlnasebeWe He-
Atayı selAmladılar ve sağda durdular. retivekllece kabul edllen matem karar- Fakat yilrilyiiflerinde bqert ıstırap. 

9,35 de orgeneral Fahreddin Altay U- ıamesi. Kararname numaram: 90t9. lann her nmne brtr, kaderi ~nmiye 
lua meydanmda toplanan ecnebi Iat'alan 18 İldndtetrla 938

: muktedir inlanlarda 18rWebilen bire-
teftft etti. Bulgar kıt'aaı o-enerallD a- nerji ve tahannnül var. 

-,. Ata'nm tabutunun Dolmabahçe aara-
ntlnde bir aellm geçidi yaptı. Biraz arbamda Büyük Millet .Mec-

1'1 muayede salonuna vaz'ı: latanbulda 
9,40 da RiyaseticUmhur lmndoeu ~- ·htıram geçidinin bqlansıCL liai Reisi, ağında Bapekil ve .olunda 

zWttll. Arkasından. Atatilrk'll tqıyacak 17 bdııelteptn 9l8: Marepl oldufu halde mahzun adımlar. 
top arabası geldL Arabanın lSntlnde be- , la ilerliyor. 

A - İhtiram geçldlnbı devamı. 
yaz halatıan çeken 100 er var. Arka- B _ Dobnabahçe öntlnde (U) Ya· Ecnebi heyetler geçiyor 
ıında da yine beyaı halatlan tutan &O andagm öltlmll ile biten mtleulf kaza. Kıa bir faula ile, misafir heyet reia-
kadar er sayılabiliyor. 18 bdncitetıtn l9S8: leri, delqeler ve 1efirler: Afganistan, 

Katafalkın etrafında ihtiram nöbetini lstanbulda ebedi Ata'nm son gtlni' Arnavutluk, Almanya, Belçika, Bulga-
bekllyenler .son defa delflti. N~bet bek- •e son ihtiram geçidi. rl.ıan, Çin, Danimarka, Mııır, Iapanya, 
llyen subaylar, büyük Unlformalanru 19 lldacttepba: Ul8 Elt?"ya• Amerika, Finlindiya, Franaa, 
giymif dört generale mevkilerini terllet- Ebedi Atanm İltanbuldan Ankarayı İngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irak, 
Wer ve Atatilrk'U aon defa kılıçlan ile nakli münaaebeWe yapılan cenaze ta. ıran, İtalya, Japonya, Letonya, Litvan-
selAmlıyarak çekildiler. reni. ya, Norveç, Holanda, Polonvııı, Roman-

FaUh sallı s tbıetl •alh halnık HJrhnll- T L - - .r-
iladea: op arauuıua nakil 20 İldnclt.epta l9l8: ya, İlveç, Iıviçre, Suriye, Çek09lovak-

Saat 9,50 .•• BUyilk kurtancmm naqmı A _Ebedi Ata'nm tabutunun Anka ya, Sovyetler Birlip, Yuıoslavya bu 
Sivas vlllyetinln Derne kariyealnde top arabasına nakletmek için hazırlıklar raya nakli ve V&fllL kalabalık heyetler içinde temail edili-

Biçlr köyünde Bektat oğullarmdan Yu - baıladı. Yaverler katafalkm lllttlndeki B _ Büyük ölUyü karplama tısreni. yorlar • 
suf oğlu Halil aleyhine mahkememizde atlas bayrağı kaldırdılar. Tabutu araba- 21 bdacltefrlD ISS: Aynca Milletler Cemiyetinin, Fran-
cereyan eden aulh teıebbilail davasmda ya kadar götürecek 12 kamutay azası iki A _ Ream! btlyOk matem gtbıll. 11z Suriye mania idaresinin, Düyunu • 
ikametgilu meçhul olmaaı dolayıalyle teb tarafta altışar altqar olarak dizildiler. 9,45 : B _ Atanm Etnografya mllze umumtyenin 11lltmeailleri de var. 
llgat yapılınam11 ve 20 gUn müddetle lll- Tabut bir an içinde ellerin UatUnde sinde hazırlanan mahalli mahsusa vu' ,Uyük Uniformalannı giymif bu 
nen tebligata karar verilmlt n muhake- görWdU. Büyi1k ve Ölmeı &efl bu aon için bilyllk cenaze tarenJııtn baf]aDllCJ heyetlerin matemli bir ihtipm arzeden 
me gtlntl H-12-938 Sa. 10 a bırakılm11 seyahatinde bat üzerinde tapyarak ta- 13,35: c _ Ebedi Atanın ull tabu. kadroau içinde, pyanı dikkat ahnalar 
olduğundan o ıUn mahkemeye gelmedi- rlhl vazifeyi yapmak, onun kendi eeeri t göze çarpmaktadır: 
ği takdirde gıyaben karar verllece&a llln l BU unun Ankara Etnografya mtlzelindr 

&& o an yUk Millet Mecllline ve onun hazırlanan ma!ıam mahsusa vu'L tıte Şah Veli Han .. Dost Yunaniıta-
aıı.1.lı....-~~~~~-=-m_un_;::ur~-~~~(V~·~P~.~==~~~~~--=m=uJU=tere==~=-=milm===e•=lill==eriD:.=:•~d=Ue17cm~~·~lt-.~.ım .. ll!!!!l .................. llllL _~~~rL*tnt lllY.~~ flfJiri11iz) 



DIŞı:\~OA: 

• BUyilk bir iş acentası lsveçte 40 o
dalı, parklı ve av için geniş arazisi olan 
modern bfr ııato aramak ve ısatınalmak 

işini üstüne almıştır. Acentanın ecnebi 
bir prensin besabma talıştığı bilinmekle 
beraber, bu prensin kim oldu!;;'U söylen
memektedir. Bununla beraber bazı kim
seler bu ecnebinin eski İspanya kralı ol-
duğunu tahmin etmektedirler. . 

* ltalyada akademi azasından profe
sör Giordanlııin riyasetinde "milli sellü
los" isminde bir ıirkct tesis edilmiştir. 
Şirkctln gayesi bazı nebatlardan çıkarı
lan iptida! maddelerle sellilloz lstihsala
tınr tnnzim etmektedir. 

* Yugoslavya nnibl prens Pol, refaka
tinde düşes dö Kcnt'in hemşiresi prenses 
Olga olduğu halde dün öğleden sonra 
Londraya vasıl olmuştur. 

Zahiren hususi mahiyette olan bu zi
yaret esn:ısrnı:la prensin İngiltere hUkQ
metinin mümessilleri ile ticari meseleler 
hakkında müzakerelerde bulunacağını 

b:ız1 İngiliz gazeteleri yazmaktadırlar. 
* Çemberlayn avam kamarasında lngf-

1..z GUyanı hükumetinin 25 bin mil mu
rabbaından az olmıyacak olan araziyi 
muhacirlere ucuz fiatla vermek tasav
vurunda olduğunu haber vcnnlştlr. 

* İngiliz bauvekill Çemberlayn avam 
lt::ımarosnıda lngillz topraklarmı bir ta
arruz vukuunda dominyon ve milstemle· 
kelcrlnin toplu veya ayn bir halde İngilte 
reye yardımı taahhüt edip etmedikleri 
hakkındaki suale menfi cevab vermiştir. 

* Fransız hariciye nazın Bonne, diln 
de Paristc bulunan kral Knrol ile gBrlle
mü1tür. GörUııme ekonomik mtlnnııebet
Jere ve iki memleketteki orta elçilikle
rin mütcknbllcn büyük elçiliğe tcrfil me
selesine taallük etmiştir. 

nm Başvekili ekselans Metaksas, Von 
Neurath, Türk dostu Sarraut, Potcm
kin ... HüzUnü yüzünün ifadesinde oku
nan Baron A loisi .. Amiral Pound, gene
ral Nediç, general Teodoresco, general 
Nahçcvan, general Panof, general Dar 
kalof, yanyana yUrüyorlar. 

Arnavutluk adliye nazın Şat bAfmI 
Önüne eğmi§, mahzun adımlarla ilerli
yor .. General Domeıtika general Liat, 
general Hutzinger, amiral Yumoıev, 

general Buıkay. general Keller, Albay 
Ko11et bir sıra halindeler. 

Kalabalık arasında Emir Adil Aslan 
Milletler Cemiyetinin mümessilleri 
Valters, Agnides, Erm de göze çarpı

yorlar. 
Misafir delegelerin ön .afta vekilleri 

olduğu halde hepsi tarif edilemiyecek 
derccdc derin bir hüzUn içinde, yavaş 

adımlarla ve kütle halinde ilerliyorlar. 
Atatürkün tabutu müzeye gelinciyc 

kadar bütün güzergah boyunca birik
miş olan ve acıdan, ıstıraptan yuğrul

muş olan ve sessizce inleyen halk kUt
leler :nin arasm<lan geçti .. Ve tabut saf 
lar önünden ağır ağır uzaklaıttrkça ge
ride kalan hal!: yığınları daha sıklaıa· 
rak tek bir vücud halinde büylik Atası
na son vedamı yapmakta idi. 

Atatürkün tabutu muvakkat 
istirahatıahında 
Şefin tabutu, kendisine son ihtiramı 

ifa için saf tutmuı Türk ve ecnebi la
taatının arasından geçerek Etnografi 
müzesinde hazırlanan muvakkat istira
hatgahı önüne geldiği zaman, cenaze 
alayının arzettiği manzara çok ulvi ve 
son derecede muhteşem oldu. 

Artık buraya herkesin, Büyük Şefle, 
Atasına, s~n vedamı yapacağı noktaya 
gelmiş bulunuy.ordu. 

Millet Meclisi önündeki katafalktan 
buraya gclinciye kadar yekpare bir 
granit parçası halinde kahraman Baş· 
huğlarının tabutunun bulunduğu top 
arabasını çeken erler Halkevi ile müze
nin arasında durduğu zaman ona, gün· 
lcrdenberi refakat etmekte olan silah 
arkadaşları tabuta karşı cephe aldılar 
ve selam verdiler. 

Bu anda ,gözlerimize Halkevinin mil
zeye nazır cephesindeki balkon.da, Ma· 
rcşal Vcod'un teessüründen takallus 
etmiş asker çehresi çarptı. 

Rahatsızlığı dolayııiyle cenaze töre
nine iştirak edememiş olan Mare~l, 

büyük şefe, son tazimini burada yap -
makta idi. 

Tabut arbadan indirilerek Müzeye 
P'irilinceye kadar arkasında yaver, elin
cie mareşal asası olduğu halde resmi ih-

Il ilıER - Akşam postruıı 
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Hata 1. ı n iktisadi e İSİ C U fil h Uf ll J1 
kalkınma-- ı 

Hftkt\metlmlz bu ı l e t e h }0 t a b 1 
mevzu üzerinde 

\'aıışıı.yor E siz kahraman Atatürk: Vatan saf1~~ 
çi!1::~:.:~1~~~~a=d~~~~:a~:~~i~::e!~ • n ttardır. Aziz hatıran sönmez meşale 01!11t' 
gul olunmaktadır. Öğrendiğimize göre "" 

bilhassa bunların ba~ınd!l kardes mem· ru ları ZI daima a eşli ve uyanak tuta~JA• w 
Jeketin mahsullerinin satılması, ihraca· 1 ıov ~' 
tının artırılması bulunmaktadır. HükO.· r.:lr Ba~ıaıaJı l incide lık hayatı Ata türkün en kıyıtıe!. 1 dii~. ~ 
metimizin Hatay menşei mamulat ve 
masnuatında gümrük resmini yüzde 9 
tenzil eL'llek hususunda yeni verdiği ka· 
rarın çok müsmir olacağı muhakkak ad· 
dedilmektedir • 
Kardeş Ilatayda ziraate elverişli olan 

140.000 hektarlık t<>prağın şimdilik ancak 
6000 hektarı ekilmektedir. Bu arazide 
buğday, arpa, yulaf, pirinç, ak dan, tü· 
tün, üzüm, hububat ve muhtelif rneyva· 
lar yetismcktedir. 15000 hektarlık arazi 
de bağlık ve bahçeliktir. 
Kardeş memleketin gerek iktisaden 

yükselmesi gerekse sıhhi bir beliyyeden 
kurtulması için 19000 hektar arazıyı 
kaplayan Arnik bataklıldarmm kurutul· 
ması da yapılacak işlerin başında gelmek 
tedir. Bu saha Muratpaşa, Canbulad, Re
şadiye, Pa~öy, lçada, Çileoğlu, Turfa, 
ve Telosman arasındaki ınıntaakda bu· 
Junmaktadır. 

tiramı ifa etti. 
Top arabasının tevakkufu üzerine 

büyük önderin yaverleri ve maiyeti su
bayları tabutun üzerindeki Türk bay
rağını ve örtüyü aldılar. Şefin .tabutu 
zaferden zafere koşturduğu Mehmet
çiklerle, komutanların ve subayların o· 
muzları üzerinde yükseldi. Ve t.ğır ağır 
müzenin methaline doğru ilerlemeğe 

başladı. 

Müzede 
Methale doğru yükselen menner ba

samakların sağ tarafında Türkün büyük 
evladına karşı milletlerin.in, devletleri -
nin sonsuz saygı ve sevgilerini ve onun 
gaybubetinden dolayı Türk ulusuna 
taziyetlerini bildirmek için gelen fevka
lade heyetlere, kordiplomatik, sol tara· 
fında ise vekiller heyeti, millet meclisi 
azaları, merasime iştirak eden diğer ze· 
vat bulunmakta idi. 

Tabut Mehmetçiklerin, generallerin, 
•ubayl:ırm elleri üstünde ve omuzla -
rında Turk ulusunun ve dilnyanın bu 
değerli mümessillerinin son tazim teza
hürleri arasından geçerek, oraya, mlize· 
ye girdiği zaman şefin hemşiresile, Rei
isicumhur İsmet İnönil ve Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Başve 
kil Celal Bayar, büyük erkanı harbiye 
reisi mareşal Çakmak, tabutun konula
cağı ltaidenin önünde yer almış bulunu· 
yorlardı. 

Tabut, müzenin tam orta kısmını 

teşkil eden ve yukarıdan aşağıya beyaz 
muslinlerle kaplanmış olan salonun or· 
tasındaki kaideye gene silah arkadaş -
lannın elleriyle kondu. Ve gene bu el
lerle üzerine şanlı bayrağımız örtüldü .. 

Şimdi başta Cumhurreisi lsmet İn
önü olduğu ha1re bütün başlar eğik, 

derin bir huşu içinde büyük şefi anıyor 
lar ve onun hatırasını taziz ediyorlar. 
Manzara tari!e sığmıyacak derecede 
yük::ek ve heyecan verici.. 

Atatürkün her tarafı beyazlara bü
rünmüş olan bu istirahatgahında ruhla
ra sükun veren, teselli sun:ın bir hava 
esiyor .. 

Bütün gözler ve kalbler siyah bir 
zemin üstünde yükselen beyaz bir kai
de üzerinde yatan bayrağa sanlı Ata
türkün tabutunda ... 

Kimse ne gözilnU, ne de kalbini on
dan ayıramıyor. 

Reisicumhur :tnönü, önderin tabutu 
önünde uzun bir vakfeden sonra Millet 
Meclisi r~eisi, Başvekil ve Mare§<ll ile 

da, irfan muhitinde ve geniş halk içinde B"t" d"' d ··ı" .. ün got rıc.1 u un unya a o umun •t "le 
bulunan bütün vatandaşların vicdanların- ramı insanlığın atisi için üıtı!.ııe~ıfl~ 
da yerleşmiş olan laik, milliyetçi, halkçı, müjde olarak selamlarım· Bu 50e ıı•~ef. 
inkılapçı, devletçi cumhuriyet; bize bütün zılarile ve toprağımızda şöva.IY ıs. ıtv 
evsafile Atatürkün en b.,ymetli emaneti.. ve mümtaz şahsiyetlerile yasırt1iııe6' 
dir. eden büyük milletlere, Türk ıtl 

Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve şükranlarımın ifadesidir. . jıİl' 
hatırası, bütün halkımızın en candan duy- ·ıJetiı" 

D 1 · · · b · · rnı gularile sarılmıştır. Memleketimizin her ev etımızın anısı ve ıl 
köşesinde ve bütün milletçe kendisine gös· dakar, sadık hadimi, ~öı"t' 
terdiğimiz samimi bağlılık, devlet ve mil· insanlık idealinin aşık ve 
letimiz için kudret ve vefanın beliğ ması, k 
misalidir. Türk milletinin aziz Atatürke Eşsiz kahraman Atatür ' _{ 

.. d. "'· • · · Vatan sana minnettardı~· \1'tr;J goster ıgı sevgı ve saygı, onun nıçın B .. t.. .. .. .. h. ıne•~e A.rır.ı::, 
Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir u un omrunu ız . h ıtırır ,,;,1 

bir kaynak olduğunu bütün dünyaya gÖs· Türk milletile beraber senın u tıJ1d' ~ 
temıi§tir. zim ile iğiliyoruz. Bütün ha~iıı· ~ 

Atatürke tazim vazifemizi ifa ettiği- . ruhundaki ateşten canhlık vel 1a1' ı 
miz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen aziz hatıran sönmez meşale 0 ~acıJc?' 
şükran duygularımı ifade etmeği, ödenme- mızı daima ateşli ve uyanı;:icıtô~~ 
si lazım bir borç saydım. tSME1' t:N 

Milletler arasında kardeşçe bir insan-

cı ve keder içinde 
Şe 

Yann Şeker Bayramı başlıyor.. Ve 
İstanbul matbuatı, neşir vazilesini 
iki gün için ''Kızılay,, gazet~e bı

ra~. Gazetemiz de çarşamba ve per
şembe günleri intişar etmiyecektir. 

Bu bayram, büyük acmuzla bizi baş
başa bırakacak bir vakfe olacaktır. 

Atamızı, Cumhuriyet gibi aziz bir 
bayramımızla Şeker Bayramı arasında 

kaybettik. Cumhuriyetin on beşinci yıl

dönümündc, bütün Türk milleti, değil 1 
coşkun eğlence tezahürlerini, Atasının 
hastalığı ile duyduğu derin hüzün ve 
ıstırabını bile içi kanayarak gizledi. 

bayramı .,,,,.
1
,,.,( 

Atanın güzel başını artık kaldırama- Türk matbuatı, bı ı.eıı Öl 
. rpınırr- d" ' dığı yatağında incinmesinden korkan zi!esini eda ıle çı .-be ı .ı.ı 

··k ve"' dY 
Türk milleti o büyük bayramında sa· tan Atasının, bü}'U • J3iı 
kin ve yekpare bir endişe halinde şa"'t.ın kasından ıstırap çek~;~ el 

:t" d · ştuP' e 
gibi idi. gun, daha bitkin .. u 1' ıııuıe~ U .. .J 

Ataya, bu bayramdan iki gün önce, Bu bayramda Tu~·)'ıe, ııı0~t"". 
son vedaı.mızı yaptık.. Türk milleti bu riyet gibi aziz varbgt rtaıclaf t 

seneki Şeker Bayramına, işte böyle de- tanın hedef ve id~; :uıtJ1Bsıfll 
rin ve sönmez bir hüzünle giriyor. da olmasiyle tese ı 'pOj) 

Bu ba}'Tam Türk milletinin Şeker ederiz. ,, 0tsılt' tı·I·· , 

1 

"bare> !1lt ~,. 
Bayramı değil, bütün dünyayı sızlatan, Bayramınız Ill~ Türk ıııv-#6 
bütün bir on sekiz milyon Türk kütle- ile zedelenmiş aZ1Z 

sini hıç.kırtan en büyük insanın ebedi I ~ 
kaybına hicran günleridir. 

