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Ebediyete intikalin eşsiz ihtifali 
Yeryüzü dün Istan buldaki kadar hiçbir 

zaman böyle umumi sürekli hıçkırmamıştır 
,...-. 



Girdiği gün -
ram .. on bir sene 

evveldi 

1 Temmuz 1927 
ı 2'nPIU (Yakıt) fan: 

I• utJrlann İltanbulda ilk okun
clutu aaallerde Jzmlt k6rfezfndek. 
ıul&r •D mesut bir teheyyl\çle çırpını-
1orlar: Hilkatin derinlikten derin 
,UU.kllkteo yüksek yarattığı BüyU1 
OutniD mevklbini bUrwet ve meser
retle başları üstüne alıp, onu lstan
bula ıeurwek için, şitap ve helecan 
ile kotaD mavi suları, kendi renginf 
pek beozeyeD Sözlerin sihrini dabıı 
enel duymuştur diye kıskanıyor mu-
nnut · 

latanbulun çoktandır kıskandığı 
bu aaadeUo hakikat olını:.sına artı!. 
~ok az btr zawao kaldı; dun gıptı. 

ed&D latanbul, bugün gıpta edileceı. 
ltlr flhlr oluyor. lzwlrin YunanlJ e 
llne dUttUğU bir günde Jstanbuldan 
pkaa llalAskAr, sekiz yıldan sJyadt 
.. ,..D bir ayrılıktan sonra. dütman
daD kurtardığı topraklara işte bugün 
67le bir noktada ayak basacaktır kı 
l>Utlla bir milletin, bütün bir lalAoı 
&le11ıınln nasılsa kudılyyet izafe etti· 
ti bir aetu, o mtuetl, ö11e perip.n, 
07le atlanacak btr halde bırakıp o 
ao\tadan bir düşman ıırhbaına kaç
mıt. Ut1ca etmıou. AJı o ıunıer, oka· 
ra günler ... 

1 Teıamıı.ı 19f'1 tarilU (Yakıt) tma: 
• ••• Saat tam altı)'& bet var. Jilr

bılrul 7atı saray Ooünde denıtr atJ
Jor. Kalplerin helecan ve meaerret 
lolode atışlarını oqırdıiJ bir dew. 
Goıler lştlyakıa ve haaretln bUtUu 
kuvvetlerini taşıyan tkl aablt oefak 
halinde yata yanqan minimini Nil 
mufu Ue meşgul. O muı .ki iki daki
ka ıonra bize aaacletln mUbe11trlat, 
TUrklyenin aziz balhkAruu aetıre

cek. Dilber ,.e ıuaıu eabllJerden ko
pan l9Uyak nidaları dön bir ufuktan 
maverAI, gözle ıörUnmez bir kudret
le ıellyorlar. NU ıUzUlerek nht1w11 
teveccüh ediyor. lote en tarihi an. 
Nil rıhtımda ve itte mllleUu gözbebe-
11 aziı Gazi ve iete ifade ettltt ma
aalarla bir şah ... r olan Uü mavi s6-
•t1A tebessUmll. 

•••• Heyecandan aanılan başları

nnı etllmlş, göglUwUzUo o hiç bir 
tekille ifade edilemeyen tükranları· 
nı, tazimlerini, coımuo bir ıel gibi 
akan iştiyak ve tahueUrlerlnl dlnle· 
1oı: ve ıeltfyoruz: 

- Yaıa.. Gazi! Yata. aılz ballakAr! 
Gali Hazretleri, etrarıarını alan 

lıOrmetll:Ar bir kille arasında, allln· 
dır fapkaları ellerinde, o kıbar tavlr
lar17le merdivenleri çıkıyorlar. 

ll11ıka hUrmet H muhabbeti lllıan 
U. IÖyleyor. 

Belalcumhur Haıretlert enell, l• 
taabulua biç bir saman bu kadar ay
dıalanmadığı bu dakikada. en mUı
teana btr mazhariyetle parıl parıl 

parlayan sırmalar içinde bir lbtlranı 
ıaffı 7apan pqalara doğru llerleyor 1 

Ye ellerini sıkıyorlar: askeri kıtaları 
tefUt ederek Uerleyorlar H arada 
bir ukıre bitap ederek aoruyorlar. 
Dtln1aaın en azlı eeıırıe Uado edlJen 
bu tıltap ve soruılar bir yaylım ateşı 
atbl Mrl ve hUrmetıAr blr cevap alı-

1•· 
Aatı misafir, birkaç dakika aonra 

arkalarında ılttlkçe keslfle~a bir 1 
kafile ile saraya dabll oluyorlar. 

Koridorlardan ve aaıoalardan se· 
clllyor "' mua7ede aalonuııa Glkılı-
7or. 

Belalcumhur Hazretleri buradan· 
- On dakika aoora görUtUrUz; teb

flrlade bulunarak biraz istirahat et
mek Clzere sarayın aabık harem lu• 
mında ihzar edilen dalrelerlnl tetrif 

edlTorlar. ı 
laat yediye dofru binlerce enz en 

tatlı renkli bnkı~ını aldı. Dln1er<.'4" 
bat aerepa siyah elbise, beyaz parlak 
J&kalann azerlnde dUnyanın en bU 
)1lk maıharlyetlne erernk eğlldt: 

Retllcumhur Hazretleri, 1alon• 

Atatür"'ü.a cenazesi 7eaJ çdan Emlnöna me1da omdan geçiyor ... 