Asrın sıüneşı 

ULU ÖNflER ve ŞEFJMIZ 

ATAT C R K 'ün ,rJ&J 
• ,,e ~ştif· . 

Ufulli üzerine Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Snrayburnu.:ıdan İzmite, !zmittcn. AnkaJ"3 )
3 çe}tilttl~,· 

ynpılan bilumum merasimin tamamı, Tilrkiyenin e:ı meşhur operatörleri tarafından sinenııı.Y3 }liçbit JJ'ııııte. 
Ayrıca film dosyalarıml7.(ia mevcut Atatürkiln, bugüne kadar memleketimizin hiçbir şehrin.de."~ biliJld6 jtJt 1'11 

soda gösterilmemiş 1000 metrelik filmi ile gene ATATORK'ün İstiklal Harbinde nıemleketıınız ~sitıdo 
lif seyahatleri, birçok açılış törenlerinde filmlerile bizzat kendilerinin TürkiyeBüyük Millet :M~~~afCll 
yurduklan cutukları film halinde gösterilecektir. Bu 3000 metrelik film bu a.kş::ı.m saat 9 dan ıti tll'• 

1 elı Vt iPEK ve SARAY sinemaların.da birden gösteri e~terHece" ~ 
Bu film yarından itibaren lzmirde ELHAMRA ve YENi sinemalarında da a)"-li zamanda:: J!!,._Yfitl 

~ :!!--_, 

ULU ONDER ve ŞEFi"'1it 
• • • .. • • '~ , ., • • ,,. '- ·'· 1 i .• · ~ "':.. ..'4. ,·.: • . .,; 

ATAT Ü R K , .. n ··i-~'· 
Ufulü ü2.Cline Dolınnbahı;e Saraymda:ı Sarayburnuna, Sa.rayburnundnn İzmite, 1zmitten A,nkara~:,'1'ııııt1 

yapıla.:ı bilfunum merasimin tamamı. Tilrkiycnin en meşhur opcr:ıtörlcri tarafından sinemaya 

MELEK slnen1as ~;~'\c, Yarından itibaren 
rıtS~ •es l 

h··koı:net e .ıer 
birlikte Atanın istirahatgahından aynl yın yalınlı:ılıç nöbet beklediği büy~ik larm ve u dJ P tıl' 

kurtarıcının tabutu önünde Millet Mec zim geçişleri başla .. : yıı'111 
ri dılar. 

Ondan sonra da baş ve ayak uçlarına 
üçer meş'alenin yandığı ve dört suba· 

1. · al · 1 k d · h ı b" ··ku~n idnde g~~ ..ı 11' ısı az arıy e ara, enız ve ava mv- ır su ~ . önuııv 

vctlerine mensup 'komutanlarla subay- akıta akıta şcfın 



~ Yazan: !Qıru @a ~. 
hır } atılar · · 
ı.... tcç ele ıçın saç, güzelliği tamamlayan 
"'lllletlic:·ıneı. oldugundan onun her teli pek 
~la ır. ır ~ tın1 kı ır kadın - modaya uymak için -
ttUc.rdcıı b'sa kestirmeğe razı olsa da, o kısa 
tı c• ır tane . . b' Ullat, ın • ını ıle kaybetmeğe gönlü ra-
tıp, dı.tnya eger ki ken.cli eliyle iki iıç tel kopa
bir hdigA da baha biçilemiyecek kadar kıymetli 

'b cır o ltnak .. d qlti uzcre verme'k istesin .. 
IJl taçJ za~nd bazı geveze erkekle~ bir ka· 

lıtd arını k b •' 
) tt, derı ~y edince aklım dn berat.er kay-
ltıt ha ~rınış Bu aöz, tabii doğru olamaz. 

t~~ııı 1~1 kad n ol ına olsun başını yıkarken, ' 
ltç d c b rar'ken bir kaç telin döküldüğünü •iıı;iimliııııli~~~~~ 
teıı ~ı d ti.il e?nen ilzi. ür ve bir gün dır, fal-at pek nezaketsiz olduğundan 
~~- e Par~uş erkekler gibi, fildişi ben tekrar edemiyecebim. Mektepte bi-
~·~ &c • ak ba~lı ol b0leceğı hemen yoloji dersi okudunuzsa onu kendi 

tor llbuki r. k ndinize bulursunuz. 
~ il dtb~ ~r. teyi bilen Aristo feyb- Hayatı.nızın mevsimine göre değiş· 
~ ı b.

1ki bin §U kad~r yıl önce mesinc gelince, bu işe pek meraklı bir 
tft' h r de lı: çocul:•arla ha..:lıma ~aları- hekim her gün dökülen saç tellerini 
llt b t a nl rtn saçları hiçb·r vu saymış ve ince hes2plar neticesinde (in
li! t<c · 1 ~ d ulem z. Bu teşbi' te san saçları pösteldye benzemediğinden 
ı.: ' ~ • bulunsa.da bata olmad ğı o hekime deli deycmeyiz) ortalama sa-
~ On •• t c h n ıçın hem bayanla.mı yıları bulmuş. 

t,. 1 g ~ , cın dı;: onların sa.il nnı Bir giln~e çocul:lann ba~ından 90 tel, 
•Cc L C;c is . 

'~ d ıy n erkel.lere teselli çocul:lu ·tan tonra 38 den 108 e kadar, 
ı. o a b. 

t 11ct . r sozdür.. ihtiyarlıkta da ı 20 tel saç düşer. Ba -
~tti: tun aa 
~ti . :.ılc tald çıruzı tararken, tarağın yanlara hiç bir vakit ihtiyar denilemi-
te ıı d j\· 1 ını gördüğür.iız saç tel- yeceği için burada ihtiyarlık yaşına ait 
•nı , b t~ ınc~i tabii bir şeydir. Saç sayı, tabii erke ~ıcrindir. Fakat bayan· 
~.ı~ h.r Ornr" \ ~cudumuzun ömründe lar d:ı g· nJe 108 e kadar taç teli dö
tc er~ 11 .ı .. u vardır: Saç ba~ın derisi- kerlerse bunu tabii tutarak hiç merak 

rı• ""'n d ~ l Ç ~ •, o kilde! 0ı:>ar, uzar, bir dereceye etmeme : lazımdır. ünkü dökülen tel-
t• .r. c~ııan r Uzunlukta bir müddet lerin yerine gene tabii olarak yenileri 

le • l'cır;ı to ra can taşıyan her §ey doğ r, ve uzar. 
~~":, 0ltl ı.ın di lcrıne tak lan iıte bu Bir saç teli ömrünü bitirince hemen 

>ııoı~ç tc}~~cr~. s~~ :rı~iş saçlardır. düşmez. Artık beslenemez ve uzaya· 
iL • ın oınru ıkı, nıhayct dört maz, fakat bir müddet daha .. toprağa 

~Çlaı111 saplanmış cansız bir değnek gibi - ye-

ıı._ itle tabii ola k d"kül · h rinde durur. Böyle cansız kaldığı müd 
~~·..., \'s~ne hra o mesı em 
~t ~qııc g·· • em de hayatımızın detçe hiç zora gelmezse en sonunda 
ı 1 Caha ore değişir. Bir kere, yazın kendi kendine düşer. Arada sırada baş 

· ll r tda saçı dah k d k yastığımızın fucrinde, yahut elbisemi· Clda da ar a ç.c ö ü· 
hatasız bir tesbih var- zin ya'kasm.da gördüğümüz saç telleri 

bunlardır. 

Ancak, medeniyet hayatında bir ba-
1 ~ ~ i:ıl mııııtlllf!Utl!uıılllfl şın zora gelmeden ya§aması tasavvur 
~~ edilemez: Medeni insan her gün başını 

~ 
on 

arayınız 

yıkar, saçlarım tarar. Bu sırada da başı 
az çok zora gelir demektir. Başımızı 

yıkarl:e:ı, saçlarımızı tararken gördü
ğümüz teller de böyle ömrünü bitirmi~ 
ve biraz zora gelmiş saç telleridir. 

Demek oluyor ki, insan gün.de 
- yuvarlal: hesapla • yüz taneye kadar 
saç teli düşürürse gene merak edecek, 
üzülecek bir sebep yoktur. Böyle tabii 
olar;;k döklilen saç tellerinin yerine 
mutlaka yenileri çıkar. Saçl.ir fazla dö
kuliır .. e, dökülenlerin yerine yenileri 
çı'1."1Ilazsa, o vakit, merak etmelidir. 

1iiti·e:5·e:·u:~· ................................. 
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lngiıterenin nihaqelsiz 
kong şehı in 'rı 

men/ aatleri bulunan 
vazigeti nedir ? 

Hong-

Japon ıs•ila"ı Çinde her gün birnz da
ha büyüyor. V c J npon istilası kal"§ısm

da, başta İngiltere ve Amerika olmak ü
zere, Çinden birçok menfaatler temin 
etmekte olıın dünyanın en büyük devlet
lerinin de iktısndt zararları arttıkça artı
yor. 

AvrupanJL tnnınmış bir muharriri, ln
giltcrenin uzak şarktaki bUyilk menfaat 
merk~zlcrinden olnn Hong .. Kong hak

kında enteresan bir yazı yazmıştır. Mu • 
harrlrin bu yazısından bazı kısımlan a
lıyoruz: 

"Kanton düştükten sonra artık Hong
Kong olmüştUr. Halbuki, lngıltere impa
ratorluğu içın bu ada, Şanghaydnn kat 
kat mühimdir. Şanghay bir milletler n
rnsı şehri)'di. Ornda her milletin zabıta
sı, bankaları, şirketleri, mağazaları var
dı. Her millet kendi evini, kendi kuvve
tini mUdafna edebiliyordu. Bu cıchir bil· 

yük Yangçe nehrine hAklm bir vaziyet
teydi. Bu nehirse Çinin can damarı de
mekti. Fakat bu nehir dahi bir milletler 
arası nehri haline gel~tf. 

Halbuki Hong .. Kong, lngilizdl ve .tam 
lngilizdl. Burası, uzak §arkın Cebelütta- 1 
rıkıdır. Bir ada, bir knya, dolduruhnuş 1 
bir tepe. Tepede geçeceklere ölüm saçan 
topların boğazlan görlllllr. Açık bir ll - . 

• 
man, mevkün çoraklığına varmeaya ka- ı 

dar Ccbelilttanka benzer. Orada da yağ
mur suyundnn bavka içecek su yoktur. 

dağların mail sırtlarından, muazzam be
ton snrnıçlara yağmur suları dökülilr. 

Hong - lfongda istenen her §C)i yap
mak için mükemmel surette seçilmiş bir 
yerdir: Bir silrgU, bir kontrol kapısı, bir 
de mal'§andiz deposu! 

16 ıncı asrın başlarında Portekizliler 
kalyonlariyle Kanton 15nlerlne geldikle-

ri vakit bu mevkiln kıymetini takdir e
demediler .l:Iong - Kong adasını ihmal 
ettiler.Kantondan oldukça uzakta Makao 
yarımadasına yerle~Uler. Burası Porte
kizlfl erc daha emin geldL 

Japonlar için, Avrupahlarm dört yüz 
otuz senedcnberl ticaretgah. yaptıkbrı 

ve yerl~Uklcri Asyanın bu noktasını i
taate olmak hiç zor olmadı. 

Çin harbinden ~u hakikat çıknr: Japon 

!nglll<'r n·n (,,'inıMd ticari \"e bahri 
llmnnırun 

emper; alizmi, Asyadnn garp müstame
relerini sürllp çıkarmak istiyor. Japon
lar buna, Şanghayda az çok muvaffak ol

dular. Hong - Kong nasıl Kantonu tutu
yorsa, bugün Hainen adası da Hanoyu 
öylece tutmaktadır. Japon emperyalizmi, 
Hincn adasını da işgal edecektir. 

EğC'r bundan birkaç hafta evvel önüne 
geçilen Avrupa harbi patlak verseydi, 
Japon ordusu ve donanmş.sı, Hindi Çin'e, 
Singapura ve Hong - Konga saldıracaktı. 

O zaman Çin, Japonya için ikinci dere
cede bir basım haline dilşeeektl. 

Hong - Kong gören her seyyah, 
Nevyorku veya Rlyodöjancyroyu gönnlll 

gibi mubayyel<'sindc insan ölçüsüne sığ
mıynll' bir azamet peyda olduğunu hisse
der.,, 

Uzaklarda, beş yüz elli metre yük
sekliğindeki kale t('pesinin, koyu san 

surları içinde yUl~eldiğini görürsUnilz. 
Sonra, yaklaşırsanız, bUtün bu dağın ev
leri birbir üzerine ltntlnnmış bir şehirle 
örtülli olduğunu fa.rl·cdersiniz: Monako 
gibi bir yer ... 

merkezlerinden biti olan Hongkong 
görU083U ... 

Koya girer girmez, kendinizi Çin şeh
rinin Umlt etmediğiniz uğultu ve gUrUl

tUsU içinde bulursunuz. Binlerce kayık 

yelke."llerlni rilzgO.ra knrşı açmışlar. Bu
ralard:ıkı k~yıklan ekseriya kadınlar 

kullanır. Adayı kaleye, Hong - Kongun 
Kovlona bağlıyan büyük posta vapurları
nm, feribotların, tnccar vapurlarmm a
rumda, bu gemiler ndet! mekik dokur. 

Kadın, erkek çocuk tam iki yU:r; insanı 

ferah ferah taşıyan Agamemnon, Krls
tof Kolomb'un yelkenlerini andıran esl.i 
biçim Çin gemileri. havayı yırtan düdük, 
çan ve ıslık sesleri içinde suları yarar gi
der. 

Çin sahillerine çıkınca, açık havada 
kokular saçan mutfakları, hamalları, ta
cirleri ve dopdolu sokaklariylc biltün Çin 
birdenbire gözUnllzfin, kulağınızın, ve 
burnunuzun önüne serilir. O zaman insan 
hnkikaten İngilterenln nerede olduğunu 
kend.J kendine sorar. 

Fakat bu sunli kendine sormazdan ev
vel blr saniye durur. İngiltere orada, • 
her )'erdedir. Bankalar, mağazalar, kru-
vru:!Srler, zırhlılar, tayyare ana gemileri 

H A B E R . 1 N R E s i M L 1 z A B T A R o M A N 1 o 1 hep hep İngilteredir. 
~-=ı:oaı-.l~ıa:a!ii:lız:mnı::::::m::ııim::~ı:mı-.. ımı:ı::ıı:c:ıızıı:::::E:m:::m:m1ı::ı:::ımmı1m;ı------••----..;------~~~~~---•'ımıı· ---1m1..: 

1 
Hong .. Kong, imparntorluğun mllstah-

kem bir burcudur. 

•-------··BV rc1o1DiTLEJ?E BtiYlE 
~ ULCIA't YOi(. 8F, Hong • Kongun arkasında Çin var. 

Od~.f!ICS.YON'1 J/~,·N kıZıL Ct!,~ Doymak bilmiyt'n kalnbalık Çin İngiliz ti-
TVT /\'fli~S '9Nll, GFN~.ZL6' Oov. L· enr<'tine apaçıktır. Londra şehri Hong -
-'Jtt484 D4N Ol. ~1.1./~MEM•·• 
)N~ Jl //'11'1... OA-"" ~ MN 19,eöfl Kong cephPsini kaybetmekle, 400 mil -

~,. yon müşteriyi, 400 milyon aç boğazı kay-

bedecek dem ktir. Bu takdirde Mnnçcs
ter dünyanın en bilyük pamuklu sanayi
ini 400 milyon Çinliye harcıyamıyacak
br. Alışverişte Amerika ikinci, Almanya 

üçUncil safta geliyor. İngiltere şark de
nizlerinde kontro1U kaybederse, ıng.lte
re adalarında iı1sizlik artar. Büyük Britan 

ya tecerrüt etmemelidir. İngiltere, Mnl
tada, Silvcyşte, Singapurda, Ccbclütta
nktn, Kapta ve Hindistnnda olduğu gi
bi Hong .. Kongda da kuvvet bulundur-
malıdır. 

I 

Fakat İngiltere, kıtalarda mUcndele -
l<'rle kuvvetini israf edomcz. Ve etmek 
istemez. O d:ı bilir ki, en ufak bir yor. 
gunluk eseri gösterdiği takdirde, avcı 

milletler, onun Uzcrine çullanacaklardır. 

Bugüne kndnr Çin ordusu Fransız pi
yadesinin Majinoda kendisi için çarpışa
cağını zannettiği gibi İngiltereyi de öy
le r.annedlyordu. 

Halbul:i İngiltere, şahsı müstearla 
harbetmiycccktir. Lakin. ta Nelson ve 

Kiçner zam nmdanberi kmmda duran kı
lıcı çekecektir. 1şte. Kanton ve Hnnkeu 

alındığı r;ıralnrdn uyanık \ e tecrllbeli a
damlar İngiltere için böyle dUşUnmUg • 
lerdlr. 

Ne de olsa lngiltPre. yirmi sekiz ny 
sonra ikinci defa olarak u .. ak şarkta 

"cephe" kaybetmiştir. 
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Gece tuva
letleri için 

bluz ar 

Eftt İ9C~ topl&nhlarrna sık sık git
mek Adetiniz aeğilse, çok pahalıya çı

kacak ve nncnk beıı altı defa giyildikten 
sonra modası geçecek olan bir rob yap
tırmayınız. Ansızın bir yere davet olu
nursam "ne giyerim" diye de UzUlme
yiniz ve uzun bir eteklik yaptırır ve bu
nun için gUzel bir kuma~ seçersiniz. Mev 
kio ve zamana göre, milnasib bir blOzu 
her vakit kullanabileceğiniz bu eteklik 
Uzerlne giydiniz mi, gUzel bir gece tu
valetine sahih olur ve bununla istediği
niz kadar zarif görUnmenize de bir mft.
nl kalmaz. Yani bllızu gUndUz ziyaretle-

rinde de bir tayyörle giymek kabildir. 
Bu suretle faydasız bir masraftan kur
tulmuıı olacaksınız. Bu yaptıraca~1nız 

blilz için resimde gördUğünUz modeller
den birisJni seçmek milmkilndür. 

1 - Çok parlak satenden bir ceket. 
l\:ollnr geniş omuzlu olup kol ağızları 

biızgUll'rle çok daraltılmı§tır. Dört kıy
rnc•Ii dUğmeyle bu ceketin önü kapanır. 
Yaknsmda ve ceb altlarında işlemeler 

\'ardır. Bu ceket 1 metre eninde 1,80 
m"trc kuına,tan çıkar. 

2 - Tentene blüz. Kollar çok geniş, 
ktıl kapakları dirsek hizasındadır. Ayni 
kumaştan kesilmiş iki banddan birisi bir 
k mcr gibi bluzu eteklik ilzerine rapte
ı.1 :. P:,::ı'rl de eski zaman elbiselerinde 
ro n denen göğiıs kısmını blüzun diğer 
kı mın fan tefrik eder. Her iki band ge
ni, birer fiyonga ile biterler. Bu bHiz 1-
t;I 1 m"ll"e eninde 1,25 metre kumaş gi
dPr. 

3 - B 1 tarnfı dnr siyah bir kozak. 
OniC'n dLibn<'lldir. Vn ilst kısmı geniş 
bfr P"i('rln şc>klinde bir kuma.., parçasile 
sU~ll !Ur. Bu kOEak 90 ::antimetre enin
de 2130 metre kumaştan çıkar. 

.. --
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.f - Açık r<'nkll krep Romarenden kor 
saj. Bu korsajın bUtün sUsU omuzlarda
ki bal peteği oekllndeki bir sıra bUzgU
lerdir. Dirsek hizasında geniş olan kol
lar ağızlara doğru sıkışır. Burada asıl ku
maşa verev olarak konmuş geniş bir bi
lezik vardır. Bu korsaj için 80 sanU-

Sebzeleri 
ha faza 

Kış geliyor. Yaz ~ebzeleri artık dükkan. 
!arda bulunmıyacak, kış sebzeleri de gün· 
den güne pahalılaşacak. Binaenaleyh seb· 
zelerin nasıl muhafaza edileceğini bilmek 
ev kadınının hem işini kolaylaştıracak, 
hem de tasarruf imkanlanm temin ede. 
ccktir. 

Pututı s rı n uhaf nza'<ı 
Patatesler ancak iyice kuru oldukları 

takdirde uzun zaman dayanırh:. Onun 
için patatesleri evin rutubetsiz bir yerin· 
den. iyice kuru olarak, biribirine değme

mek şartile sıralamak lazımdır. Buranın 

ayni zamanda serin ve hatta sorruk olma. 
~ı şarttır. Aksi takdirde patate !er ı;imle· 
nirlcr. 

Patatesleri bu suretle sıraladıktan sonra 
onları ara sıra altüst etmek, ve patate<ıleri 
üzerinde haSJl olan yumruları kesmek icap 
eder. 

metre eninde 3 metre kumaş kfifldlr. 
5 - Mat renklerde ipekli jcrscden 

blliz. Kollar çok yUksck obuzludur. Ke
merin uçlan etekliğin önUne doğru u
zun olarak sarkar. Blüzun zarafetini ve
ren bu sarkık kemerdir. 1 metre eninde, 
3,25 metre kumaştan çıkar. 

nasıl rnu
edelim? 
rutulmuş olan havuç ve şalgamlan bu 
kum tabakası üzerine koymalıdır. Çünkii 
kökleri \"e derenleri yenen sebzelerin ru 
tubet en korkulacak düşmanıdır. En ufak 
bir rutubet eseri muvacehesinde çimlenir
ler. Eğer bir apartımanda oturuyorsanız 
ve bu çeşit sebzeleri koyacak bir yeriniz 
yoksa onları tahta bir raf üzerinde sıra· 
lamak dahi mümkündür. Bu rafın üzerine 
sebzeleri Slraladıktan sonra üzerine bir ta. 
baka kuru kum doşer ,.e üzerine gene seb· 
zeleri istif etmekte drvam edersiniz. 

l..uhnn 'e lrnrııahnharırı 
mnhuf,ıta.,ı 

Lfllına \'e karnıbaharlara gelince, onları 
apartımanda muhafaza etmeğe katiyen 
yana~mayınız. Zira bu sebzeler kükürtü 
ihtiva ederler. \ e yava5 yavaş neşrettikleri 
kükürtlü bir koku ile bütün bir apartıma 
m doldururlar. 

Maamafih bu sebzeleri uzun bir zaman 
ile' uç vt· şalgamların için saklamak mecburiyeti hasıl olursa ya. 
n111hufıt1 .. <JS1 pılacak kolay bir iş vardır. Bu sebzelerin 
Havuç ve şalgam patatese nazaran daha köklerinden ke ildil".ri yerden itibaren u· 

kolay saklanır. Fakat bunları alırken ku· facık bir delik açılır. Bu deliğe bir parça 
rumamış ve içlerinin boşalmamış olmac.ı. kömür tozu (tercihan odun kömürü tozu) 
na dikakt etmelidir. doldurulur. Bu takdirde srbz~ler koku 

Evin karanlık bir mahzeninin bir kö· neşretmeden epeyce zaman muhafaza ec.li· 
şesi:1e bir miktar kum serpmeli. lyice ku· lir • 

Seyahat notlar • 

Amasyaya turistik ~1 

mahiyet vermeliY!" 
Dört h·n senelik bir ma1ive mnlik olııP b 

kıymeti yüksek eserlt'rlc doludur 

Tarlht kayıtlara bakılırsa Amasya ı;ıeh-ı 
rl kurunu fılli ilk yarısında Amazon ve
ya Amnsistlerden "Amas" tarafından 

yapılmış dört bin senelik bir maziye ma
liktir. 

Tarih, Amnsyanm İranhlı:ırdan sonraki 
hliklmlni Romalılar olarak gösteriyor. U
zun müddet Romalılar tarafından idare 
edilen bu §ehir, bir ara Bizanslılara, mil. 
tealtiben Trabzon Komnenler!ne, sonra 
da sırayla Danişmcndilere, Selçukflere, 
İlhanile.re geçmiş ve nihayet Osman o
ğullarının hfi.kimyeti altına girmiştir. 

Amasya tarih bakımından en zengin 
Anadolu memleketlerinden biridir. Şeh
rin §imalini kapıyan yalçın kayalıkların, 
Y eşilınnağa bakan yilzünde mazgal de -
llklerine müşabih mağara ağızlan görU
lüyor. Bunlar eski çağlarda bu civarda 
hUkümet kuran hUkümdarların mezar -
landır. Mezarların bulunduğu tepeıı'"" en 
UstUndc, bugUn enkazından bir. kısmı 
lıUiıl ayakta duran kale ve sed bakaya
sı görülmektedir. 

Çıkıp bakmadım, fakat anlattıklarına 

göre bu yalçın kayalığın kaleye münte
hl bulunan kısmından başlıyarak Yeşilır
mak seviyesine kadar inen gizli bir yol 

varmış. Baştan aşağı oyma merdiven 
§eklinde açılmış olan bu yolu o zamanki 

hUkUmdarlar, herhangi bir düşman tara
fından muhasara vukuunda susuz kal
mamak ve nehre inerek su alabilmek için 
yaptrrmrşlar. 

Yeşilırmak nehriyle kalenin bulundu
ğu tepl'nln arasındaki yUkseklik en aşa
ğı bcıı yU;o; metre vardır. Demek oluyor 

ki sert kayalığın içinde gizli bir yol yap
mak için yıllarca uğraşılmış ve asgarl 

bin, bin iki yüz basamak yapılmıı.ıtır. A

radan uzun bir zamanın silindiri geçtiği 

için şimdi bu yol metruk ve işlenmez bir 
hfılc gelmiştir. 

Amasya geçmişte zengin tarihi hii.dlse
lere sahne olduğu için .bugün eski tnrl-

. Jfl'ı ._._""'"".....,. .......... ~-. serıerı" 
Amaç,•ada Selç11lıı r 

ı .. besı 
/lılf et gazı tur 

it ıı•> 
htnden birçok menkıbeler, b rtı-' 

sunııır t 
vayetlerle bahsediliyor. ıneııel 

sinesinde tetkike rnuhta!: bıe!l! ' 
Znman zaman dünyanın ınu ·ıer}. 

uıribçı /. 
rinden yurdumuza gelen ,0rıııt· 
yaya uğrnmağı ihmal etınl~t ı:ııe~ 
yanın bu hUviyetle bir t~r !\ıttir· ıı 
olmağa knbiliyeti pek ınU5 bfr ı.ııe1 
tarihte de bu şPhrin bUyük 

§ldığını biliyoruz. . ae t 
rı dC''f'lll·~ 

Amasya Osman oğulla ııı ı1 

lctken §imdikl Tokat. ~e Ç~: 0 ~ ~ 
rlni de ihtiva ettiği ıçın ) ıs bil 

Manisa eyaletinden d!lhn gei~' e)" 
i - er I" c takaydı. O zamanlar, d g ...,,-ıı 

1 d n tc..... "°' burayı ilim bnkıınrn n u.ııı.ıı 

de mUmkUndür . .Amnsyndıı u~uıı ııı 
kUltesine muadil nıedresclCl' ııcııte11 
yaş:ımış ve islaın diyarının 
yanına şöhret yaymıştır. etıt 

kJilldııJl bj 
Amasynnın tarihi ba tiftıı .J 

nglnlcŞ ccı· 
yetini arttıran ve ze azfdC Ull 
1erden birisi de yakın l!I 111ıur1' 
etmiştir. Bilyük ŞefiınlZ A ere! ~e 

k için, ş ,., 
milli teşkilatı kurnıa ;..f!lıı9• ııU 

b .• ın de ...ııı 
memlckctlerdl'n ırın . zcıtay,..,ış 

Jckctln ev-
ması bu tarihi nıcnı btıM 
yetine bambaşka bir "akar 

luyor. ' ili et~~ 
· ıer•11 rl tr 

Tokat ve Çorum şehil' n ıdıı 
rlvle birlikte zaınnn zaırıa ' bılııl .. , ı-şk 

mata göre vilüyet yapıla ııııtill { 
. ' . Aınnsfl.1. teli 

ayırd cdılmesıyle ın:ıddC cfP 
TUrltiyenin en küçük ve. ,

1
,,8 alt: 

. ·ye.,.. ~' 
vilayetlerinden bin vnzt ,,.eJfr ...ııı> 

ı,•B il> \'V 
tur. Daralan, kUc;Uien en bil ç 
ları azaldığından fakirlCŞ 

1
,.jp ııır t ,-t 

kınıık y ııl'tC para ve hareket so l ın• · 
..ı .. tJk b r 

var: Amasynya tun." #'' 
mck. ııı ııe 1, Jd)atJll i (IS 

Bizdeki turizm tcş ıeıcet 6t.1c' 
propagandasmdan bU ınclll llSPet JI ~-
dnlandınnakla beklenEı..ı ınritıdcıd 

~ı uze 
nin tahakkuk edcceg .,_'1 
umumidir. J1. G 

~ -----· ----
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tören •• 

~lı h-.ı ~:cnnıi~ Atatürkün cenaze törenine dair en güzel resimlerle ve yalnız resimlerden ibaret olarak gazc

~fiorı. ,!~hı. tab, çrka<acakhr. Bu nüsbadA AnkaradA dilnkil cenaze tören:nin bütün hazin te!crrüat< canı. 
~edilmiş olaca'ktır. 

Bütün yurddaşlar 

and içti 
~arayburnunda, Taksimde, 

dün 

Yedek 
Ubay Okulu önünde dün heyecanlı 

yapıldı tezahürat 
~ ~' 4ta .... Baştarajı 2 ıncıde 

' bflyltk s.ı... l'ilrklin en bUyilğü, 
~~ Seıu ~\t llakeıi dahisi, TilrkUn her 
~- 'raartı.~n Yuz binlerce kişinin göz 
«ıt. •e İ'llı,oaıı senı, aenin en çok sevdi· 
41 ~il~ ~:Urduğun di~ara gönder-

JL lolluy net \•e eUkranlıırımm o 
~ı~ oruı. 
'1 '-tı •e ~:na:rak, parçalanarak, bu 
~ orunı l tan ol' lvar~la.nmı işitme
~~ d~ ~t di~orum. 
' fhıı fçı butunun arkasında yürü
"- ~tll'tbı~~ hlll yanıyorum. O saat-
~l'\ıtlfları kıvranıyorum. O yanıe 
~ ~an~ haykırıyorum. 
~ ~U IÇ!a P arabasının arkasından 
~ ""tit de Yoktum. O saatte mu
~ lııaııt1,! dJye aendcn aldığım il

~~ ktr•nıc1a ': exnrı, yerine getirmek 
lıtı~ tllnıe ınır eapka ile ömrUniln 
~ vı 1 bltjı. tını Yaşadığın, en tatlı ha
k.:-:ııda rı.tird't7t ıı0be 1t>•n mektebin, asırlık 

yenin blr tek kalp halinde yaaadığmı fa
ni kulaklarında duymak mı istiyorsun'! 
Sana bUtUn bir Yedek subay okulu tale
besinin ayni tdeaJl haykırdığmı mı i§itti
reyim. 

Arkadaşlar! 

- Biz hangi ideale bağlıyız! .. 
- Ataturk idealine (BUtUn talebeler 

böyle eevab verdiler). 

- Biz vatan için ölllmtı ne biliriz. 
- Şeref biliriz. (Yine talebeler Myle 

cevab verdiler). 

.Atatllrt bUUln ıu haykırı§ları işittin 

değil mJ '! Biz yqıyoruz. Sen bizim her
birimtzin kalbinde bUtUn bir millet ola-
rak y&.1Jıyol'9Un. 17 milyon Türk 170 mil
yon Ttlrlı: olduğu giln de, o gUnUn genci 
ayni a8zleri haykıracak. 

Dinle ... Dinle yarattığın nıemleketln bUr 
ve yalnız Tilrk seslerini içinde as.kJıyan 
havası kulaklanna neler eetlrccek. Din
le. 'ellJ ee,, t bekliyordum. Bu bekle-

~ııı e~lldirece.ı:;lnt dUşUnerek ken - letiklAI maroını s6yllyeecğiz. (Hep 
~adar eınescıydlm, vazife: benim birden). 

'l'; 1• Wkaek, bu kadar ideal o- Bu sesler ve arka!!mdıı.ki hı~I:ırıklar se 
' ~ .4.taaı ni tabutundan çıkaracak kadar azametli 

•eııı~ • 'l'iltllUn bab~sı değil midir? 
"Q 1-b •• 

~ Saau Ulunun arkasındn )ıilrü- Ey Koca Ala ... MUtcvaT.ı Türk. Sc.n 
111' ı-. er g t' · hl bl .....ıı b il'. ~ u"1 cç ıkçe bu acı içımde ı; r tP•n UyUklUı;ilole övUnmedin. 

1• il~ bbenı tc:;,eIU eden vazife Şimdi biliyorum ki, kulaklarmı dolduran 
r, 'tlt • Ugü b t ,. ~e lçiı:rı n beni artık teselll e- UtUn ae!lerimlz, JÖT.lerinde birer yao 

ı- ~ tellloı de ınevcut bir yaranın damlası olarak yere dökQIOyordur. 
'ı edlğint duyuyor gibi olu • Sen de muhakkak bizden aynldıfma 
b ıyol'lııtı yan:yorsun. Ne yazık. Elz de ağlıyoruz, 
~: ~nt ç~:hte ağlıyorum. sen de ağlıyonıun. Buglln bu acılılı: için-
~~ fullı kllçilkten tnnıyonım. Be- de şunu dUoUnebfllyorum. 
~ o11d dt:ı ııı, ;e bUyUdUğUm nıemleket Bu ayn ayn ağlqan iki kuvvet bir 
'~ tlt~ Serıı ~fa kurtulmu:ıtu. o ııehfr kalp olmuştur. Ö~ le değil mi arkndaşlar? 
~nııı tlıı tUn k kurtuhn memlekete, Sana dar gelmlyecf'k makberi kimler 

.._ 1-t, ~ lley tld gönnuş, sanu yllz alir- kazsın, 
Ltrıı~ rerıl!l'f l g\lnier hey. Ne gUndil Gömellm gel seni tarihe desem sığmaz-
~'11~ lıııı~r ?kazanan erler, erlerin sm. 'u; ı:a.rerı generaller, gcnernllerln Bundan sonn ,>ine yedek eubay oku-
~lt · kazanan kartal Mu!tafa tundan Hamdi Enıin de ~u e8yle\i ver-
~ "· .\ mlı,tlr: ~. ~,.... ltturlt 

.. ~ ·cıttıfu • "En~llmez ve ear:eılmaz bir kuvvetin 
' • o n \tat b iğim lı.~I\ G.a. tı.a. htr:hı an senin istediğin gibi eni de uğuldıyan aı:ametinin, imanı-
;:ıı~~ ht •en~ gUn, "milyarlarca gün nm hr;yla alzlere httab ediyorum ... 
\:' •tı 'l l!ternediğin çizmeler Astı milletim! Sayın arkada§lar. İçinde 
~~ ~llhtı ynşadığnnız gUnlerin heyecanı ve ıstırap-
--~ ~daıu ~l'Ştnıdakt binlerce genç, l:ırı ile yuğnılan kalplerim~. TürlılUk va
lt'llcJ,!lya.y, g~na knnşrnış bu ideali, karma, fUUruna has olgun cephesiyle €n 
~ ~~~ le t~ııı ustonnek ve onları 1- bUyilk zayt ka~ıemda aarısılmu bir kit-

' orı. '"nln k - le hali de "~ ld ~ ... a1ıı1r.ı o udugun mektep- n ~arpıyor.-
,~ıı.tı b r ve on binlerce yav- Bu kitle, bağrından yükselttiği bir de-