Ebediyete intikalin eşsiz 
bir ihtifali 

latanba1un )1lrell cUln. 11m411• 
kadar duywlldıtı bir watemln acııl· 
le parçalanwıf, dokuı &Uudilr bat• 
rmda mübarek naşını taşıdığı Ata
tUrkU, aj'hyarak Sarayburnundan e
bedi ae7ahatlne oıkarmlfW'. 

te on dakika kadar •tlkCn ıctnde kal· 
dılar. 

Bundan ıonra nöbet genç •ubayla
ra terkedtıerell: generaller BU.YUk On
dertn tabutu üzerindeki sancağı k.al
d1rmata ko1utdular. 

8aba6Je1ın uat aekllde Do1ma
bahçenln bU7Uk aalonuada Ataıur
kUa batında nöbet bekleyen aub&J• 
lana rerlertal OenerU. Fabrettln, 
General Salih, Oeneral~eml ahit. 

Sar ay kapısında 

General 11a11a, General Kemal Dotan 
aldılar. 

Bayat 1&lonc!a lramutaJt temıll 
heyeti, bir aıra bUyUk Onlformalı 
gene ıubay, genel aekreter ve 1a
verler, İstanbul vallıl H emnl1•t 41· 
rektrU bulunmatta7d1. 

Bir mlddet aonra nöbet betleren 
senerallerln yerlerini AtatUrkUn 1a
Terlert, CelAl, Naşlt, Cevdet, ŞUkrU 
ve MubafızgUcO Komutanı Jsmall 
Hakkı aldılar. Ayak ucuna da HJ'• 
lavlardan Hasan Cavit, Ali Kılıç, Re
cep Zühtü, Genci Sekreter Hasan Rı
za ve AtatUrkUo eski yaveri Muzaf .. 
fer dizilerek elleri batlı bir vaziyet.-

(Dema" 9 uncuda) 

........................................... 
Atatürk sulh ve insanlık hizmetinde! 

Yazan : F. R. Atay 
Bir arkad"fODD 4l7or411 klı 
.._ Atat.Urk'i&n ,.ıuına H eeerlae Ul'fl ber ta

raftan bayranlık .. ı sell1ur •• ,akat bunun ehemwi
JetlnJ anlamak lçha nwl bir SMD•ada 1&fAdıtmıw 
dilfllnmollalnb l" 

011e bir umaa ki bOtOD kıfmetler hakkındaki 
bOkfluller öerln bir buhran ceçlrmektedlr. Domokrut 
ile fqbm, IOl ve sat. rejim ve •uuf kayplarma b ... u. 
al bir flddet Hrmlfür. IUlletler anamda •e1a a1al 
mlllel. l(lade tlldr .. h1.e tezatlan ...... .,. eılnnı.,ur. 
Atatürkiln fab8ında ve _.rinde ae var ki herk• O'au 
111,mekı. H övmekte blrlef17or? 

Bir tarafa sön, tamamen vantam blrakdmak da
bl, bir mllled klll'tulut lmkADlanm anrıp bulmaktan 
mahrum etml7eceilnl ilk defa o aönermlftlr. Bir dJ._r 
tarata aön, eter demobMI Ye diktatörler O'nun gibi 
bareket etaelercU. nJlm ve ldeoloJUer aruındakl a
mauaa mUcadelere IOsam kalm11acaktı. Bir bmtkaa•· 
na IÖN, Atatark, demokl'Mhıln otorlteabUk baata
lllınt teda1l etmlftlr. Amerlkaa ldllMlerlade lae, aul· 
hun bOfük adamı için dua eclUmlftlr. 

Bunun um, Ata&llrk'tın. ken:ll milleti için 
ı.tedlitnl ba,b milletler için reddetmome-
11lnde, ı,eref, sulh ve bOrrtyetl kendi mJllett ka-

dar btltiln milletler lçlD de aramuındadll'. Balkaıılaı 

ve SadAbat paktlara, Kemallzw için 1alnıs bir eoanJ-
7et değil, bir ı•ren.ıtlp da, .. ı leli. o.uıanh lnıparator

lup için ••nıl'dat demek, ebedi dOfnıaa demekti: 

Türldrenin hudutlan, ittifaklar H dunluklarla çev
rllmlr;ıtlr. IAIZAn Tüı·ld7e11lnl bir •alb tebllkeal pbl 
k•rtılamı, olanlar, aunralan pne O na. eter olmaMJ· 
dı, icat edilmek llzımj(elen bir eulh kanett olarak a. 
Unat etmtolerdlr. 