~ t\ ... "'"~tıı ~ada tahrkkuk ettirmek hanm ebediyetlere uzanmnsından mUte-
~~~l'h... Ucııf,nda bUyllyorlar. \•ellit bir mtrrab tutam l~enılnde ~alkan-
...., 'tı)l -~1a dı. 
""'ıı 'ttı' ~nlJ~ı Yakttğın ate~! BUtUn 
~ ~!~ket ?nizdc yanıvor ve blzl 

>....~l. ı...Ot, lie itin daha k~vvetle dil
~ "l'tlıı.. .... 1r rn u u u 
- ~' ~ı~ 'l'b!'lttık • 
' ' '<ı)b bıı · S<'n bizi çok s~,i
ı.. ~1ıı,t ~''ıı.r Ilı !tı('df hnJz kuvvetler bl-
"'\ hıı 1 dl) l 
~ hb ltı11?ll CJ• m ? $('nl mi kus-

lh 'h d ';fltı ş. nır f3ı>y hiliyorum ki 
"it ..._ '3·011ı.. c~·e htıld ağlıyorum he~ 
(ta,. -"ili ~ ... ' 

'' l'betttk ~ "° oı . 
' ... ~ ... l ltı a. '-it lSh 
~ >111 ~ llt onu ~n!vonız. Mrmlrket 
,.. \. lhE' glSrtıv0 Ö 
._ "'" rıı,.ı ıı ruz. !meyi, va-
..,. ~ '"ltııN' · 

~\. l'Itrr,,, ını dnmnrlanmrz-"te ·yor. 
il terbı 

Yesı ve btı Irat terbi

Nasıl )"il.il tutmıuım, nasıl Juı.ybettlj;'1 
lSz evlA.t için bağrmı ı:ı:ı.rça.Iamnsm, bu 
kJtlel'! o bUyülı: eb,dt i l!alkanlardald pe
rl,anlığmdan alarak, Anafartalarda ear
sılmu bir iman, Dumlupınarda kahir bir 
kuvvet olarak c.lhlln tarihine saldı. 

Hasta ad,mm damarlarma yaşamak 

lksfrtnl, uyu3mue bQnyelere hayatiyet, 
durmu, şuurlar& canWık ve faaliyet bak
kmı bııh~etti. 

Türk varlığını yaban gtiderln h1nm
dcn t:ıkdlrP., Tilrk vatanını viranelerden 
?!llklar llemtne, Türkiln kUlt11rel ve i;;U
mıı.f seviyesini yU'kleltettk ona llerl ya
dcller arasında ıı6z bakkmı verdi. 

An:ıfartalarda vatıı.nm mUdafif a!!n 
kumandan MusWa Kemal; Dumlupınar-

da 30 Ağustosta bUyUk, en bllyUk bir 
başbuğ, içtimalyatımızda en büyük öğ
retmen, cihan 11ulhünda sulh flft.hı ola
rak yUkseldi. :lıte Türk mllleti o bllyük
lUkleri efsanevi bir kudretle kucaklıyan 
O'nun maddt varlığını kaybetti .. 

Onun a!ra aığan kısa ömrü; tarihlere 
eığmayan de1Jtanlarla eahikalaştı; adı 

ölmez Türk mtıletinln ainesinde, dimağın
da lllhlarm Abidelerinden bllyUk Abide 
yarattı. 

O blltUn kuvvetini, blltün debumı ve. 
!Cıt ve yüksek bir kavın olan Türk m1lle
tinden alarak gene yüksek dehasını bu 
kuvvetin mihrakı oJarak Tilrt milletine 
aksettirdi. 

Atatürk, milli varlığımızı yakıcı, akıcı, 
t:ırUmar edici bir kuvvet, bJr volkan oln
rak tutuııturan gUne~tl. O seve seve ide
ali uğrunda, mllletlnfn yolunda bizlere 
kendini feda; bizlere 11ıeak ı~ıkl r :a do
lu dehasını armağan etti. 

O tekten bUyUk bir millet ebedfl~ti, o 
tek dehad'.ln bUyUk bir TUr:t deb:m, yük
sek blr Türk varlıE;'l, !lemi yükseldi. 

Ordu O'na en yal:m bir dost, millet 
O'na en emin bir destek olarak O'nun nu
ru, O'nun l olu llzcrlnde yürüyerek ha
kiki benliğini duydu ve hakiki kabiliyet
lorini kavradı. 

O'nun UAhlara amek olan tevazuundan 
vUcut bulmuo ha:;metlyle aramızdan, ebe
diyetin ıahlka.sına yQkselloinde, ull TUrk 
milletine en aon hitabı vardır. 

O hltab, gözleri yalnız Türk mllletlnln 
adı anıldığı demlerde yqaran Atanın 

manevi varlığıdır. O bltab, her şeyin, 11a
adet ve ıııevinçlerln, elem \'e ıstırablarm, 
millet ve vatan için oluıudur. 
Ağır top arabnsı, asker başbuğu en 

canlı melodilerile en bUytlk zafere, ebe
diyetlere götUrUrken; ardmdan kuvvet 
ve kudretin timsnll 'Tilrk mUletlnin, Türk 
cUmhuriyetfnin ruhu, oerefi, ordu yüksek 
ve eğilmez baı:ımı yalnız Ata'sma eğerek 
saygılarm1 eunuyor. 

TUrk milletinin, istikbalini daima par
lak, daima açık, daima emin 
tutne:ık kuvvet ve kudreti ordu, o kml 
volkandan al~mık yakan amnn:m: bir dev 
gibi daima O'nun ardından, O'nun yolun
dan gidcccıktir. 

En bU:~ıilk asker Atattirk! Zafer kılı
cını teslim ve emanet ettiğin ordu senin 
ve TUrk mlllcUnln yllzilnU dalına ak ede
cektir. 

B!r gUn Türk mllletlnin ıcref ve hay
ıfyetlnl mUdafaa için eli kılıcına gic!enıe, 
maddeten, manen eenden kuvvet almıo 

ve senin kadar, 11enden daha çok kuvvet 
bulmuş gen<; ordun, itimatla vazifeni tes
lim ettiğin alllh arbdaı:ımm, l!:tik1~1 ar
kad:>ı,ınm ardmdan göz kırpmaksızm, tc
reddUtsUz yllrUyeecğine and içiyor. Sen 
mfüıterih ol. .. 

Halkevlerindel<i Törenler 
l.stanbuldaki bUtnn Hal!:evlerinde tö

rene sabah eaat 11,45 te bnı:ılar..mıs ve 
saat 13,30 a kadar devl\m etml.,tir. Hıı.1-
kevlerinC:elıi töttnde evin ba~ks.nlan bi
rer ~ylev vennl"ler ve A~nm gen~ır e 
hitabeei okunmu~. Bilyük ÖIU blr daha 
hürmetle tam edtımiıttr • 
Öğleden &>nra da eehrin bfiyilk mey

danlarında yfü:lerce halkın fştirakile mi
tingler yapılmı~tır 

Cenaze törenınde 
heyetler 

dönmeğe b· .şladılar 
Yunan Hsşvekıll Ank rada ve Vu~oslav 
Qaşvekili Helgrnl'tıı mUlellerlnln 
m!tlenılm"ze iştirakler ol bildiren 

beyanuttu butunduhır 
İngiliz Kralı Majeste Jorj namına, 

t\tı:ıtı.ırk:.:n cenaze merasiminde bulu
mın l\'. ar9al Lord Bir.dvurd bu sabah· 
ki Ankara trenine bağlanan hususi va-
gonla g~hrimize gelmiştir. ' 

Mareşal, rahatsızlığı dolay.rsiyle me· 
rasimin yürüyüş safhalarına iştirak e
dememiş, Atatürke son tazim ve ihti
ramı Halkevi balkonunda ayakta selam 
vaziyetinde durarak ifa etmiştir. 

Lord Birdvurd Ankaradan hareketi 
sırasında Hariciye Vekili Şükrü Sarac
oğlu, Genel Kurmay Asbaşkanı gene· 
ral Asım Gündüz, general Fahreddin 
Altay ile 1ngitlerenin Ankara sefiri ta
rafından uğurlanmıştır. 

Marc§al bu akşamki ekspresle Lon
draya hareket edecektir. 

Yunan heyeti de bu aqam Ankara
dan hareket edecektir . 

Yunan Ba7vekilinin beyanab 

Ankara, 21 (A.A.) - Yunan Da§ve
kili Ekselans Metaksas, Türk matbua
tına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- Ankaraya ü~üncü defa olarak 
yaptı~ım bu ziyaret acı hislerle meşbu 
oldu. 

Kemal AtatürkU plısan tanımak fır
satını bul.:nu§ ve kendisiyle uzun görüş
melerde bulunmak ıerefine nail clmuş
tum. Atatürk, yalnız Türk tarihinin 
büyük bir siması değil, ayni zamanda 
büyı.ik adamdı. Onun yeni Türkiyeyi 
yaratan eseri asırlarca intikal eden bir 
abide olarak kalacaktır. 

Şefi için ağlayan bil.tün bir milletin 
arzettiği mıınzara hakikaten muazzam 
hakJcatcn .dokunaklı ve müellimdir. 

Türk milletinin acmna, ona sıkı ve 
~özülmcz bağlarla bağlı bulunan Elen 
milletinin acısını katıyorum. 

Anl:aradan ayrılırken Türk milleti· 
nin muakkadderatını kendisine tcvtli 
ettiği §efin, ölen büyük adan:a layık 

b:r halef olduğu tesell~sini götürüyo
rum.,, 

Fransız Dahiliye Nazırı 

Ankara, 22 (A.A.) - Fransız Dahi· 
!iye Nazırı Albert Sarraut ile Fransız 

sefiri, Henri Ponsot, beraberlerinde ge· 
neral Huntzigerle Vb Amiral Lahorde 
olduğu halde Tıilrk milletinin Atatür
kiln tabutu önünde yapmakta olduğu 

geçide iştirak arzusunda bult.:nmu§ -
lar ve evvelki gece bu maksatla halk 
aracına k<1rı;an Albert Sarraut ile Hen· 
ri Ponsot, Fransız heyeti reisinin Fran 
ea hilkQ:neti namına ıııurcti mahsusada 
Pariıstcn getirmiş olduğu çelengi kata
fallcın önüne k~ymu!}lardır. 

Yugo!lav Başvekilinin beyanatı 

Belgrat, 21 (A.A.) - Avala Ajansı 
bildiriyor: 

Btşvekil ve hariciye nazırı Stoyadi
nov:ç bu&ün Avala Ajansının mümcs
&iline 1§3ğıdaki beyanatta bulunmuş -
tur: 
"- Yeni Tür'kiyenin kurucusu büyü:: 

dostumuz Atatürkün cenaze merasimi· 
nin yapıldığı gu anda, krallık hükumet 
ve bütiln Yugoslav milleti namına, dost 
ve mUttefik Türk milletine maruz kal
dığı acı için en derin aempatilerimi
zi ar::etmc'k isterim. Atatlirk, devrimi
zin en bUyük adamlarından biridir. 
Şahsında en yüksek §()valye ve büyük 
;ı.dam meziyetleri ta~ıyordu. 

Türk tarihinin en vahim anlannda 
yurdunun mcvcudiyet:ni kurtararak o· 
nn yeni Türkiycnin bütün sosyal, poli
tik ve ekenomik hayatının ana ıslfilıatın 
da dtıimt temeller verdi. 

Du br.his, cnun idarcainde o lrncar 
muvaffakıyetler yapıldı ki, mod~rn 
Türkiye vumhuriycti dünyanın . terakki 
senr devletler 11ıraısın.da bugün mühim 
b:r !mil te~kil etmektedir. 

Atatürk memleketimize kaqı emin 

ve kıymetli dostluk hisleri beslediği 

gibi, Yugoslav milleti de yeni Türkiye· 
nin Atasına ve onun kahraman milleti-
ne karşı daima ayni hislerle mütehassis 
olmuştur. 

Büyük i,,lünün katafalk: Ö;lünde fik
ren biıyük bir acı ile eğilerek, Türkiye 
Cumhurbaşkanı, İnönü ve bütün Tür
kiye milletine derin sempati ve dostluk 
hislerimizi ve Atatürk eserinin gelecek 
te bütün insanlığın ncf'ine olarak ya
yılması temennisini arzederim.,. 

Yunanistanın 
iştiraki 

matemimize 

Atina, 21 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriy:c-r: 
Bir çok gazeteler, Atatürkün biyor 

rafisini neşretmekte berdevamdırlar. 
Atinada ve Yunanistanın diğer şehir

lerinde umwni binalarda bayraklar ya
rım ~eJdlmiştir. Atina belediyesi cad- • 
delerde matem dekorları viıcuda getir • 
miştir. Caddeler.deki lambalara aiyab 
krepler asılmıştır. 

Romanya da matemimize iştirak 

Bükreş, 21 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

l.omanya, Türkiyenin matemini ta
mamen paylaşmaktadır .Atatür}sün ce
naze merasimi ynpıldığı bugün, bütün 
meınl:!.;ette resmi ve hususi binaların 
üzerinde matemli Türk ve Romanya 
bayral:ları, kardeşlik hislerini tcıı:ı.il et 
mektedir. 

HükCımetin emriyle m~kteplerde 

dersler tatil ~ilmiş ve muallimler ta
lebeye büyilk ölı.iniın plısiycti hakkın· 
da konferanslar vermişler.dir. 

Yapılan bir hatıra toplantısında mo
dern Türkiyenin kurucusu hakkında 
san'at1dir hitabeler verilmiş ve Roman
ya rady.o postaları Atatürkün şahsiy"Cti 
ve eseri hakkında konferans neşretmiş· 
lerdir. 

Gazeteler, Romany--nın büyük dostu 
Atatürk hakkında yiç makaleler 
ve Ankar.ıda yap.! essir cenaze 
merasimi hakkında ı.,_.assal telgraf'.ar 
ncşrctmcktcdirler • 

Reisicumhur 
ismet lnönü 

BugUn Ankaradakl 
ecnebi lıeyetlerl 

liabul edecek 

Ankara, 22 - Rcisicumhurı İsmet İn· 

önü, Atatürkün cenaze merasimi müna
sebetiyle şehrimize gelen ecnebi devlet 
mümessillerini bugün aaat 15,30 da 
kö§!:lcrindc kabul edecektir. İsmet !n
önüniın, saat 16 dan itibaren de ecnebi 
matbuat münessillerini kabul edeceği 
anla"ılmal:tndır. Eenebi heyctJ ve aske· 
r1 kıtları bugünden itibaren Ankaradan 
aynknağa ba§hy.acaklardır. 

· · ··~·· ... :!' ..• ,.,.., ı~ ... ,·, . 

Sadakai Fi tir 
Eniyi 1yi Son 

Buğday 15 14 12 
Arpa 24 20 19 
Uzüm 84 67 54 
Hurma 00 133 DO 

Bt\ YRAM NAMAZI 

S. D. 
Vnsati saat 1 35 
Ez:ani saat 2 50 
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10 HARt;n - Akşam 

llatıralamıı anlatan \'e veslk:ılan veren: A. K. 

Bir atalık 
ka~ın 

acı ve kotl unç 
fery2dı duydum 

-111J -

bir .. Mişel 
son fi Yava~ yavaş alaca karanlık ~re sim· 

yordu. Herkes tektuk evlerıne çekiliyor· 
du. Kahvede bıle ~ımle iki üç ıhtıyar 
kalmıştı. B~çi sopaları du} uluyordu. 

Kahveci ile biraz ka~ar pernin. ekmek 
a1dmp yedım.1'.lütemadıyen sigara içı· 
yordum. Ka:ktım ve Bedro;)un evi yanın· 
<faki helvacı diıkkanına gmlım. Bır yo· 
ğurt yedim. Helvacı ile dereden tepeden 
lnnu:arak dost oldum. Maksadım, bu· 
ra.:la dikkat nazarını celb:!tmeden bir 
müddet kalabilm kti. S:ıat epeyce ilerle· 
mişti. 

Artık sokaklarda geçecekler görünmü
yordu. Ar.ı:la sırada kalın Çl\ ilı postalla· 
rile yavaş yavaş geçen zaptiye devriyelerı 
de olma a kısa bir meıarlık gıbi ıssız ve 
sessiz kalacaktı. 

Bir aralık acı ve korkunç b:r kadın fer· 
yadı duydum. Zaten bütün sınırlerım bir 
mengene altında sıl:ıştınlmış gibiydi. 

Derhal fırladım. Benım de arkamdan 
helvacı çıktı. lki zaptiye devriyesi de mey· 
dana doğru ko~tular. Ses (Bedros) un e
vinden geliyordu. Zaten alelade ve çürük 
açrık olan evin kapısına şıddetle dayan· 
dıın. Açıldı, silfüumla } ukarı fırladım. Ar· 
ka pencereden yai'.l eğılmış birinin hızla 
kaçtığını gürdüm, da}anamadım at~ et· 
tim, bir defa iki defa ve bütün kurşun· 
Janm bitinceye l;adar ateş ettim. 

Biri bileğimden şıddetle yakaladı. Dön 
düın Hüsrev par;aydı. 

- Paşa, dedim. Çabuk bir iki zapti} e 
112 tarafa gıtsinler. Bu melon bu gece 
mutlaka yukarıda bir cına} et ışledil 

O tarafa zaptiyeler koşuştular. Paşa ve 
ben yukarı fırl::?dık. Genç bir kadrn ağzı 
köpük içinde merdiven başına yığılmıştı. 

Komiteye girerken yemin ediliyordu. 
Henüz ıhtiJaJ teşkilau boyle iptidai bir 

sistemle çalışıyordu. Bedros da $ıvas şu 
bcsının 63 numaralı memurlarından bulu· 
nuyordu. Bittabi faaliyeti icraiydı. Nıte
kim postanın çevrilmesinde bilfiil çalı~· 
mı şu. 

Bu kağıdın ele geçmesi mahvımız ola· 
caktı. Masaya ne münasebeUe konmuştu 
Neden buruşuk bir haldeydı, Panos deni· 
len şetir bunu ne cüretle almadan savu,· 
mu~tu? 

Ben zihnen bunları muhakeme ederken 
Hüsrev p::ı~a da zaptiye zabitlerine şiddet· 
li emirler \erıyordu. 

Kaçandan bır haber çıkmamıştı. Yal · 
mz evden bır yırmi metre kadar uzakta 
çalılar ara:.ında kan ız!erine tesadüf cdıl· 
mı~ti. Şerırı \'Urduğuma ben de emindım . 

Fa!rnt, h .. abetli olmadı. gcbertemedım. 

Müddeiumumi, müstantık ve hükOır.eı 

doktoru gelerek ce.redı muayene ettiler. 

Bedrosun kansı yan mecnun bir haıde 
ha;,taneye kaldırıldı. Çocuklar da kom,u 
lann himayesine tevdi edildi. 

inci kayaları 
GliJ~eB yıD.§Jo~, se
naır-vc~~ ~ek 

ee~e4ill m ~ş 
Mi§el Morgau, gözler.run parlak de

rinliklerinden, şiddetli f.rtınaıarm, elci. 

gaların çırpınışuıı toplayan bakı§lariyle, 
bir ~akıl &ibi yuvarlak ve pürüzsüz hı:ıt
lariyle bu deniz kızı hakikaten sular 
perisi ismine uygun blr yüze maliktir •• 

( Okuyucularuru~ onu, Şarl Buvaye 
ile birlikte çevirdikleri l Bera) fil· 
minde elbet görmü~lerdir.) 

Cenup, denizleri üzerinde çevirece
ği "İnci Kayaları,, isır.ini duyunca Mi· 
şel I :organın gözleri parlamaktadır • 

Artistin, böyle bir mm çevireceğin

den çok memnun olduğu görülüyor. 
Fikrini soranlara : 

"- Bugünlerde filmin dahili kısım-

Bu suretle icra komitesinin verdiği idanı larını çevirmek Uzere Berline gidece-
hukmü infaz olunmuştu. (2) ğim, dahili kısımlar bittikten sonra di-

0 gece sabaha kadar Hüsrev paşa da, ger aksam nı Fransanın -enubunda ta· 
ben de uyumadık. Ben sabahı iple çckı· mamlayaca&ız.,, demekte, filmin mevzuu 
yordum. Cebimdeki k~ıdı bir İ>•ice tetkik ve üzerine aldığı rol etrafında da ıu 
etmek istiyordum. (Anlasyon) adınacı izahatı vermekted:r: 
komiteden bir adam tanımıyordum. Mils· •·- Filmin mevzuunu teşkil eden 
tear adlarla çalışıldığına göre bittabi bu Jan Martenin romanı çok hoşuma gitti. 
da büyüklerden birinin imzası idi, bu Vak'aları tamamen şiirli. 
kımdi? Bu anlamadığım işaretelrin mana· Bilhassa Avustn.lyanın gayri mcs • 
tarı ne olsa !jerekti? kun aahillerindekı kulübemde geçen 

H03rev paşa resmen benim de ifademe hayatı tasvir etmek çok hoşuma g:dc
milracaat etti. Bildiklerimi anlattım. Vt cek .. Burada.acı b:r sırrı saklıyarak ya· 
sabah şafak ağarırken paşanın yanmdaı. p.y.a-:ağım ve korktı:.ğu bir hayattan 
çıkarak evime döndüm. Masamın başına kaçarak, ıssız ea.'ıillere sığınan Jan 

organ'ıf1 
ITii nasıı 1 

lHTlLAL TE.)''<ILA TI HENÜZ 
1PT1DA1 BIR HALDEYDİ geçerek cebimdeki kAğıdı çıkardım ve tet· Gabene burada teaadilftedeceğim. 1 

kik ettim. Hiç bir şey anlamağa muvaffak Berllnde ayni zamanda diğer bir fil- f ' 
TDTos dtvlet postalarını vurmak vt ftşki· olamadım. Bu kAğıdın bir suretini dikkat mi de tamamlamak üzereyim. ŞimdiEk lll~el Morgan , diltO 
14to para bulmak vazifcs:le ic1a memınu le çıkararak bir mektupla vaziyeti tafsi · ıize bu filmin ism:ni ııöyliyemem. An· ı çok zevk duyuyorum. Bu kordel5da eseriyle başka bir rnullıt;etıÇ ~ ' 

tayin edildi len (Tom::ıyan)a yazdım ve elime geçen tak ~unu l§arct edebilirim ki ŞarJ bir batakhane yosnıası olan Suzan ro. bu sefer de masum bıret;ilde ~ > I 
Hüsrev paşa ~şkın bir h::ıldeydi. Onu şchad!tname suretini de ekledim. S~kun bu senary0sunu çevirmekten hinü o:,·nüyorum. Fakat sonra tesadüf canlandır.yorum. Bu ş 0ıu11ı.ı ·~ 

kolundan ben tutarak yandakı odaya sok· Katilin komite kararile tecrimini iste· - ---------- bıd:.ıirine .zıd şahs!Y~tf r~1'ıııad' 
tum. l<aryolamn Ü tünde Bedro u mo· dim. Bu k~ğıdın hUkCımetin eline geçmes cı·n cer R manda oynamak t>enl e ıetl I 
ranru, bir halde bulduk. Bc~azı sıkılmak tehlikesine karşı l~ayt kalan katilin i· o Cer .:tar etmektedir.,, • dil§u11il~c 
suretile ölclürülmü~tü. Husrev pa.,a kızgın dam edilmesi lilzumundan bahsettim. G=fl a:ı 1fta dal istikbal hak!ondakı .~st 
boğaya donmü~tü. Maksadım Tomayam teh}•iç ederek bu b D ır g ttlı n rnlduğu zaman ~uıel ~jıtJ;f 
Masanın üstünde buru]mUS bir kflğıt şennn canını cehennl"me göndermekti. s b t J ı lci: filıııl " ,ı 

gördüm. Aldım. Ermenıcn azılmış bir şa Her türlü ihtimale karşı kAğıdrn aslım e z e sa c a ' ' •• (t • gayatarı) itıde ol 
hacl<!tnameydi. 29 tenunuz tarihli idi. Ke· göndermedi~:mi de ilfıve ettim • • son; Mon~: Glaızir idd:~e:1,ıııı11, 1ı ( 
neraına 63 adedi vardı. lçinde .. işbu Bu Mdise benim komite nezdinde bü· Buı:ün sinema ilcıninde §ôhreti dün- Konstantinin rom~n.1~1i bir ııor~ıııı 
Jııamil §clıadetname Bedros Agop yük bir ~hret almama vesile olacaktı. yayı tu~ sarışın y•ldız Cinger l<ocerin şıuken böyle idi,, 111111., aıı ıı' 
cglu ihtilfil güruhunun memurininden· Çünkü garip bir tesadüfle teşkilAtrmm aileai vaktiyle fakir bir zerzevatçı dü~ virmeği dUşUnUyo:uırık~tıl' ı<tı• (. 
dir., (1) diye yazılmıştı. Altında "Hın,..,.t· hilkfunetin eline geçmekten kurtaran kiru ifletirdi. Asıl ismi Katerin olan · bır r 

lr""' vak'alann mUhırn n !.<• ııı' 
yan ihtilat güruhunun merkezi tarafın· bendim. artist, evli babasım.ı dükkanında müş- geçtiğı için, g;'jnaikanbı eni çolı ..;tıl I 
dan., diye bir cü.~le ve onun da altmcl:. Filhakika Tomayandan bir telgraf al· terilerine tatlı bir eda ile patateslerinin "rme .ı, ııw manzalaraını go .. rıı ı.ı ıtl t 
(Anlasyon) imzası ve kenarlarda bır ta· mı~tım. Bunda: nefasetini metheder ve pek çok mü~teri 0 ~ ·n so•· oe( nun edecek.. n·ıo irt>· ıı~' 
kım işaretler bulunuyordu. "Te~tl~kür ederim. Satın aldıfımı mal- tuplardı. fkriııdc}' tc' 

Hüsrev pa~anın ~a~krnlığmdan istiradt dan dolayı biitün aılect bahtiyarız. Ban On ya§ına kadar vaziyet böyle devam flim çevirmek 
1 

tıeri beni ço tıir ~ı. I manlann ş"hsiyc . ..~1ıe . !A!lll"' 
ederek kağıdı sürat'e ccbıme koydum. Teş rmldk işlerini halliçın oraya gt!lıctlfoı. etti. Bu~Un yıldı.lın g:ydiricisi olan etmetkedir. Fakat hıÇ ';rı ııııJY 
kil5tımızın faaliyetı ha'.:kında bittabi ço!. Hep sılılıatteyıı. Tırarel işlerimiz yolun- .Mallory, annesine kızının çok güz.el tanımad•ğrm gibi ı:ayat 
malOmatım vardı. Vaziyeti daha dıkkatlt dadır. Toros t/tndı Mtrzi/ona grlmi~tir. olduğunu ıöylüyo1, pnsını bir kere <!e bir malQmatıtn yok.,, 
takip edebilmeli için ilk teşekkillümüz aııı K tndisini aı bil se1 nıayt ilt şirkete ithal tiyatroda denemesini kabul ettirmek 
olan ~u sıralarda ihtı!ll teş'dlatımn m ettik. /{aysm)•t gidecektir. Sonra izahat istiyordu. Katerinin annesi, tiyatrom n 
dereceye kadar j'P~}cmiş oldu"tunu anlat vcrimn, Seldm.,, hiçbir §ey temin cdcmiyeceğinı, önce • 
malıyım. Asıl rn~rl:ezi idare (l\1erzıfon ih· Tomayamn açık bir telgrafla maksadım den binlerce lira vaad edildiği halC:e, 
tilal komitesi) ydi. Bütün şubeler Merzi· ne güzel anlatmış olduğun:ıs bir vesika t~· insanın eline beı para bile geçmiyeceği. 
fona bağlıydı. kil eden bu telgrafı bilhass muhafaza et· ni iddia ed:yordu. 

Merzifon idare heyeti 10 ki5idcn jbaret· tim. Muvaffakiyetimiz takdirinde kOı;Uk Mall:ry, kad nı ikna etmeğe çalışı· 
ti. Reis (Tomayan Karabet) kfıtibi de Ermeniı:.tanm cumhurreisi olacak bir a· yor, tanıdıklarının hafta da binlerce do· 
:(Vahram)dı. damla bu kadar dost olmak fena değildi. lar kazandıklarını anlatıyordu. Bu sı-

Diğer §Ubelerdc de bir reis ve bir kAtip Hüsrev pa53nrn iki gündenberi toplam:ı rada tlyatro Balıiplerinden Lu Gray, 
bir muhasip bulunmakta, diğerleri idare drğı ermeni kalmamıştı. Birçokları Bed· çocuk baleleri içın genç kızl=ır anyor • 
uası mahiyetinde kalmaktaydılar. Vil~· rosu tanıyorlardı ama. bir tek düşrnam du. Malıorynin israrı Uzerlne, Knteri. 

retlerde idare heyetleri 7-10, kazalarda 3-5 olmadığında da ittifak ediyorlardı. nin annesi çok sevdiği bu müşterisıni 
nahiyelerde 2 ve kariyclerde ı kişiden ıba· Yann Toma}ran gelecekti. Bu gece Sı· kırm.ıyarıık, kızını ilk defa tiyatroda ça· 
retti. \'asa gelen tu.!Oatçı kumpanyalarından bi· lıF11ğa yolla::lı. 

Komite,•e dahil olana1ra birer şehadet· rinin oyununa gittim ve ancak böylece Knterin ömr~nde ilk defa tiyatro 
name veriliyordu. Bunlar aıt oldt·ğu mer- \'Clkit geçirebildim. Gece hiı; uyumadım. görmU§, musiki işitrrJşti. 'Fakat 15 gün 
kezden yazılıyor ve Merzifona gönder•le- Bu i~!er heyecanlı ve lezzetli idi, fakat, sonra ~ehirlerde d >la~cırak danse:len bir 
rtk orada ta"dik ediliyor ve ıhtilftlci!ere istikbali ne olacaktı. gruba dahil olmuş ve hafta da S dolar 
bu suretle tevzi olunuyordu. Arada sırada Hüsrev pa~nın dişlerini bzanmağa b:ı~lamı~tT. 

Komite Qç nevi arcı kabul etmişti. gıcırdatarak Ermenilerden bahsetmesi Annesi, babası, kızlarının muvaffakr 
l - O<ı~."\!dan doğruya Hmçakyan ihfr tüylerimi ürpetriyordu. yetler:ne inanamıy ... rlardr. 

llJ e!~L coc, .. mı ,v) KUçük Katcr:n nıUteaddit pruplarlt 
J - - T-Cn.:akyan ihtilfil komitesi icra me· tlefalarca Amerikayı dol~~tı. Yirmi ya· 

muru (1) Bu vrsilta mahlwneye intiktd tde1. ~ma relm:'lti. Gavet rill:el • rkı söyHI 
S · • M•naiıhat tt.ıral:ı talıl!ikiyt meyanında ı•ardı. yor, dansediyor, rol yapıyordu 
fv(.ırahhııı C·-~!~m·': içın kom; ter.in ( 2 J !ıf ahlmnt sıra!ındn ihtildlcilnin Her vot"n r~o~rı cıo P ('lıivud:ı •ıııracn 

inüh:tbt tarttı. lua nwnı.ırı i v:n i<'31 ~ , büy!e bir yirm:yl! )aimı Ermeni ihtiMlcivi ~ma g8re genç Katerin de taFMni ·"'e· 
fa: t:'\11\f d!tn tnyin oh.ınuyClıdu . Kvm:~c· ı (dacaya il:aneJ} i!l;anıilı tda• ıttiklni, nomek nzerc Hollvud yoluna tutmu,· 
ye tire.": ~!ltün Ermeniler de ihtilai efra· b/1 ltaılımn dı bolttZ.rd IJdfküUQfi.i tr tu. lı!enecerl Ecn Deı.1ıam ona ismini 
dmdan oluyorda. hakkule tlm;~tir. i dct~tinne.im MSyledi. Zamanın yıldız· 

dctlendi ve vaıuvayr mıuıvc ......... -

Clnrcr R<ırer 

larından Suvani R.occre ben7iyordu. 
Bu yılclıda kardeş oldukları .ı:ann ıu 

uıandırabilmek içın Cincer Rocer i& 
mini at.dı. 

Artık meşhur olmuştu. Haftada altı 
bin frank kazanıyordu. Ebeveyni fimdi 
yirmi beş metre bo,> unda muazzAm biı 

dü:{kancı maliktir. Dükkanlarında yiye 
ceğe mUte::ılI:k ne aranırsa bulunmakta 
dır. 

Bu~iln yıldızm ailesi &chrin piyasa· 
sını ellerinde tutmaktatlırlar • 

Cingcr Rocer, mazisine sadıktır 

Sövlendiğine göre, pazar gUnleri dtnr· 
klina giderek ccne esldsi cibi zerzevat 
'Salacakmı;J • 

" .,< K lbD (Ç efl ~ 
HA~ğ;~I!- f .. ,ıı"~ 

r~ıııtıtı ~ 
• Lili Da~· ta ti: ı çe1'lle'e ıl 

.önmüş ve sineınada bi' ıe 
Jirmış tır • t ylt~ıeJ ısılı~ ııJ. 

• S;nya Heni gaye )(ta olıf' iÇ ~ 
laı·ııı8 rll' ..;1e 

,arafından baz.r deJıO . JOIP j 
· aıı~rı> ~•i tıit pi 

:lbıseler ve aıu . jsiıı- etli ~~ 
"Manken de ColleJ.. d ıııtd1 ~el 

. k . :su fill11 e ..:11dt ' ~evırece tır. uzer .. · " 
. but ı. 

naj şampıyonu gııb"" )1( 

'lıaralar yapacnktır· .. prens. ,ctıl~ r! 
• j orj Mil tonun. oııtBJ ııJl'rllfı9 

mindeki yeni filrtll 7,nd$" ,,r' ~ı 
dir. Pol 'Misraki ıara ıtesırJf~iJı1,i ..ıP 

ve or .,ııır ,,. 
ve Ray Vantuı a filıtıil'I ~ 17" 
dan çalınacak otan. ·n fil f• .w 

·mı· a pustı ıcı• lfff" ... 
miştir. Se•ll 1 ' 0tıı'' ıJ' • fil"' 
15 inde tamamlarırnıŞ csrt' s~ ~ıı .. ir' 

1 .. ,,.ın ıJıf· il' 

• Şirley TetnP uıere f ııe 
deki filmini bitfrrrıelt llııd 011 ıı~' 
de Şarl Fareli ve At1la ··dt"I~~ fi! 
likte oynamaktacıır. telif ,t ns"'', r' 

• Franean n ınul:. ) ~!....,ıı' 
• ) (T ,uıı: • crv· ' 

(Bey ~ Ihıre , ) 
• Tuna ' 

nuva), {Mn•t . eri çe 
(Küçük Beli) fııaıl 



HABER - Aksam postası 

~~~ 4 / ~ır· n ifil 1i:a ırD itil ır ~omanı : 24 v azaıli'il: ok ı m n m 
1 Paşa sevincinden Yıldırımın 

~~... bognuna atılacaktı 
~ llu b::t~ıı Seferine hazırlanı • - Peki ama, §eyhten böyle bir teklif tı: 

r llllsli g(i litUn Osmanlı tarihi i- yokken damdan düşer gibi: "Gel de kı- - Bana mı? 
~ ~bit facıa t\llıncnılş derecede mu- zımı al. Ali pa§a rüyada böyle görmüş!,, - Evet paşam. 

d 'racar k olacaktı. Bunu hiç kim- denir mi paşa? - Kimden? 
~ lllııUaturaiı, hatta ne de Yıldı • - Doğrudur hilnkilrım, .. Fakat ııeyh içni - Samsa çavuşundan paşam. 
ıu ... :e gıde~ :Uzafferiyetten mu - bu bir şereftir. l{erimei hUmayununuza - Ver. 
::~ bltır ıldırnn da bir an ev- nail olarak damadı şehriyari unvanına Yeniçeri koynundan çıkardığı deri için 
" ~k ~ . . ıı.. taıı. atıy b"'zel Ehzabete mnzhar olmak kulunzca ııeyhlikten de de kapalı bir ııcyı paeanın eline tutuştur-

t, ~"fa bir 0 rdu. Ustün, velilikten de bUyükttir §evketlüm. du ve sUratle at sürerek ordu içine ka-
~-~ ıo tUr1u 'Y ı .~ r "e ı dırımın yanından Yıldırım sol elinin parmakları arasında 

it~ onun u l' lııdJrabu r Yasına karı:ı me- yüzUnU sıvazhyarak birkaç dakika daha 
dıl'ıılı 'tıah tı:ıelt için fıssat arıyor- düşündü. 

'~ geaıe ~Urla§an gözlerini u- - Paşa. Dedi. Sen bir defa şeyhin ağ-
alııı ndi: 

.' aıı kadı 
~ Iteıı.diıı efendiyi çağırın ba-

C :t lal'lb. inden öğrenmek iste-
't lladlşa 
·~ kl ~~ llnutnıamıstı. Nasıl u
~~. ~b 1tnn bu rUyayı işkillf 
~an lab~line Yoruyordu. Bir an 
~ tini öğrenmek istiyor-

zını ara. Ben de kızımı isticvab ederim. 
Eğer tarafeyn biribirine razıysalar ne 

• 
yapalım, Allahm emri, Resuliillahın kav-
lidir. Bize itaat düşer. 

Ali paşa sevincinden az daha Yıldırı -
mın boynuna atılacaktı. Demek bu iş böy
lece ve kolaylıkla halledllivermlşti. Ar -
tık Maryacığı da emniyet altında demek
ti. t .. ,;'ta&'Inda 

,""Qı, ta hUııltft horuldıyan kadıyı a- Adamlarından birini tebşir için yola 
ıq dı olduh huzuruna çıkardılar. çıkardı. "Ben gelinceye kadar intizar bu

tdııtu, l'iııe :~ d~ pişmandı. Yine yursunlar. Mesele hnllcdilmi§tfr,, diye 
\>ııdı Unkar kendisinden ne haber gönderdL 

~ ~rla ,rırn l3aycz.id bol tükürük- Güneş tamnmiyle doğmuş, adamakıllı 
4.' ~ llra)[: apıatarak elini öpen ka- bir sıcak sabaha kadar uykusuz askeri 

k •. ~~ı:ı.llı tUya~ sevindirmişti. Asker yeni ve büyük bir 
~ 0 eol'l ını unutmadık kadı e- harbe hazırdı. Kendilerinin zevk ve eğ-

: ~ b!~ ~tur. lencelerini bile dilailnen hünkara tnpmı-

rıştı. 

Hünkar da paşanın yanma gelmişti. 
- Haydi paşa. Yolcu yolunda gerek. 
Paşd' merak içindeydi. Bu mektupta 

Samsa çavuşu ne yazıyordu, acaba Mar
yaya mı aitti. Fakat çavue Maryayı ne
reden bilecekti? 

Atlarına bindiler. Hünkllr önde ve ku-
mandanlar arkada hareket emri verildi. 
Tuna boyuna doğru giden Osmanlı ordu
su ellerindeki irili ufaklı çalgıları çala -
rak, şarkılar söyllyerck büyük bir neşe 
ve sevinç içindeydiler. 

Alt paşa at Uzeri~de deriyi açtı ve 
mektubu okudu. Yüzil gözü kili gibi ke
silmiş, adaleleri gerilmiş, gözleri bUyU
müş, çeneleri kilitlenmişti. Birkaç gece
denberidir konağından yUz gözU sarılı u-

ıı. l3eı1cı e!es almıştı. Harb sı- yorlardı. Kimbllir bir Macaristan muzaf-
ı (} ti:ş.,et atd de Padişah rUyasında feriyetlnde ne mes'ut günler geçirecek- muhafızını ııilahla öldilrdüğU görülmüş, 

be .ı: a, llaaıtını görUverir ve astı- !erdi. Haykırdılar: arkasına takılan takpi müfrezesi yolda 

zun boylu bir kadın kapısı önünde hazır
lanmış bir ata binerek meçhul blr yere 
gidiyormuş. Takibe cesaret edememiş -
ler. Ancak bir çak gece evvel ayni meçhul 
kadının padi§ah sarayı önünde bir kapı 

·~ cetq \'ara lvaıı bu, ne sorgu, ne - Padi§ahımızı isteriz. Kulları savaşa birkaç yUzil gözU sarılr meçhul adamla 
ıı~L 1

' Cok §ilktir ki bu de- hazırdır! kall!ılaamış ve bir sokak muharebesi ol-
L.ı --qalır..... Yıldırım Bayczid kılıcını kuşanmış sa- muş, takip müfrezesinden ancak bir za-
~~ı~ .. ,ı, dcdı 
~l~ deıııışt' · Cenabıhakkın blr ğında paea, solunda Firuz olduğu halde blt sağ kalmış, kadın ve diğerleri kaç-
~ ~dır ;1· Rerfmel hilmayunu- çıkarken soluyan bir at Uzerinde omu- mı;,lar. 