Tllrktıe banfÇlrJll, biç bir mlcadeleıt tabrlk et· 
mekatztn ·ve hiç bir cephe a1nlıtJ tetvll& etmeblzln. 
vazlf eelnl 1aptı. Bu vaslfe IUtftnde, on dört aeae derin 
bir h•uul1ctle çaltşan t .. met lnonO, cumbarlJet rela
ll~nde AtatilrkO takip etnılı,tlr: Milli emalJet ve beJ· 
nelmllel sulh için, Kemalist Türk17e ayni pnmlp ye 
hareketler istikametini muhafaza edecektir, 

Bizim gibi, biç kimsenin unutmadıtı dhet. Kema
Uzm davasının bütün inkişaf lf8Jrlnde, her tirin vaaıt
IHınClan başka, 1UkselL bir tefckkOr adamı olan bmet 
tnön"nftn daimi iştirak ,.e tet&lrtdJr. Kemalizmin ar· 
tılr t~karrür eden eKaHlaranm aranış ve bulanuşundft 

.\tatürkftn en rakın emcktaşı (Collaborateur), tamet 
fnönn olmn~ın·. 

teşrif ettiler. Birkaç an atıt6n lçlnclt mızla dlıer heyetler arasındaki me
Ct'Çtl. Adı Oaıl etrananndakl bal· ıAfe tın hararetll bir totlyakla nrın. 
kanın daha st1ade 1atlqmumı ar- dU. Binlerce tıtanbullu aeklı 1enellt 
zu bu7urdular. Derhal mebaııan- huretln, lftlyakın en bttrtık ıezzetly-

le GRZl'slne bakıyor. bal&aklrını bu 
k d!-!.r yRkından görOyordu. Rırma 

aaçları, anlatılmaz bir cazibe ile 199-

!Devmm 9 11DC11 aaJ"lfada) 

• • • 
Cenazeyi takip edlyoruı, Dol 

mabahçenln millete en bUyUk iti 
mat ile ardına kadar açık dara 
kap111, 9,25, ağlayan bir JÖI k 
pağı glbl hicranını kendine utl• 
7arak kapanıyor. Cadde1e oıkıtmı 
tır. 

A1a7, ağır ağır ilerler ve tiri ,ası 
dakl a~açlar TUrk bayrlltının ı• 
rılıp kucakla.dığ'ı bu kudsl nıcut O 
zerine yapraklardan gözyafları d 
iterlerken: 

BakJa '1'u* 
(Devamı 8 bıcl de) 
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Atan.ın arkasında 
VAZAN: Hakkı Süha Gezgin; 

1 an bir kara gün ... Ge· 
Göklerin ağlayışiyle baş ay 
.. bir duman gibi, yatmamış, uyu· 

ce, goz yaşlariyle ıslak lk . Akşamdan-
.. .. d ağır ağır ka 13or. 

mamış şehrin ustun en b 1 Mk halkla 
beri kı rd . kaklar, sessiz ,.e aş arı e&· 

' pı &)an so 1 i k ldırma•rn ~1-
dolu .•. Herkes, kendi e,·tnin ccııazes n ıı P> 

diyor. , k ı 
k bir tntlzam ,·ar. l'aya a. 

Caddelerde şaşılaca l nmış Atlı, bisikletli, moto-
dınmlara mektepler sıra a · biti rl baslal'mda. 
"ki il il 1 r sırmalı za e . ı:.ı et , yaya po s e • r "Kızılay" ın gezgin 

asker kıtaları can .kurtaranla ' 1 ' ok sanki herkes ta' o • 
imdat kolları. Ortalıkta çıt Y • k tll ftmlr bir 
muş. Kan ağlayan yüreklerin acısı un-c • 

kanun gibi lstanbula çökmüş. b st salkımlar 
pencerelerde a., an 

Caddelere bakan n··tü baııılar O'· bir mahşer. u n .. ' 
vaı·. Her yüksekçe yer, 

1 1 
IAmla dönük, 

nun geleceği tarafa son \'e sürekli , r ı:~ t kere ayrı 
bekliyoruz. Talihsiz şeWr, Ata'smdan ne • 

lıyor. i intizam me-
Gazeteciler fotoğrafçılar ,.e resm 

' ad hir Jdımıe göriinmüyor. 
nıurlarmdan başka ort a .. 

O büyiik \'e mübarek ,·ücudun el üstüne alındı~mı 
bildiren top sesleri, üstiinıüz<len göriinmez, fakat bey· 

rırpa geçti. Su· beti duyulur kuşlar gibi kanat çırpa "" 
.. ··ı len daha korkunç ulu· san kala.balık, bağrışan suru en 

a kı,·ametl halinde J·nr Mahserl bir çıj:thk ,·e kaynaşın " 
;as,:ir ed~rle~. (Danle) biJe bu aldanıştan kurtu-

lamamıştır. Dünkü susan mahşerin manasmdakJ. de
rinlik bağırtkan ve geve~ bir kalabalıktan çok daha 
dokunaklı bir ulvlllkle ayn idi. 

Hayaller, kuş olup uçuyor, gökteki ta77arelerle 
birlikte O'mın üstünde, sayısız tavaflarla dönüyordu. 
Kcnclinıiz çok uzaklarda olduğumuz ha.ide O'nunla be
raber yürüyor, yollardan tahminlerimizin ölçüleriyle 
beraber geçi7orduk. 

Nihayet liöprü üstünde yaya polis kordonlan be
lirdi. Onlıın atlı polisler arkaladı. Artık alay sökün 
etmişti. .. Yedek subay" lar, asker vakarlyle sivil heye
canım hlrleştlren iki başlı bir mana ile geçtiler. On· 
!ardan sonra yas ha,·ası çalan bandonun sesi ıstırap 
yapışı tle karşılaştık. 