•- ~lle~ Unu çıkarıp şeyh Bu- zunda çantası bir yeniçerinin kapı öniln- O gündenberl konak etrafmdakl göz-
., \ "' e bat>. d .. "lh.:"ll bir t>•Şlıyacaksmız ve da- e hnykırdıgını duydu: cUler bu kadını görememiş1ermiş. 

· ~Ca\8ı:Cudu mübarek halin- - Padişahıma Bursadan, kadt efendi- Ali paşa dellrlyordu. Bu muhakknk 
~~ ~ll'f hUn · Allnbiltaald üç nur den mektup getirdim. Marya idi. Fakat kapı muhafızını neden 
~eı hu karının, birl ueyhe ve Yıldırım Ali paşayı dirseğiyle dürt - öldürmUştU, niçin g~celerl çıkıyordu, 

~ ·' 'ercta rnayuna nazil olacak. mliştil: kimdi onu takip mUfrezesine karşt hima-
~ '.l.h 

11 
hlircüdUr. Allahüalem - Bu Bizans hükilmdarından olacak. ye edenler? Bunların sebebi neydi? 

~ h~e ktzdı • Filhakika mektup Bursadan kaçan Jan Yalnız işi padişaha aksettirmediklerin 
ıı~uıı d • ne bır §ey söyledi. oğlu Manoeldendi. !{adı da iki üç sözle den memnun olmuştu. Bu da şeyh Buha-

t '.tı1 daldı. ~ikatıe kadıya baktı. mektubu hünkar huzuruna sunmu§tu. rinin delıiletiyle temin edilebilmişti. 
~l l)td11 l> Paşa da heyecanın- hlanoel padişahın teklifini rcddediyor-

'tı- ı1 hı: t~ııı adiııah Uzerinde bu sö- du. Sefiri de memleketine iade etmiş, 
~ ~l'tiıı. l:ı~ Yapacağını dikkatle ta- ne bir cami inş:ısınr, ne de kadı ikame-

' k. -~~ları llkfır birkaç dakika öy- sini kabul etmişti. 
-~ .. f 80nra· P d' h ,bıı ""'endi. be.dl n ışa mektubu Ali paşaya verdi: 
>ıı~ ar tı:ı.ı, . Bu izdivaca me- - Oku. Ne dersin paşa? 

' :ı Uıııelll' Ali paşa padişahtan çok sinirlenmişti. 
~~ lltı dersolur hUnkti.rmı. - Domuz oğlu domuz. Diye haykır-

(, ~"U~Vrxıış 111 Paşa? Rüyan bizim dı. Şevketlüya itaat etmemenin cezasını 
' ~ ~ hı.ı • yakında çekersin. 

lihı.. fırsat ) ~;alltııa ı kaçırmamıştı: Hünkti.rnn, dönüşümüzde sıra onun! 
? arı ı:ıo hA.llah işareti olduktan Yeniçeri bir aralık Ali paşanın yanı-
\'0t aıteder şevketlô padi- na sokularak yavaşça: 

Caıılıb . - Pa~a hazretleri. Dedi. Sana hususi 
~ ltUııa ' ~ıkrin nedir. Onu söy- bir mektup var. Herkesten gizli tutma-
~ •lııtır mr isted,iler. 

I """ detim hUnkfl.rım. Ali paşa hayretle herifin yüzüne bak-

Mektup uzuncaydı. 
.Mümkün olsaydı, Ali paşa derhal atı

nın başını Bursaya çevirecek ve bir yıl
dırım süratiyle gidip işi anlıyacak, orta

lığı kana bulıyacaktr. Görülüyordu ki 
darbe §eyhten değildir. Peki ama, kendi
siyle boy ölçüemeğe kalkanlar kimlerdi 
ve Marya, paşanın yokluğundan istifade 
etmeğe nasıl cesaret edebllm.iştl? 

Hünkar Yıldıran yanından biraz uzak
laşan Ali paşayı çağırmış ve hnrb tabiye
si hakkında görüşmeğe hazrrlanmI§tl. Fa
kat yüzünü görünce sormuştu: 

- !\e o paşa basta mısm, nedJr öyle 
benzin? 

(Devamı var) 
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-6-
llkkanunun 

rinde bir 
beraber 

birinde Metz şeh-
adam karısıyla 
tevkif edildi 

Birkaç gUn sonra, mUlô.zim fon Fors
terin ziyarette bulunduğu bir evin etra- , 
fmı halk sardı. Mülnzlın telıişlandı ve te
lefonla i.mdad istemek mecburiyetinde 
kaldı. Süngülü muhafızlar arasında mU
lfizlın oradan çıkıp evine gidebildi. 

O giln akşam Ustll sokaklarda ahali 
toplanmıştı. Üniformalı Alman görünce 
ıslık çalıyorlar ve mUU\zim fon Forsteri 
linç etmek arzusunu gösteriyorlardı. 1m 
dada çağırlan eehrin itfaiyesi yerli ahali
den olduğu için hortumlarındaki suyu 
halkın Uzerlne değil, havaya sıkıyorlar -
dı. SüngUlU bir m\lfreze ile halk gUçbeld 
dağıtılabildi. O gUn kan dökülmemiş, yal
nız tenha bir sokakta sıkıştırılan bir Al
man ynrsubayı dayak yemekle kalmış
tı. 

Bu hfıdfse bütun Alsasta büyük bir he
yecan uyandırdı. 28 sonteşrinde Ra:nıtag 

dıı bu hadise hakkında Prusya harbiye 
nazırı tarafından verilen ve mUlazim fon 
Forsteri haklı gösterip kabahati Savem 
6ehri ahalisine yilkliyen izahat ise bitta
bi heyecanı yatıştırmnğa değil, arttır -
mağa yaradr. 

Bunu müteakip ikinci hadise Savern so 
kaklarındn Alsaslı talebeyle bir zabit gru 

pu arasındaki kavga oldu. Kışladaki 

nöbetçi zabiti mUlfl.zim Şad, asker sevke
derek birçok kimsc,>i tevkif ettirdi. Fa
kat karııııklık kesileceğine daha ziyade 
artınca 99 uncu piyade alayı kumandanı 
kolonel fon Röyter, kasabanın umumt 
meydanına, orada. duran halkın Uzerine 
çekilmek istemczlerle ate§ açmaları em
riyle seksen nefer gönderdi. 

Ayni zamanda yeniden birçok Alsaslı 

tevkif edildJ. BunlarI muhakeme etmek 
lstemlyen Alsash hakimle beraber avu
katlar adliye sarayım terkedince bunlar 
da tevkif edildi. 

lş bUyUmU§tU. Bütün Alsas - Lorende 
"askcrl diktatörlUğc karşı" umumt grev 
ilanmdan bahsedilmeğe başlandL 

llkklinunun birinde Metz §ehrinde bir 
adam karısıyla beraber tevkif edildi. Se
bebi, kadmm bir devriye geı;tlği sırada, 
kocasının söylediği blr söz üzerine gUl
mesiydi. Bu tevküten sonra. bir Alınan 
askerine bakmanın bile tehlikeli olduğu 
anlaaıldı • 

Ayni gUn, Saverne dokuz kilometre 
mc'3afede Detviller köyünde bundan da
ha vahim bir hıidise oldu. llk hadiselerin 
kahramanı mUllizlın fon Forster, bir kıt'a 
askerle bu köyden geçerken halk kendi
sini tnnıdı ve birkaç ki.ııi yuha. çekti. 

Mülff.zim kıt'asını durdurdu ve nefer .. 
lere yuha çekenleri yakalamalarını em
retti. Fakat halk kaçmı§tı. 

Tahkire karşı bir eey yapamamanın 

aczi içinde hiddetinden köpüren fon 
Forster, bir kurban ararken, Blank i
simli birini gördü. Topal olduğu için ka
çamıyan bu adam kendisini yakalamak 
istiyen yıırsubay V!es - resmt rapora. na-

zııran - bUtUn kuvvetiyle kart:ı koydu. 
Fon Forster hiddetlendi, kılıcını çeke -
rek eapkasız olan adamın başma indire
rek derin bir yara açtı. 

Kan içinde belediye dairesine götUrU
len adam iki saat istfcvab edildi. 

HAdiseyl bizzat görmüıı olan Detvlller 
belediye reisl bilahare, Forsterin ifade
sini tekzlb et.mi§ ve zabite yuha çeken
lerin birkaç çocuktan ibaret olduğunu, bu 
işte Blank'm herhangi bir suretle allkaBI 
olmadığını söylemiştir. 

Malnl blr adama yapılan bu taarruz, 
bardağı taşıran son damla oldu. Alman
yanm bUtUn liberal gazeteleri, Alsas bl
diseleri hakkında bltarafane tahkikat 
yapılarak mes'ullerinin cezalandmlması
nı istediler. 
Ra~tağın, bu meselenin mUzakereslne 

tahsis olunan 4 ilkk!nun celsesi çok he
yecanlı oldu. Hilkômet ordunun haklı ol
duğunu ifade etil. Harbiye nazın gene
ral fon Falkcnştayn orduyu mildafaa 
yollu mağrurane bir nutuk söyliyerek. 
ordunun en yüksek dahi olsa sivil bir 
makamdan emir telakki etm.iyecek dere
cede kanunların fevkinde olduğunu bil
dirdi. Ertesi gilnkU celsede Ray§tağ, 

"ordunun her arzusuna boyun eğen,, ka
bineyi takbih eden bir karar vermekle 
iktüa etti. 

Askeri mahafil çok ileri gittiklerini 
nihayet anla.mıalardı. 99 uncu piyade a
layı 8 ilkkununda Savern kasabasından 

çekilmek emrini aldı ve fon Forster de 
böylece o eeh!rden uzaklqmı§ oldu. Az 
kaldı bir kabine buhranına sebeb olacak 
olan fon Forster, Almanyada harbden 
evvel az çok blr teBiri olan efk!rı umu
miyenln galeyanı neticesi, Strazburgda 
askeri bir divana verilerek dayak atma, 
ynralama. ve gayrikanuni olarak silAh kul 
lanma suçlariyle muhakeme edildi. 

Yirmi yaşmda. olduğunu ve blr asker 
ailesine mensup bulunduğunu söyliyen 
fon Forsterin mahkemedeki ifadesi Prus 
ynlı bir mllltarisUn Mdiselerl nasıl mu
hakeme ettiğini göstermesi balmnmdan 
çok mnnldar oldu. 
Blankı tevkif etıneslnin sebeblerl so

rulduğu zaman §U cevabı verdi: 
••- Halka karşı efddetle harekete ka

rar verdiğimiz için ... ,, 
"-Amlrlerinfzden bu hususta emir al

mış mıydınız?,, 

"- Sivil halkın herhangi bir tahrikini 
mukabelesiz bırakmamak emrini almI§tık. 
Bu hususta kolordu kumandanı general
den ve alay kumandanı albaydan birçok 
emirler aldık.,, 

Fon Forsteri müteakip 99 uncu alay 
kumandanı albay fon Röyterin ifadesine 
müracaat edildi. Albay, müteaddid Al .. 
nıan zabitinin ve bilhassa mUllzim fon 
Forsterin sokaklarda tahkir edildiğini 
söyledi. 

(Devamı var) 
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a~1/ <ınıarn • n, ır sanı)•e ıçın e - u uzun surme ı, 

'lrıı, 1 ~·i du ~ ıçin kafi geldi - bir mucize bekledim: Giri· 
llı. ~llnmüstü. Ve buna devam etmek icin bana do:ı!ru 
"~Uıı 
~· ·Son . 
1'tı 1~ g~ ~ezıntimiz olacak .. dedim. 
~ ~~f ald ha kalabilirdik. 
... baba~· 
~""' ' rıca ed . ı ' ~ "•ıdan enm .... .... "ela a}"Inyorum 

·~ ... ned · 
.. ~ ~e}·j d ~·~iye soruyor, ben sana ne y~ptım? 

1,}tlığinı e&ı~tırıyorum. Gülmeğe gayret edıyorum. Zorla 
ı .~ ~q,,_ anlaşıl . 1~}' 141; &ib· ıyor. Ve yemeğe kadar, barı~mak arzusıle a tt: l dargın duruyoruz 

h arı~tık "" 
~ .. ,1, d' 
lı Sana hi. 'Ye soruyorum. 
lıa tıı !tıonraı; daı:Iznadım ki. bu sabah ~1 tarafından kalk

r ecı Yo ' tcnın bu şekildeki hiddetin, çok hoşuma gidi-

.~ or. \'aııi~··· ltiraf et ki l stanbula dönmek senin de ca
ıı ~ &ette k 
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' ben de ağlamak istiyorum. Cesur olalım, sev

. o~ıJ 1'11.i:>a~Ja?nı oynatıyorsun .. Sana: "Sevgilim., dedi· 
l ~~ Son·r·· ~ırkaç gün daha sabret_. l stanbula gidinceye 
~ ~ bUnua ıst~:sen: "babacığım., derim .. "Siz,, diye \o· 
~ 'l>i ~l biıj a tereume edersin. 

1
' ~~· .. l3iri~1:1'1~~cak.. Değil l stanbul, dünyada hiçbir şey .. 
leııı ~i!... ırıınızı çok sevi~oruz .. Ben, sensiz o kadar bed

' öne b· 
ır §ey icat edelim ki, bizi, biribirimize daha çok 
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bağlasın .. Ne bileyim ... Cinayete bcnziyen öyle bir şey ki hiç kimse 
re zararı dokunmasın! ..• 
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··- o senin evladın; herkes, onu senin evlMm zannediyor; sen 
bir sefilsin! 

Benliğimde böyle bir sesin haykırdığını duyuyordwn. Lakin 
\•icdanımm sesi hazan aldanabilir. Bir cinayet veyahut ona benzer 
bir şey mevıuubahsti. Girizan daha ziyade bağlanma&rı temenni et· . 
tiği zaman bu cinayeti tahdit etmişti: 

"- Cinayete benzi yen öyle bir şey ki · ·hiç kimseye zararı dokun· 
masm!,. 

Girizan yirmi yaşına geldiği halde, hususi bir imtiyazla genç ka· 
!acağımı tahayyül ediyordum. Beklemeğe karar verdim. 

O kadar şiddetli bir ihtiras hissediyordum ki, güzelleşmiş ve 
gençleşmiştim. Bende bir alev vardı. Ü\'ey babalık, aşka çevrilmişti. 
Ve Girizanm muhabetinde, bir kızı babasına bağlayan muhabbetten 
daha acı, daha başka türlü bir §eY vardı. Onda. beni heyecanlandr 

ran saf ve temiz hisler buluyordum. Benim arkadaşlıklarını kıska· 
myordu. Hiç bir gencin, ıstırab çekmeden yanına sokulup sükQnet· 
le konuştuğunu göremiyordum. 

- Ah! Bu insanlar olmasa, diyordu. Hayatın tadı o zaman çı· 
kacakl 

Bunun sonu nereye varacakiı? Rezalete, tabii .. olsun. Ortadan 
kaybolurduk. 

Aliye, kendisinden çok müthiş bir intikam aldığımı ve kIZIIDı 
ancak metresim yapmak için bu kadar ihtimamla büyüttüğümü 
zannedecekti. O da umurumda değildi. Efktinumumiye de vız geli· 
yordu. 

Bütün zamanlffil bu rüyayı yaşatmakla geçiriyor ve eğleniyoı-
dum. 

Girizana her şeyi açmak, her şeyi parçalamak ve beraber kaç· 
mak. Dünyada saklanacak yer mi yoktu? lstaı:bulda da ana yurtla· 
rını terkeden, yabancı, neşeli çiftler vardı; belki onlan buraya sü· 
rükliyen amil de ayni faciaydı. Kimin neden haberi vardı? 

Sinemaya gittiğimiz zaman boı; bir köşeye çekiliyorduk. Gözü 
müzün önünde güneş. çiçekler, bir mütevazi köşk; neler geçmiyordu 
Bazan Girizan dirseğime dokunuyor: 

- lşte biz burada rahat ederiz! diyordu. 
Ben sanki düşündüğümü ayni zamanda yüksek sesle söylemi· 

§İm de o da cevap vermiş gibi sapsan kesiliyordum. 
Ekseriya başnnı alıp gidiyor, bu suretle arzumu boğuyordum. 

Kaç defa, Bursada, geceyanları dağlara tırmanmış. bütün kuvve· 
timle haykırmıştım. Yavaş yavaş heyecanıın sükQnet buluyordu. 

Asla, asla Girizana hakikati söylemek cesaretini butamıyacak· 
tun .asla... (Devamı var) 
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Maşc. ilah ... işler y )1 Jnda 

Yağmur h<udaklardan boşanırcasına 
yağıyordu. 

İstanbul havası b!r kere daha kötü 
cilvesini göstermişti. 

Sabahtanberi günlük ı;:.Lneşlik olan 
hava öıleye doğru birdenbire kapamı~ 
Ey:.ıp sırtlarından şehrin Uzer:ne hü
cum eden bulutlar sağnaklı bir yağmur 
getirmişti .. 

Bir saattenberi bilafasıla yağıyQrdu. 
Eminönü, Aksaray g!bi çukur meydan
cıklar, ufak birer giil haline 6elmişti .• 

Bütün başlar end:şeli nazarlarla gö. 
ke kalkıyor, sanki yağmurun dinmesine 
<lua ediyordu. Nasıl en··~~ edilmesin 
ki; sabahleyin ılık güneşe kanarak 
kostümile s,,· çıkanlardan sığına

cak bir çatı, i.:r kahvehane bulanlar 
kurtulmuş, DsL.:ı kalanlar suc ... f.a dön
müştü .• 

Çatıları siper ederek korunmağa ça
lışanlar bir cambaz marifeti:•le taştan 
taşa atlıyor, koşarak karşıya geçmeğe 

çah~ı:ınlar otorr..:.·!lillerin Sii· --- _ı zifoz 
lada yıkanıyordu. TektUk şemsiyeliler 

sa;ak altına sinenlerin önünden mağrur 
bir kumandan tavriyle ge;iyoılardı. 

Vakit öğle olmuştu. üniversiteden 
fırlayan talebeler çil yavrusu gibi etra
fa dağılıyor, bir kısmı da iç kapıda yağ
murun dinmesini bekliyordu. 