Topçular, tuğlu sancaklan, tunç yüzleri, geniş 

ı.nğrtlı kanatlarlyle bir destan parçası gibi önümüzden 

Denizcilerin bandosu, daha başka mızıkalar, ünJ. 
ı-erstte, vtlAyet erkAru, generaller, arkalarından gelen 
varlığın biiyükliijtü karşısında, hemen hemen sllinıntş 
gibiydi. Bir aralık Köprüyü yaldıi, renk, sanat ve zevk
le süslenmiş bir çelenk ormaru kapladı. Koca cadde. 
bunlarla doldu. Havada bin rayihanın lnbfklerinden 
süzülmüş hususi bir koku dalgalandı. 

Küçük bir aralık, yağız kadanalann ahenkli adım
ları ... Ve top arabasının üstünde bir yakut dalga gibi 

kabara.n şanlı Ata göriindil. Yaklaştıkça, tilyler llrpe
ryor, gözlerden, 7aş boşanıyor, O, tçlmizdekt ateş üs
thdea bir rüzgAr geçerek alevleri tazeleyordu. 

Arkasında, sJyah bir kadJfe mahfazada nişanları 
geçiriliyor. B11 nt~n O, kAh kanlı bir hiicumun ö
nünde, kAh parlak bt• ulertn başında kazanmıştı. 

Bnnlann hiç biri ona "'ret vermemiş, hepsi onun göğ
sünde yer buldukları için övünmüşler<lt. Ata gibi bir 
harikaya mükAtat diye ,·erilecek bu kubbenin altında 
hangi kıymet vardır. o, ralnız bn mllletin kalbine de
ğer '\"ermiş, yalnız onu kazanmakla zevk '\"C gunır 

ch•:-ıu!;itU. 

İşte topa yaslanarak geçen varlığın, bu muhteşem 
sa.deliği O'nun şan l"e şerefe, süs ve şatafata ne kn.dar 
hor baktığının en gilzel şahididir. Hangi süs O'na !Ayık 
görülebflfr? Hangi şan l"e şeref O'nnn yanında parıltı
sını muhafaza edeblllr? Güneşe, kibrit alevinden ma
dalya takılır mı hiç? .•• 

Ata'nın arkasındayız. Onu tarihin, ebediyetin tah· 
tına götürüyonız. Ebediyetin tahtında oturanlann 
gönül, nıh ve şuurdaki saltanatı da ebedidir •• Ata'nın 
arkasındayız. Hem sade bugün itin değil, yarm için, 
7aşadığmuz bütün gilnler için O'nuıı arkasındayız. O· 
nun arkasında, zafer ve istiklAlle beraber, şanın, şere
fin, biiyilldüğün bayrakları dalgalanır. 

Dolr11abahçe sarayında tava
fa doymıyan ıstanbullular 

Evvelki gecEtvarısı alayın geçeceği yollara döküln.üştü 

Atatürk yavruları top arabası üzerindeki tabuta 
bakıyor, so,Lra ellerindeki fotoğrafları Opüvor 

·~yiı"k ve ebedt Şefimiz Atat<ırkUn 
,rkasından dün bütün İstanbul ağladı, 

inledi. 
Dolmabahçe Sarayındaki tavafa doy. 

buyan !stanbullular daha evvelki gece. 
den itibaren sokaklara dökülmüşlerdi. 
~akil vasıtaları on binlerce insanı ala
}'ın geçeceği yol üzerinde kiraladıkları 
)ef'jet"c taşıyıor, herkes daha karanlık· 
'ıt pencere önüne yerleşiyordu. 

Yenicami merdivenleri ve önündeki 
d;tkk1n arsalarına battaniyelerini serip 
'abahlamak üzere yerleştikled görülü
)ordu. 

Gece saat dörde doğru ise yaya yü. 
tiiyen insanların akını başladı. Her 
:~§ta kadın. erkek, çocuk tstanbulun 
lrtb!r bucağın~an adeta koşarcasına 
>ı.ırüyordu. Herkes daha evvel gidip 
\ir kötebap, bir duvar dibi bulmak e. 
~tliyle yanıp tutuşuyor, koşanlar yü -
tıi~nleri teıci ediyorlardı. 

Gecenin karanlığında yer yer yanan 
'1tlctrik lambalarının ziyaları altında 
~'binterce İstanbullunun sokaklara srra 

111ı~ı ıoöyle böyle görülüyordu. 
l.. ~fak atıp da gün biraz daha aydın· 
~"'tlnca sokaklann daha o saatte mah. 

. ... 
• bir kalabalıkla kaplandJğr, ileri tanbul sokaklarını dolaştım. Yerlerini 

şen k i in savaşanların mütemadi ha alan herkes bü}'.ik bir sükQt için.de Bil· 
geçme ç d ilk "l" .. b kl. d S b d 

k faaliyetleri nazara çarpıyor u. y O uyu e ıyor u. aray urnun a re et ve A • 

lar ençereler, ağaçl&u velhasıl askerı mektep talebelerı, parkın kapı. 
~~mük A:amn tabutunun görülebilece- sından ti Dol~abahçey~ k~dar kız ve 
w• yerlerde bir tek kişilik duracak ma. erkek mekteplıler, Atatürkun yavrula.. 
gı yk 1 ştı Zabıta memurları, as. rı sıralanmıştı. Yavrulann elinde Ata.. 
hal a mamı • . . .. 

rkası mütemadiyen dolan halk nrn bırer rcsmı, ona bakıyor, opüyor, 
kerter a -..:J· •• •• ı d 

fetinin tazyikine mukavemet ouı - opuyor ar ı. . 
kesa. . bozmamak için büyük bir Güneş vardı. Fakat rüzgir UşütUyor-
yor ıntızamı 

• h yordu du. Uşüyen yavrulardan paltosu olan. gayret arcı · . _ 
k birer sel halinde sokakları lar olmıyanlara ven:rordu. Saat sekız 

Fa at da . b w l' d 1 
halkın gözyaşları arasın ı- uçuga ge ıp e tayyare er uçmaya 

kaplı yan . 
. le edişi karşısında çember ya- başlayınca saflarda hır kayna!J!lla baş-

lerı ham o 1 d B" "k A · imdi' d •1 i- atılanlar Ona, nun ta. a ı: uyu ta ışte § saray an 
rıhyor, 1 er JW • • kald 1 d d · daha yakın bir yen alınca hır m ıyor u. Nere eyse bıraz sonra 
butuna d · ·d k · · çevirilemiyordu. Alayın ge. şura an geçıp gı ece ti. 
daha gen . p k k .. .. d 

w• kaklar tıkanınca onbınlerce ar apısmın onun e yer almıı bu-
çecegı so 

b Uu Fındıklı, Cihangir, Tcphane lunuyordum. Tayyareler muhtelif fası. 
btan u · · ı 1 ı ı· " · · d · S ltanahmette eskı adlıye sara a ara ge ıp uzerımız en geçıyor, fası. 
sırtları. u . . · d ı 1 olduğu yer, Gülhane hastaneaının lalı şekıl e atı an top ardan alayın da.. 
yın~ı bostanlar. Topkapı müzesinin kikadan dakikaya yaklaştığ_,ı hissedi-
etra , .... d k' . d · bakan kısmının onun e ı genış yor um. 
denıze h"l b R.. A • ğ 1 ı ve ta Yedikuleye kadar sa ı o. uzgar esıyor, a aç ann so gun yap 
sah~a yer aldılar. Alayın geçişini göre. rakları ayaklanrmzın dibine düşüyor ... 
y~n ler hiç olmazsa uzaktan olsun Çıt yok! Şu sokaklarda yekparı; bir kit-
mıye:un gidişini görmek istiyorlardı. le haline gelmiş insan aaflan arasın. ::::wn yedisinden sekizine kadar ts- dan zaman zaman hıçkınklar yübeli. 

yor. Herke• onu bekliyor J D•Jrilaılar AtatiirlCilıı ellerindeki fotoğrafmı <Spli. 
bir tilrJü ilerlemiyor ... DerledL Daki.. yorlardı. 
kalar uat oldu ve AlayklSfkijniln kö • 
ıeıini iki yanda yürüyen polisler dö -
nence beklenen Atanın yaklaştığını an. 
ladık. Biraz sonra süvari alayı, topçu 
taburu da geçti. Arkadan çelenkler gö. 
ründü. Bunlann ardı almmamııtı ki, 
ilerden bir vaveyladır koptu. İçten içe 
ağlayanlar uzaktan işitilen haykırma _ 
lan, feryatları işitince artık kendilerini 
tutamaz oldular, öndeki polis, silahı 

elindeki asker, sıralanmış talebeler ve 
halk Büyük Atasına ağlıyordu. Bayra
ğa sarılı tabutun top arabası üzerinde 
ilerleyişinin görünmesi çok sürmedi. 

Bu görünüş on binlerce insanı sars
tı, ezdi, bitirdi. Yavrular önlerinden 
geçen tabuta bakıyor, bir yandan da 

Top arabası yavat yavaı önümüzden 
gesti, parka girdi. İstanbullular artık 
ebediyyen uzaklaşan Ebedi Şefe ağlı. 
yorlardı. 

Istanbullular 
Pnzartesl gUntı 
saat tam 16 da 

Old 1ğunuz yerde 
3 dakika durunuz! 

(}n:ı~ı il 1111 ıılı ............. , ................ ...:: 
Atatürk giderken 

Gazi, sekiz sene ayn bulunduğu tstanbula, bundan on bir sene 
evvel gchnlştl. Dün, O'nu, Neyzen Tedik'Jn Hediği gtbt, "Ebediyetin 
mevkii müstahkemlne" teşyi ettik. 

O'nnn tstanbula gelişini dün gibi hatırlıyoruz. Dün gibi. Fllha
ldka öyle. O, İstanbula bir cwna günü gelmişti. Bugün cumartesi. 

Dün. İstanbul halkı, Atatttrke son hürmetlerini yapabilmek için, 
gece 3arısmdan itibaren harekete geçti. Cenazenin yolu üzerinde, 
yer almak için, yanlarına örtüler, yastıklar, yemek sepetleri alarnk 
gelenlerin, köşe başlarında, bavarun be gecenin soğuk olmasına rağ
men, küme küme bekleyenlerin sayısı sonsuzclu. Bu haliyle şehir, 
sanki bir zelzele felAketine uğramış gibiydi. 