Kalabalık arasında bir kaynaşma ol· 
du. Gençler çok muhterem bir hocaları
na yol açıyorlar.dı. Bay ( ... ) o günkü 
der.oinde uzun uzadıya faziletten bah -
sctmlt. içinde çirkin emeller, gayri 
meşru ihtiraslar yaşatan insanların ce
miyet içinde kaybolmu§ birer zavallı 

ve merhamete lAyık phsiyel$b hasta· 
lar olduklarını, hırsızlara, dolandıncı
lara bir dereceye kadar acımak lllznn 
..geldiğini, çok insani bir ifadeyle anlat

mıştı. 

Gençler bu mcvzl! üzerinde müna -
kaşa ediyorlardı ki hocalarının birden 
çıhagclişi hepsinin diline kilit vurmuı· 
tu ve hürmetle ona yol vermişlerdi. 

Fakat yağmur gittikçe hızlınıyordu. 
Kapıya kadar gelenler birikiyor, koşa. 
rak bir saçak altına sığınmak istiyenler 
çabucak geri dönüyorlardı. 

Bay ( .... ) da bu l"ağmurda çıkamaz

dı. Esasen sabahleyin evden çıkarken 

o da güneşli havaya kanmış ,ne pardc-
sil, ne de §emsiyc almıştı .• Gerçi evine 

gidecekti. Fakat bir kere meydana çı.. 
kabilse nasılsa bir tramvaya atlar mese
le hall-;lunurdu. 

. J•:an bir adun atmak 
kabil dcjil-i. 

1 "'Ah bu ihtiyatsızlık.. Ne ettim de 
ıemsiyemi almadım .. Şimdi b-:ırada yağ
murun dinmesi için Allaha niyazdan 
başka bir çarem kalmıyor . ., 

Diye kendi ken.dine söyleniyordu: 
Fakat bay ( ... ) in Allaha duası gali

ba .• Kapıcıya maJUm olmuştu. Korkak 
adımlarla yanma yakla§tt .. Bir ricada 
bulunacakmış gibi: 

- Beyefendi, bendenizin bir şemsi .. 
yem var ... Tenezzül buyurulursa sizi 
yağmurdan koruyabilir .. dedi. 

Bay ( ..... ) evvel almak istemdi .. Dü
şUndü •. Fakat dışardaki yağmur, tufan 
cünün J .::i r-: _:1 gemisin:.ı • • .• :ırı gibi 
hemen her· "yni seviyeye indiriyor. 
du. Şemsiyeyi te~ekkür ile kabul et!i. 

Kapıcının şemsiyesi hiç de fena de
ğildi. Hatta gliıeldi, Şemsiyesini .açtı 

ve tale'.J::lerfh imrenen n-:.. :.Jı altın
da mağrur bir eda ile tramvaya kadar 
ıslanmadan geldi, 

Bahçeden çıktıfı zaman ,bir tramva
ym hemen hazır olduğunu gördü .. Fa
kat bu havada yağmurdan kaçan halk 
tramvayı tamamen doldurmuşta. ~in 

müikülatla ön tarafta bir kö~eye sıkr 

şabildi .. Şemsiyesinden sular damlıyor. 
önündeki kadının ayakları dibinde kü .. 
çük birikintiler yapıyordu • 
Dıgan da yağmur hala bütün iddeti

lc devam ediyordu. Bay ( ... ) yağmurun 
tramvay yollanndan bir oluk gibı akı

ıına dalmış, o gün vermiş olduğu dersi 
düşUnliyor, hırsızlara, dolandmcılara, 

d• V"luvayı manvc~"'"'"' .. -etlen ı ve " 

Yazan : Muzaffer Adil 
cemiyetin bu kaybolmuş varlıklarına, 

i~inde garip bir merhamet duyuyordu. 
Biletçinin "Sultanahmet., diye ba

ğırmasiyle kendine geldi. Şems:yeyi a. 
lıp inmeğe yeltendi. Fakat bir:si ko -
}un.dan tutmuş: 

- Affedersin efendi, lutfen şemsiye
mi bırak ta öyle in .. diyordu. Derhal 
döndü .. Bir ahbabının böyle çirkin bir 
şaka yapacağını aklına sığdıramıyor -
du. Fakat karşısında hiç tanımadığı, 
sarışın uzun boylu, küstah bakışlı bir 
kadın, istihfafkar bir eda ile; 

- Şemsiye mi bırakırsanız daha 
memnun cluruml diyordu .. 

Hakikaten elindeki şemsiye kendi 
şemsiyesi değildi. Şaşırdı, kızardı .• Her .. 
kes te sanki dönmüş ona ba!~ıyor, "bu 
halinden utanmıyor musun be adam!,, 
diyormuş gibi geliyordu. 

Kadının şems:yesini bıraktı .. "AHe· 
dersiniz,. diye özür diledi. Soııra kö§e
den kendi şemsiyesini kaparak rüzgar 
gibi tramvaydan csşağıya indi. 

Sanki arkasından "koca adanı .. ken· 
dinden bile utanmıyor,, diyorlarmış gi .. 
bi geliyor, hırsız kelimesini bir türlü 
kendisi için kullanamıyordu. 
Uğursuz yağmur hfila devam ediyor· 

du, halbuki o elindeki şemsiyeyi bile 
aç:nağı unutmuştu .. 

- Bir daha taş yağsa başkasmm 

şemsiyesini almam 1 diye söyleniyordu. 
Taştan taşa sekerek koşarcasına evi

ne gitti. Dışarıda muttasıl yağmur ya· 
ğıyor, pencereye vuran damlacıklar; 

sanki onun dalgınlığı ile alay ediyor -
larclı •. 

Bir türlü rahat edemiy·Jr, ''acaba 
talebeden kimse var mıydı?,. diye içi 
içini yiyordu. 

Bütün günU neş'esiz geçti .. 
Bir kitap okumak istedi, okuyamadı, 

yazmak istedi, yazamadı ... Aklı daima 
giindüzkü rezalete saplanmıştı. Mektep 
muhitinde duyulması ne büyük kep:ı.ze
lik olacaktı .. 

Talebe hocalarını acaba bir şemsi

ye .... dili varıp bir türlü kendine hırsız 
diyem:yordu. Hayır, hayır talebeleri, 
onun b·ı kadar düşeceğine i:ıtimal vere
mezlerdi. 

Geceleyin rüyasında binlerce şemsi. 
yenin sivri uçlarını kendine dönmüş, 

hücum halinde gördü .. Kanter içinde u· 
yandı .. 

Küçücük bir hadise hayatına ne ka
dar tesir etmişti! Sabah clduğu zaman 
yağmur hala bütün şiddetiyle devam 
ediyordu. Kalktı, giyindi.. Pardcsüsü· 
nü giydi, şemsiyesini aldı .. Hademenin 
şemsiyesi de kapının kenarında öksüz 
bakı§lariyle ona bakıyordu .. Düşündü .. 
Böyle yağmurlu bir günde z:ı.vallı b:r 
hademenin istirahatini bo.:a:nazJı. Şem. 
siyeyi evde bırakırsa zavallı adam ısla
nacak, fakat tabii sesini çıkaramıyacak

tr .. insanlık hisleri kabardı. ''Ne olur, 
onu da koluma alır, giderim,, diye <lü' 
~ündü ve düşündüğünü yaptı. 

Sulthn:ı!m~ct durağında tramvay bek
liyordu. Böyle yağmurlu havalarda bir 
tü .. lü gelmek b:lmiyen tramvay balG 
gözükmemişti.. Durakta kendisiyle be· 
raber bir kaç m!ktı..pli de durdu. Etra
fına da:ıa dil:'m~le baktı .. Fakat kar:ı:ı· 

dan kendisine doğru gelen bu sarışın 
kadın, di'n tramvayda yanlışlıkla şem. 
siyesini aldığı kadın değil .. 1iyd.i? Hi!j 
te kibar bir hali yoktu, her halde iyi b:r 
ayakkabı değildi .. Kaçmak istedi, kaça· 
madı: göz göze gelmişlerdi. Kadın, ar,i
na ve Hiübali bir tavırla yanına sokul • 
du. Elindeki ve kolundaki şemsiyeleri 

işaret ederek : 
- Maşallah Beyefendi, r,ününüzü 

boş geçirmemi"siniz .. Işler y-;lunda .. 
Diye fısıldadı. 
Bay { .... ) neye uğradığını anlama. 

mı§tı. Bu ne .demel:ti? 1. Kadın onu ne 
zannediyordu?. 

Bu zan altında ezildi .. Kend'ni karşı 
kaldırıma attı, yan so'kaklardan birine 
saptı .. 

Bir daha gemsiye taşımamağa tövbe 
etmişti. 
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4Hill, hııılıköv ltııı: liOO:W. f'skıiılar ı
ç in : liOli:!: •• 

'ı e-şıl!,oy, füıkırko), Hehek. 1 ıırııtıya. 
Bu} ukıkrl', h~ııer lrnlı~·e hoııdlll ı. Erı.-n· 
kov. huı ıal. Bu~ uk:ıılıı. ile} lıt•lı. Bıınrnz, 
Kımılı. ıcııı: l'eldoıı nıulıobere nıeıııu· 

rJ ...... ı 
22 JKiNCITEŞRİ 

KonsPrvatuvnr yatı kısmı . 11 ; 
O i re 1' tör ı il A' iı 0 .~~ 

1 ur o.< · 
1 - Konservatuvar yatı kısmına 30 erkek talebe almaca' · 

canidir. "l\lusiki ve orta tahsil öğretilir... d!f· ~ 
2 - Muracaat edeceklerin ilkmektcp ır.ezunu bulunma~ ıaz~11ç.aııde 

oğrenmek için hergün saat "Do1mzdan on ikiye kadar,, Beşıktaş 
'.'lürlüğiine başvurmaları. (8446) 

• de · ferl11 
Keşıt bedeli 1173 lira 17 kuruş olan Şehir tiyatrosunun kalo.~ı c:ıfl 

cak tadilat ve ila\'eler açık eksiltmeye konulmu5tur. Keşif evra~ı :ı; ,-e9:.ef. 
zım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler 2490 sa~·ılı kanunda : a:-938 p-1'"'" 
ra 99 kunışluk ilk teminat makbuz \'era mektubile beraber 28 1295) 
nü saat 14 buçukta Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (S 

runıı \'OllJ,:111 demek kllfıdır. M ı•·ara n1al mildu··rıao-u··nden: 
ıı 11111 ılfıın esı: :!2711 n ı-. l'r3 
Dt•rııı ııroıyesl JH •• 211 _ • . 1 cak 17547 1 ~ 
tıeyozıı kulesi: 21996 <ialatn vanı::ın Malkara hükfunet konağının 938 yılı ıçınde yaptın a .. d uıliP ~ 

kıılesı: 4 ooıin !;İf bedelli kaba inşaat kı~mınm ihale günü olan 3-11-938 tarıhın e ~ddetle' 
Sıhlıt frııdal: 44991t Müddehımumilık: "'·w· dd · fik b'r ay ınu ·ııct 

22wo. Erıınl} eı miıdurluAü: 2.ı:n~2. dıgınden 2490 sayılı kanunun 40 mcı ma ıne te\ an ı . ci ,e 2 ı 
Ncfıo VekAleli lstonbul Elckırık ı~ıcrı lık surctile yaptmlmasına karar ,•erild ğinden talip olanların 1 ın lknr3 ~ 

Uıııurn l\lııdıırlıığil Be,·o~lıı: 4 tROI • tsıon. iresinde 3-12-938 tarihine müsadif cumartesi günil saat 11 de l\Ia 01 .. ,,ılf· · ·ıan 1"' 
but: ı 437ıt !ık makamında toplu bulunan komisyona müracaat eyiemclerı 1 
tnş: 409:il!. Cihnll: W222. Nııro~moni ve: 
21708. f'sküdor • Koılıkiıy: ll0773. 

llo\'OfZll71: lstnrıhul: 2ı378. l\ndıköy: 
60i90. lle\'o!Uu: 4 4 lı4 2 

fv1üzelcr 
!\\·ac;olvn. Huma . Bızons. ''unnn eser

lerı ve <.:ıııılı l\uşk, Asi eri Müze ve sorıııç 
lar l'ıcnret ve ~:mavı l\luzesl. Sıhhi ııııize. 

C Bu müzeler tıerRiln 'innt 1 O don ]{! va 
k:ıd:ır ocıktır.} 

l'iirk \'e lsliiın eserleri mOzesl: l'ııznr
tec;ıden bnşkn hrrı;:ün sanı 10 dan 16 ~a 
koılnr ve <:urnn ızünlt•rl rn dun 17 \e ka· 
d r açıktır. 

ruoknrıı Miizcc;I: Uergiln ıınnt 13 ten 16 
ya kndnr oçıktır. 

Ana:!olu hattı 
Hı•rgün hareket etlen şimendifer ter: 
Saat S de Konva. 9 do Anknru. 15,15 de 

Dn·nrtıı:ıkır ve Snmsun. 15.:i!l da E<;k ise· 
hır. 19,10 do Anknro ek<;pre~ı. 20 de ,\. 
dnoaznrı. 

nu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Arıknra nıuhtelitl rrnrnrleı1i, çnrşnmbn 
ve cuma ı:.:lınlcrl Il:ıleb ve l\lu•ul:ı kadar 
srfrr etmel.ıc>ıllr. 
Dcnızvolları 

lc;tnııbul orentellAi: 22740. Kor:ıköy: 
4:!:tıi:l. 

P ızarlesl roplı:ıneclen 1 li,30 Muclıın\'R. 
20 Bnnılırmn. 

S:ılı Tnnlı:ıneclcn 9,311 hm il. lli,30 Mu· 
danla. 19 l\or ılııga, 20 Bandımın, <iala· 
todnn 12 Knrodpniz. Sirla:riden 10 l\ler· 
sin. 

C..:arşnmha Tophaneden lfi,30 Mudnnvn. 
20 Bandırma. Slrkr.t'idrn 15 Avv:ılık, JS 
fl:ırlın. 

Pcr:ıcıııbe l'oph:ıncılcn 9.30 lzmlt. ıo.:m 
lud.ınvı:ı. 2D n:ındırrnu. (jnlntnrl:ın 12 
K:ır:ıdeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mud:ınya 20 
Bandırmn. Sirkeciden 15 Avvnlık. 18 
Bartın. 

Pıııarteııi J'ophanrden 91mroı, 9.:m iz. 
mit, G:ıl:ıl:ıdan S.30 Mııdnnva, 10,30 lznıir 
Sür. 12 Kornclcnlı.. 22.30 Mudanya. 

• z 
• • 
ıçın · 

Bütün dünyaca takdir e
dilmiş stlıhi güzellik 
kr~m erid:r. Gece için 
yağlı, gündüz için yağ
s1z halis acıbadem çeşit
leri hususi vazo ve tüp
lerde satılır. 

iNGtllZ KANZUK 
ECZANESi 

I ST AN BU l -BEYOGLll 

Eskışehir garnızonundal>ı ha\'a bırlıkle
ri ihtiyacı için 300.000 kilo un satın alı
nacaktır. Tahmin edılen bedeli 2"''50 li
radır. Şartnamesi Eskişehir As. Sa. Al. 
Ko. da görüliir. Eksiltme ,i 26 11 ·9~8 cu· 
martesi günü saat l 1 de Ec:kişehirde Ko 
da kapalı zarfla yapılacaktır. llk teminatı 
219ı liradır. Teklif mektupları ihale sa· 
atinden bir saat evvel Ko. na \'erilmesi 
şartnamenin 4 üncü madde inde isteni· 
len \'esikalar teklif mektuplan içinde bu· 
lunacaktır. (622) (8166) 

~ ~ ~ 

Tayyare fabrikaları ihtiyacı için 919 
kalem avadanlık kapz!ı "'"1:- - eksiltme· 
ye konulmuştur.Tahmin edilen bedel (45) 
bin beşyüz lira olup ilk teminatı 3412,50 
kuruştur. J:k i1tmesi 25 12-:-:~ pazartesı 
günü saat 15 de vekalet satmalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 230 ku· 
ruş mukabilinde Ankarada Ko. dan alı· 
nır. İsteklilerin ir:!e saatinden bir saat 
evveline kadar. M.M.V. satmalma ko· 
misyonuna vermeleri. (G23) (8167) 

• • • 
Pa<>arlıkla 68 baş binek hayvanı sa

tın al.m:caktır. Ordu hiz:net:nde kulla .. 
nılmağa elverişli satılık binek hayvanı 
olanların 30 - 11 - 938 gününe kadar 
hayvan!ariyle birl~ktc An~:arada M. M. 
V. Satın alma Ko. na mürz.c:ı.atları. 

(G3G) (3327) 
• • 

288,461 kilo ispirto mnhfütu benzin 
knpah zarfla ckslltmC'\yc konulm~tur. 

Bu •• 

l-IOL 

ıızart~ ('J 
Eksiltmesi 28-11-938 p 26 ~ 
at 15 de beher kUosuo;cıxıln'tı 
tahmin edllınlştlr. 1Jk 1'teıt' 

girCCe 
rndır. EksiJtıncye Jı;ııtluıı~ 
teminat ve 2490 sa~ 111 ıe }7it 
delerinde yazılı bcıgeıerl telt 

t cvve saatinden bir saa \' Sll 
lnrmı Anknrad:ı ıJ, ~· • cGJi) 
misyonuna verıneıerı. 

• • • aet 
nda 4 a ı'. 

111 ı:-;r mıntakası ibalefl ç 
rajı } .ptırılacakur. ı6 ~ . . u 5aat dJ 
938 prurnrtesı gun . ,011ı.ıP 
Kor. Sat.ınalma goın9ıs9Y7 1ir,,41r· ( 

· at 6 .,,J 
caktır. ilk ternın 

575 
ıcıw' 

ve hususi şartnaıne tsteklİıerıll 
da Ko. dan alınır. ıarııt• ~ 
vesaikle teklif rnekttJ~ortı.ıM eı!
tinden bir saat t'"'el ., .. rıııel 

1
, 

na •• ı tmalma komisyonu (
628

) (6Z 

• "'. f 
. go. ca 

Teklif edilen fıy~tin ibti>~~ 
"l t" birliklerın ı;ıır . ru en um krar e 

29.000 L-ilo ade> ağ_ ~38 paı:ı'~~ 
eksiltmesi 28 • 11 rJı.ıl1~·: 
saat 14 de yapılacaktır: at 2Z 11 

'Jk temın ~o v 
deli 30450 lira 1 ilıt ~ ~ 

· tıer g 1 P 
kuruş şartnamesı 531ı 1 

4 
lür. Lteklilerin 249~ dcıd ~c 
2 - 3 üncü maddelerın iJ1'.1ıe 

nıarırıı s 1 
likte teklif rnektUı bllrg• 

ı Lüle el' 
den bir saat evve verı11 (S 
tınalma Komisyonuna (626) 



DABER - Akşrun postası 

B:ızan ins:ın kendisini tutamıyarak ve yahut bir L::.yram, ziyafet veya davette mutaddan katarak 1çinız; kcytrslılik altımetlerl z.all 
olur. içilmesi ga)cl lAtirlir. Tesiri Mri, 
kola>, ı:ılıit \"C kal'ldir. MAZON isim ve 
t-ıonos marknsına dikkat. 

azla yer içer. Fokat çok geçn.eden vücu<lda a!':ırlık, MİDEDE EKŞİLİK veya kusma, elhasıl 

bir keyif bozukluğu his~edili •. C zaman derhal yarım bardak taze suya bir kahve ka§ığı: 

Miktan l\luhawmon U. Eksıltııaııııı 

• 1 ıe )Uıa Bl!herl Tutarı teminatı 
· sarı l rlak kayış 1575 Metre Ll. Kr. LI. Kr. LI. Kr. 