Saat ikiye doğnı, bütün sokaklar tutulmuştu. Öyle Jd, saat 
dörtt<- inzibat tedbirleri almak icap etti. \'e Dolmabahçe ile güzer
gAha inecek bütün yollar kestldJ. Artık bir tarafta yer knlmamıştı. 

Halk, bir gün evvelki kalabalıkta menlerin hntırastyle, tamn
mlyle sakindi. Yollarda yer bulamamış olanlar, cenazeyi görebile
cek yerde olan tanıdıklarının evlerine gitmişlerdi. Güzcrgtihta olnJI 
da alçak olan evlerin damlan doluydu. Iilmsc, kiremitlerin kınla
ca~ını düşünmüyordu. Blrtok kJ.mseler, dm·arlara, sarmaşıklar gtbi 
tırmanmışlardı. Kökleri ayni ıstırapta sarmaşıklar. 

Denizde, takalar, alamanalar, mavnalar, motörler. Al bayrakla-
1'1 yarıya kadar inik. Bu manzara, ressam Rnht Beyin, bugün, gene. 
Atatürktin bir lfitfiyle açılmış olan resim ve heykel müzesindeki, 
llazt'ntn lstanbula gelişi levhasını hatırlatıyor; Te O'nun gcllşi tıe
ghlişfnln ne de çabuk geçtiğim bir defa daha düşilnilyonız. Fa. 
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Kraliçe Saray nazırına 

• 
emır verdi: 

Ferruhzad'ı pembe odaya götürünüz, 
bu gece orada misafirim olacaktır. 

Ferruhzad bunu önce tuhaf buldu. 
Fakat kraliçenin bakışları, tatlı söz
leri ve kıvrak vücudunun kıvrak ha
rekctle:ri onu bliyUlemişti. Zaten 
bu güzel kadına bir an evvel sahip ol
m~k için sabırsızlanıyordu. Doğrusu 
da şuydu ki, bir defa onu kollarının 
arasına aldıktan sonra bUUin kadın-

Nevyork sergisi 
Milletlerin yüzde doksanı sergide 

temsil edilmiş bulunacak 

13 No.lt paviyon Türkiycye verıl)i 

Cdecek sene açılacak olan Nevyoıii 
isine 62 millet iştirak edecektir. 

· suretle, dünyayı teşkil eden millet
ı yüzde 90 ı sergide tem&il edilmif 

.., .lunacak demektir. 
Sergi 50 bin kişiyi alabilecek genJı

liktedir. Şimdiye kadar dünyanın hiç
bir yerinde bu kadar büyük bir kala.. 
balık bir yerde toplanmış değildir. 

1939 Nevyork sergisi önümüzdeki 
Nisanın 30 unda açılacaktır. Bugün ser 
ıiye iştirak eden devletler.den 21 i pav. 
yonlarını yaptırmaktadır. Türkiyenin 
pavyonu da bunlar arasındadır. Diğer 
devletlerin pavyonlanrun inşasına ya
km da başlanacaktır. 

Sergiye iştirak eden her devlet için 
a•·rıca bir gün ayrılm11tır. Q gün ser. 
g: :ie o milletin oyunları, sanati, musi
k:3i muhtelif eğlencelere vesile olacak.. 
t r. 

Sersinin bir k8teal .-ehi. devlet 

pavyonlarma tahsis edilmiştir. Bugün 
pavyonları yapılmakta olan .devletlerin 
ser.,,ideki yerleri resimde numaralarla 
iıaret edilmiştir: 

1 - Amerikan Birleşik Devletleri; 
2 - Sulh Sarayı; 3 - Kanada; 4 -
Arjantin; 5 - Norveç; 6 - İrlanda; 

7 - Romanya; 8 - Sovyetler Birliği; 

9 - Çekoslovakya; 10 - Japcnya; 
11-Belçika; 12 - Isveç; 13 -Tür. 
kiye; 14 - Milletler Gölü; 15 - Fran 
sa; 16 - Brezilya; 17 - İngiltere: 

18 - İtalya; 19 - Şili; 20 - Millet
ler Cemiyeti; 21 - Portekiz; 22 -
Venezoela; 23 - Lehistan; 24 - Ho. 
landa; 25 - İsviçre. 

Bütiln serginin inşaatı 150 milyon 
dolara (bizim paramızla 200 milyon li
raya) mal olacaktır. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostcyevskl 

l_..evireo: Hakkı ~üha lJezgio - 15-•d 
öğrendim. Boyuna doğurmak, lohusa
hlılarında hiç bir fenni tedbir almamak, 
pek fena prtlar altında yaşamak, a.ğır 
tarla, köy ve ev işleriyle uğraşmak bu 
k~rkun!i hastalığın s~beplerindcnmiş. 

Köylü ka.dınlar, uğramışların, mukad 
des muhite girince ve bir aziz adam ta. 
rafından okununca, cinlerle perilerin 
hemen vücudundan çıkacağına inanır
lar. 

Stareçin etrafına dizilen kadınlar, bir 
yandan ağlaşıyorlar, bir yandan da 
erişebildikleri kadar eteklerini öpmeğe 
çalışıyorlardı. O da hastalarını tanıy.cr, 
her biriyle ayrı ayn konuşuyordu. A
ralarında yfüü adeta kararmış. zayif, 
crlu bir genç kadını göstererek: 

- İşte uzaktan gelen biri daha!.. 
Dedi. Bu kadın, diz çökmüş ve göz. 

terini sabit bir bakışla Zosimanın yüzü 
ne dikmiştL Yüzü avucunun içinde ve 
batı sağa sola sallanarak: 
- Uzaktan, çok uzaktan, pek uzaktan 
geliyorum babamız .. Üç yüz fersahlık 
yoldan ıeliyonım. .• 

Rus halk nda sabırlı, ürkek ve susan 
bir ıstırap vardır. Evet, onlar, acılarını 
dille söylemc.ıler. Fakat gözyaşları sel 
giıbi akar ve her ıeyi anlatır. Bu ifa.de 
yürekleri parçalar. Bu türlü ıstıraplar, 
teselli istemezler. 

Starc:~ ona dikkatle bakarak: 
- Sen taşralısın galiba l 
Dedi. Kadın: 
- Bi:ı; 1ehirde oturuyı;ını.ı efendi

miz ..• Şehirde oturuyoruz, ama aslımız 
köylüdür. Ben, .seni görmek için gel. 
dlın. Bundan evvel, üç manastıra uğra· 
dun. Fakat bana burası için oraya git! 
dediler. Geldim iıtc •.. Dün gece kilise_ 
de iıdim. Orada sabahladım. 

- Neye ağlıyorsun? 
- Çocuğuma ağlıyorum ... üç yaşın-

da kaybettiğim yavrum için gözyaşı 

c.löküyorum. Çektiklerim hep onun yü
zünden. •'Nikituçka,, tn son ümidimdi... 
Onı.ian evvel de iki tane kaybettim. Fa. 
kat bu üçüncüsünü bir türlü unutamı· 
yorum. Gözümün önünden hiç gitmi. 
vor. Artılr ruham kurudu. On11n lllbıi-

lar gibi balmumuna benzetecek, dl
ledifl şekle sokacaktı. 

Farruhzad bir şey söyleyecek. oı. 
d u. 

Fakat krallce onun konuşmasına 
rnktt bırakmadı. Beyaz, sıcak ve yu
muşak elleriyle onun ellerini tuttu. 
Fısıldar gibJ: 

- Buglln burada kalınız! 
Dedi. 
Akşam sofrası pek suıu n zengtn

dl: Sığır ve tavuk kızartmaları_ sal· 
calrı.r, zeytin, yemiş, reçel, havya.r; 
un'ıurı Nil kıllarından çekllmiş olan 
çeylt çeşit hamur tatlıları vardı. Bir 
ta-~rta Hallyenden gelen gUzel şa
raplar, diğer tarafta karlı gUl şer
betleri duruyordu. 

Kraliçe saray nazırına: 
- Soframda başvezlrim Ferruhzad 

için do bir yer hazırlayın! 
Dediği zaman karşısındakini şa

şırtmıştı. 

ÇUnkU hUkUmdar her zaman yal
nız başına yemek yerdL Akrabasiyle 
vezirler ve baza~ beş on bin klşly~ 
varan mlsa.firlerlno, derecelerine gö
re başka başka yerlerde sofralar ku
rulurdu. 

- Dediğiml yap! Onun kullutu ef
slzdlr. Karşılığı da eşsiz olmalıdır! 

Feruhzada gösterilen saygı gercek 
ten eşsizdi. O, KeyhUsrevdenberl 
l1UkUmdar sofrasında yemek yiyen 
ilk vezir ve kumandandı. 

Kraliçe bu aralık daha yüksek ses
le şn n•ı da na.ve etmişti: 

- Kendisinin kim olduğunu unut
mayan, saygıyı elden bırakm,ayan 

kullarımdan her biri için bir gün bu 
şerefe irtşmelfKaoITair. Falrn1 en 
kUcUk bir saygısızlığın ceı.aaı da ö
lUmdUr. 

Saray nazırı hemen çekllmft. Teri
len emri her tarafa bJldirmJttl. Bu
nun içindir kl sarayın lkt ytızden 

fazla aşçısı, Uç V"iiı kadar yamağı. on 
beş tatlıcısı. ·ı ı I şerbetçlat ve 
yetmiş ktlerci ı:, , ıl harıl çalıtmıe-
lardı. 

O zamana kadar eşl pek az gör1U
m Uş olan bu altın sofra böylelikle 
haıırlanmıştı. 

Ferruhzad bUyUk bir ıublç lçlu
deydl. 

Krallçeyt, umduğundan çok enel 
kollarının arasında. bulacağına ıı .. 
men inanmıştı. 

Sarayın bUyttk odalanncl& ı•alt 

salonlarında. kurulan sofral~a Fel"-

mini çamaşırlarına, ufacık ayakkabda.. 
rına bakıp bakıp ağlanm. Kocama: 

- Bırak beni, kilise kilise ~ • 
yım. Mukaddes Starcsleri ziyaret ede
yim. 