Saati 

ll)ouı ırtıı<tı 896.-(slt) G7.20 14. 
1 .... ~fartna 200 Kilo 2.24 448.-(slf)3.3G 14.30 
>ı:ııırıak k uıeJerlne ekli listede ebat ,,-e miktarı yazılı 1575 metre yassı 

ıı lerı ayıs ile 37X68 sarı tırtıklı alUmlnyom kftğıdı şartname ve 
11 .... Mıı~lUC'lblnce ayrı ayrı açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

lir arıımcn bedellerile muvalıkat teminatları blznlnr'ında göste 
1 • 

ı .... b 

ı:.kaııt 
tıı 1 rııe 30.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnll blzaların. 

antıc d nuncı r e Kabntaşta levazım ve mubayaat f-Ubeslndekl alım ko-
ıv .... a ln11ılncnktır. 

~aı·t 
1111 ~r nameler parasız olarn k her gUn sözU geçen şubeden alınabl 

\• .... ı t ınunetcrl de görUlcblllr. 
( kııı 1 ı 

1
•
1 

er n <'kslltme lçln tayin P.dilen gUn ve saatlerde yllzde 7 ,5 gll 
r '" arııe birlikte yukarda adı gecen komisyona gclmelcrl 111\n 

<)~ ~) 

l 
rı~ b' 

IYı:ti Keş:r bedt>lio/o 7 .5 teminotJ Ş:ırtname Eksiltmeni;ı 

1 ba ın" . L. K. I .. i. Ku. Li. Kur. 
'•n UdürlüğU 

l· 1 itı kaldırım ta. 
t~ 

<t t\ 'rıstitUsu 
rı bab me. 

8903 -.- Pazarlık 14. 1185,65 

' ~aı.:ı ~e duvar 
~•r . 

~ 141 ıın Yapıl· 
r \le tUt · 
~ 1 ün i letme 

831.27 62.~4 -.6 Açık 14.30 

1 1 •nş 
tı1»'9_11aııt! 729,80 51.73 -.4 Açık 15. 
tıı r:l?ılrj 

1 
fl38 tnrihinde ihale edi"emıyen lstanbul başmüdürlUğU kaldı. 

"' • nlj ~1 • Mlltte~ estitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 
a,,.

1 
\j.,e ~c- ç. b:ıh"e kapısı ile kaldmm yaptırılması işi. Bahariye tütün işl<'-

11 k l"n nıd('n yaptmlarak iskele in~nsı h!zaları:ıda ynzılı usullerle ayn 

1 ' l{f><:ı~Ye konmuştur. 
it .... r~ ~. bC'dellcrile muvald:at teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

~~· e a 1 rdı lrne 1-12-938 tarihine rastlıynn perşembe gfü.ü hizalarında 
rv hr·· e l<abataşta lenzım ve mubayant şubcsındcld alım komisyo-

t-ı- , 1\ a "a ktrr. 

~ ~Ubed 'J f ı;ı:ırtna'l1e \'e prC'j 1.'? yulcard3 yazılı bedcilt'rlc her gün sözi! 
İr ' ~laen alınabilir. 

r~11: etllıek~Pe. cnstltUsU duvarları ve Bt.hariye işleme evi eksiltmelerine 
\)"lııi~et ~st~yenlerin lnhisıırlar umum müdürlüğü in~ant §Ubesindcn 

~nı ..... t~1 , ,e-sıkası almaları lfızımdrr. 
llar,/ . ilerin eksiltme için tayin edile:ı gUn ve saatlerde yüzde 7,5 gü. 

atıle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8356) 

• • • 

mas. 
ta ill 
1 ..... 1251.-

, tQıı lla~ab 1958 Kilo -.Hl.12.5 374.46 5'>.16 Ac;ık 14.30 
kutru ahçe fubrıl:nsP1da eski rnm fabrıkası enkazından hakiye t}() 

~· .. 
11asıtıda ndn Vt! bır sarıtim kalınlı ~ındR 56 Rdet bi'c~itt!c:ı, Jzmir tütün 
Jar d J> mayıs 939 :ıihayetine kn dar toplrı rıarak 100 toıı tütün tozu ve 

~ •atııaca~ar grupundn me\·cut lC.,8 kilo ıskarta ip hiz:ıinrınc!n yazılı usul 
lr 'tı tır. 

ııı ıhaınrnen bcdellerile yüzde 15 teminatları hizalarmca gösterilmiş 
~ ........ A. 
a~lı sa~'trnn 28-11-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizaları:ı. 

1 
ıv~crıda erde Rnbataşta levnzım ve mubayaat şub •si.ıde mütt'şckkil 
~ ' 1311 ~apılacaktır. 
\' ~<ıııesi v!tn~.ı ııümuncleri Paı;abahçe fabrikasında 1145 t 813_1c5g kilo 

~ :ı.' Is ki Sk~dar depolar grupunda görülebilir. 
~lll' l l>aı-a· ' 1:rın arttırma içh tayin edilen gün \'e snc.tlerdc yüzde 15 

. ( 211; .. rııe birlikte yukarda ndı geçen komisyona gclmelerı nan o. 

• • • 
~"il etrıs1 Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
~ l Miktarı Beheri Tutarı teminatı Şel:li Saati 

~ ~~ l'aldıı L. K. J •• K L. K. 
l ...... ilfudı 100 ırno 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14. 

I 1'1ı 1 ~ 15000 Adet -.8 1200.- 90.- Açık 11.3<> 
lı l'i ttıuC'tb? ei·s ve miktarı yazılı iki ka em ma'zeme şartname \'P 'i 

t ....._ ~Uhl ince hizalaı ında yazılı U!'l.lllcrle ayrı ayrı eoatm nlırıarnktır. 

1 
111• aınrnen bcdcllerile muvakkat teminatları hizr.larında gösteril. 
~ ........ ~ 
ık~- • ks,'t 

.....-ıt, td rne 7-12-f 1 tarihine rastlıynn <;nrcıamba gü:ıü hizaJ3r1-da 
lv~1la1:akt~ l<ob.-ı.taştn levazım ve mubaya~t ~ub sindeki alım komisyonun 

...... ı:ı r. 

\' 'tıı.ıtı~ı:~~naıneıer paraaız olarak her gti~ sözii r,crcn şubedPn alınabilece. 
• ~' t l(:kl~l C?rUlebiliı. 

't 1 ttı t taı' erın eksiltme içh ta7!n edılcn ~ün ve snatlPrde yüzde 7,;5 
ı SJ arıle birlikte yukarda adı geçen lrnmisyon:ı gelmeleri ilfıtJ olu. 

t 
...... tıı • • • 
\> teın· . 
1 
:t<:1ı a~zın nakliyat şub~si i-;in şartnamesi mucibince yaptırılacal{ a • 

lı lh 1 ah ve tam techizatlı ılir adet <;ekdirmc (tekne) 19-XI-933 
11' ti haCdiJ rnediğinden yeniden pazarlık us•ılile eksiltmeye konmm;tur. 
~ t>si•~rn('·. bedeli 4500 lira \C muvakkat t"m natı 337.50 liradır. 

ta :e~·aınc 5 - Xll - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat -: 4 
t\t zıın ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda y~pılacak • 

\>, ::ı.rtn 
• taı l"t--ırıul~eler rarasız olarak her giln sözli gt'~n ~ub<>den alınabilir. 

<itile bi t·· Pazarlık iç:n tayin edilen r'in ve S""tte y~·~.ıe 7.5 gtiven· 
r ıkte }'\!karıda ndı geçpn komL;ona g:~:neleri ilan olunur. 

(8535) 

ı .ıllıJl 

EVlNlZDE 

CEBtNtZDE 

Bir şişe 

ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ D0NMES1 
BAYGl!'.TLlK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK vt 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 

l?ATIATSIZLIKLARI 
TY! y;:rv-:n 

Tavs·ye EM 

değil 

• 
· Hediyelik hakkında ka

rar vermeden mağazamı
zı ziyaret ediniz. 

• indler 
İstanbul Bahçekapı Q. 

ro~dnbak karşısında No. 1 l 
'**'•' asea:e 

1 •·vu.1.1 n 4 mil·li !i ~ııhna'nrn 1 
l\omi vonu ilanları 

269 adet subay abası, bin adet er aba 
sı. 2000 adet hastaba!ncı goml~ği. 500 a· 
de ahçı gömleği, 15 bin adet 
hasta gömleği, ıs bin adet kısa 

don, 7000 adet nevresim , 7227 a· 
d~t ya·tık yüzü 10917 adet yatak \:ı'1'1:ı 
4915 takım er pijaması. 2680 adet y<ıtak 
kılıfının bilQmum malzemesi cihetı 

a5keriyece ••erilert"k hariçte mü· 
te::ıhhidın atölyesinde dıkılmek ü· 
zere açık eksıltmesi 28· l 1 938 pazarte ı 

günü saat 11 de Tc~hanede levazım fı· 

mirliği satınalma komi!:yonunda yapı':ı 

caklır. Hcp~inin tahmın bedeli 4530 lir<ı 

ilk teminatı 141 lira 25 kuruştur. Şmtn:ı· 
me ve nümuntleri komisyonda gônılebı 

lir. İ!:teklilerin kanuni vec:ikalarile ber:ı· 
ber belli saatte komisyoıı:'l gelmeleri. 

'358) (8354) 

P .. 1"'. ·r. Le\'azım Müdürlüğünden: 
l - ldare ihtıyacı için 300 adet masa 20 adet dıvar ve 30 adet sen•ar ki cema:ı 

(350ı adet ,elefon kapalı zarlla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammenbedelı ( lOŞOO) mu,·akkat teminat (787.5) hra olup eksiltmesi 

19 kfinunuevvel 938 pazartesi günü saat (15) de Ankarada P.T.T. U. rvID. lilk bi· 
nasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler murnkkat teminat mektup oreya banka mektub.ı.ınu kanuni vesaik· 
le beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı zarllannı o gün saat (14) e kadar mez 
kCır komı wna \'ereceklerdır . 

4 - Şartnameler Anka~a la P.T.T. levazım lstanbul Kınacıyan hanında P.T.T. 
a} nı} at şut.e Md. luklerınden para-.ız verilecektır. (45~2) (7931) 

Marmara Ussiıbahri K. Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: 
C'insi I\llosu Tabmlni flat Tutarı llk teminatı 

Kuruş Lira Lira K. 
Koyun <'tl 

Sıf,ır eti 
}(uzu eti 

25.000 
30.000 
20.000 

40 10.000 
25 7.500 
45 9.000 

26.600 1987.60 
1 - Komutanlık deniz eratınrn yıllık ihtlyaclnrından olup Y"'tarda 

cins ve miktarı yazılı tiC lrnlem et bir şartnamede \'e kapalı zarf usullle 
eksi 1 tnıeye lrnn ulm uştur. 

2 - El<slltmesl 2G lklnc!teşrln 938 cumartesi gUnU saat 12 de lzmlt. 
tc Tersane kapısıcdakl komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt şartname 135 kuruş mukabilinde komisyondan alınnbt. 

lir. 
4 - gkslltmeye 1., tırak edecek isteklilerin 24 9 O sayılı kanunun istedi

ği vesalklc birlikte yukarda miktarı gösterllcn ilk teminat nıakbuzlarını 

havi teklif mektuplarını ·muayyen gUn ve saatten bir saat en·ellne kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. (8187) 

• •• 
1 - Tahmin edilen bedeli (770) lira olan 44 adet kökner kUtUk 29- Iki:ıci 

teşri:ı-938 tarihine rastlayan salı günü saat 14,30 da açık eksiltme usulü ile 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (57) lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak verilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun da ynzılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpa,.ada bulu:ıan komisyona müracaatları. (8368) 

Muhammen bedelı, mu\akkat tcmırıatı ve liste nurrmralarıle cınsıen aşağıda ya· 
zıh malzeme 22· 12·938 pecy>mbe günü saat 15,30 dan itibaren liste sırası ile ve ayn 
ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacak· 
ur. 

Bu i~e gınnek i tiyenlerin her liste hiza~mda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettF•i vesikalan \'e tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri H'lzımdır. 

Şartnameler parac:.ız olarak Ankarada ~falzeme dairesinden, 
sellüm ve se\ k şefliğinden dağıtılacaktır. 

Liste No. Malzeme 

1 
2 
3 
4 

Cinko lehva ve külçe çinko 
Düz ve oluklu galvanize sa~ 
Tel halatlar 
Kurşun le\ ha ve kurşun boru ve 
teneke le\ ha . • • • • • • -

.Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
11400 
16509 44 
20500 

5376 

• • • 

Haydarpaşada Te
(8416) 

Muvakakt 
teminatı 

Lira K. 
855 

1238 21 
1537 50 

. 403 20 

Muhammen bedellenıe miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
Trup ayrı ayrı ih:ıle edılm~k nrtile 28 11·938 pazartesi günü saat 10.30 da Haydar· 
paa,da gar bina ındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek İ!;tıyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gnıpa ait hizalann· 
rJJ yazrh muvakkat tcminatlarile birlıkte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından para· 
"ız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 42000 ad t muhtelif cins ve ebatta lftmba fitili ile 100 kg. fitillik pamuk ipliğ; 
mnh:ımm"n bedeli 2280 lira muvakkat teminatı 171 liradır. 

2 - 200 adet (talmben 10.000 kıloJ3X2000XJOOO mim ebadında demir levh::ı 
muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruştur. (8348), 

••• 
;erli malı olduğu takdirde muhammen bedeli 35720.lira, ecnebi malı oL 

du~u takdirde muhammen bedeli 186155 lira olan 15 kalem elektrik çıplak tel 
ve kabloları 5-1-1939 perşembe günü saat 15.30 dn kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satı:ı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi malı için 1396.1;) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tcklifleri:ıi ay. 
ni g.;,n "-:ı.at 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Uizımdır. 

Ş rtnnmelcr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydnrpa. 
şada tcs~lltim ve sevk şefliğındcn dağıtılo.caktır. (8518) 

• • • 
Yerli olduğu takdirde muhammen bedeli 50.720 lira \'e ecnebi malı oldu~ tak· 

dird:! muharnmen bedeli 28.350, ·lira olanl70 adet baskül 4·1·939 çarşamba günü 
saat 15.30 d:ı kapa'ı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ı e ~·rrnek i tiyenlerin yerli old~ru takdirde 3.786, • \'e ecnebi qlduğu tak· 
dirde de 2.12 .25 rralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklil 
!erini :ırnı giin "aat 11 30 a !:adar komi"yon reisliğine vcnneleri lazımdır. 

Sartnameler l 10 kuruşa Ankara ve Ifaydarpaşa veznelerinde satılmaktadır.. 
:(8520) 
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Haruet gUnJ~ 

25/11 
2/12 

'ı..J>o ll, Marailya, Cenova 
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btanbul • PiRE ıut 24 h. 
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"" ~ ... nya,cm ... 
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• 24/11 t: 
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ıııı \1 ta, l>atr. l, Birlnclisi, 
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MERAN O 

1 
23/11 : 

30/11 j 

,, ltaı._ DtANA -Z3/11 ; 

~raD MERANO S0/11 j 

'~~~~ - -
l tı)'tı,,1 '•tıııı Venedlk tarlklle Parlı ve Londra için, ıayet tenzil edil· 

~ ":"' ftt a, btrletıııle biletler l ta eder. t 
ta.::'bltı~;:~rtıat _almak için t;aıa tada Mumhane Şarap lalrelHI 15·11· 
~ ... , .\" tınıurııl ArPntalığına ıTel . 44H77-tMI) •• IJeyollunda 

"'••rınrta Ynlru ltalre"tne (T~I. 446Hfi) mUraC"aat olunur. 

~, __ fıa Ve~aıetinden: 
~ ~k t~ID hattının 67!J aicı ktlıınıPtrt·s1ndP. yapılaı·ak btr adet 
.,~lelltl ile 656 ıncı kilom.hresinde bir ve 550 + 887, 671, 674 i1n. 
\ l töı 1: 11ç amele barakuı ve 720 inci kilometrel~rdeki köprüye 
""--' at~aı Kapah z.arf usulle münakHıya konulmuştur • 
. ~ "'ktı . 28- t t-938 tarihi ::ıe tesadlll eden pazartesi gUnU saat 
~~. hPıı etırrıız demlryollar lnfaat dairesindeki mllnıkua komisyonu 

., ' '••'"ktır. 
1 · ertaJ heyeti umumtyesüı lD muhammen bedeli ytız doban tlç blD 

~'~ 111 ~ atıı\t:kat teminat mfktan ~ bin dokuz ytız Jf radır. 
~\ ~~ ele Projesi, ekllltme eartnameal, bayındırlık leleri genel ıart. 
~~ıbldı ~l'tıııme. köprU projesi acık tUnel maktaı. dört adet bina proje • 
. ~·· ~ k t fiyat mve11nden ~aret bir takım mUnakasa evrakı dokuz 
~ · 'tue mukabilinde demtryol!an bpat datr.lnden tedarik o-

'*" l'aııbltrt 
'-' , 1 ...,.llte. n bir def ~da en az yllz bin liralık bir yol ve yahut etmen. 
~~ '-ı '- hhit sıfatile yapmıt olına1an prttrr. 
~'it b\ k lrıUrı~l'lnek lstiyenler, n!&eran• ve diğer vesfkalannı btr l8tldaya 
~ ~ ı. tc:ı kaııa tarihinden en az ıwktz gib evnl vekllete vermek su. 
~°""' rı ehliyet vesikası iıtlyttek ~ bu ehliyet veeikfalannı milna 

l..t l ~b Una ibraz edeceklerdf1'. Ehliyet VHika11 tctn mtlnakua tarihin. 
ı~ '-G ,;\r\Peı YaJlltmıyan mnracaat1ıtr nazan itibara ıtmmıvacaktır. 

... "
8"Ya iştirak edert>k:~r 2490 numaralı arttınna ebiltme ft 

'•
1UC!fb' S "' ınce i"' .. ntns mecbur otduklan tovrık ft ~•kf muvakkat 

~~-"' .. , 11'hat teklirirıi havt kaı>ah ft mUhUrlO zarflannı mezltftr 
~-~ .. tın, eartnameshin tarifatJ daf""inde hamlanank 28-11-
~ Qı~~ .. ~TI dörde kadar num11nh makbfır. mukabilinde dtmlryoJları 

'6111.kua komiıvonu ttiı-11".,,. ttt!!ltlm etmeleri llmmdlr. 
(428) (8287) 

....... ,.. ,.. ' l' " " ' · ıı.,,l'" ... Y 

AMPULLARI 
J AEG Türki~e Vc~~erh 
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Top arabasının kahraman 

Etnogra ya 111 
çekilişi .,, 

girif•• 
erler tarafından 

··,-esine 

... 