Dedim. Vaktiyle o, bunlara razı ol 
maz. Azıcık ayrılsam sararıp solardı. 

Araba1arrmrz vardı. Ama, şimdi artık 
onu düşünemiyorum. Kendisini içkiye 
verdiğini gördüğüm halde dü~ünemi
yorum. Hem zaten ben, artık lıer şey .. 
den vazgeçtim. Ondan da, bütün öteki 
insanlar.dan da.. Evimi, malımı, mül
kümil görmek bile istemiyorum. Göz
lerimin kör olmasına bile seve seve ra. 
zıyım. 

Stareç: 
- Dinle analık 1 dedi; vaktiyle se

nin gibi bir kadın, Allahm kendi yanı. 
na çağırdxğt yavrusunu aldığı için, bir 
azize başvurmuş. Aziz, ona: ''Bu yav
rucukların Tanrı huzurunda ne kadar 
cesur olduklarını biliyor mu.sun?., diye 
sormu~. Gökler ikliminde cnlardan da. 
ha cüretkar hiç kimse yoktur. Tann· 
ya: "Bize can verdin; fakat hayata 
gözlerimizi açar açmaz ruhumuzu at. 
dm r .. diyorlar. Çocukların şikayeti 

Tanrıya dokunur ve onları melek ya.. 
par.,. dedikten .sonra, görüyorsun ya, 
yavrularm en büyük saadete emıiş bu
lunuyorlar. Artık ağlama t 

Sözlerini iUive etmi~. Sen de tıpkı o 
kadın gibisin. Senin miniminilerin de 

ruhzadın lrlştlği devlet şerefine ml
satlrlerle dolmuştu. 

Sazların coşkun besteleri, dansöz
lerin çılgın oynayışlart arasında ye
mek başladı. 

Krallçe ikide bir Ferruhzadın göz
lerinin tclne bakarak gUıttmseyor: 
ikramda bulunuyordu. Onun elmas 
ve yakut işlemeli altın kadehine şa
rabın en eskisini dolduruyor; tatlı 

sözler söylUyordu. 
Ferruhzad lkl katlı sarhoş oluyor

du. 
Bununla beraber elinden geldiği ka 

dar kendisini tutuyor; geç vakit ha
remağası geldiği zaman onun ardın
dan hiç sallanmaksızrn gitmek lAzım 
geldiğini hatırdan cıkarmıyordu. 

Misafirler geç vakit dağıldılar. 
Kraliçe saray nazırına emir verdi: 
- BUyUk vezir Ferruhzadın bu sa-

:üte konağına gitmek için yorulması
na razı değillm. Pembe odaya götU
ttınnz. Bu gece orada misafirim ola
caktır. 

Saray nazırı yerlere kadar eğlldl: 
- :a&şUstUne efendimiz! 
Ferruhzad da onun gibi yaptı ve 

kraliçe için iyi bir gece diledi. 
Kraliçe gözlerini süzerek gUlUm-

sedl: 
- Dediklerimi unutmayınız! 
Diye tısıldadı. 

Ferruhzad içini ı:ektl. 
- Unuturmuyum hiç? 
Der gibi göz kapaklarını ve başı

nı 1 .1 rlp kaldırdı. 
Saray nazırının ardında uzaklaştı. 
Sarayda her an gezinen yüzlerce 

gl,inin ayaklarından bir tek ses çık-
--..... 9*-la« h•• +•-•t.A Jralın tflıır-

lU halılar vardı. 
Fenulızadrn sert yth1lyilftl de bu 

yumuşatbtm \1sUlnde boıluktakl 

kanat çQt>ıqlatmdan farksızdı. 
ŞO;ıle dtı,tlııdtı: 

- Öııun odasına. gtttlltmlıı klmee 
farkına Yanaıyacak! •.• 

Bunu 11•41 daba hoş buluyordL 
Geno traltÇ4t ne stbel söylemişti: 

- Mademki blrlblrlmizi seviyoruz, 
asıl olan bizim bul•şmamızdır. 

Hentız kırk sekiz yaşındaydı ve er
k.ekUğl uzun yaz günlerinin gttııefl
ae knzlyorda: Ufka 7aaluıııca1a 

kadU" ıncakl:ıtım kaybetmlyordL O 
kadar kl flllldl kendlahıl otuz yaıın 
köpQk11l a.rzularlyle dolu buluyor~ 

J'Untl ~ azcuı. çup17Ql'dlı. 
Od&lllll her tarafı bir yaz sabahı

ıun pem beUğlne boyanmıştı, Perde-

Allahuı hu.ıurunda meleklttmitlerdiı'. 
istenen atla; fakat lleVinerek qla.. 

- Kocam da beni bayle teselli~ ça. 
btır: "Ne •lh~rsun canım. oğlumm, 
timdi Tanrının tahtı etrafında melek
lerle beraber takımaktadır .,, dereli. 
Ama ben de ona: "Evet biliyorum ki. 
yavrumw göklerde, Tanrının buzu.. 
rundadır. Ama ne yazık ki, burada bL 
zim yanımızda değiller. Ben işte bunun 
için ağlıyorum.,, cevabxru verirdim. 
Ben onu bir saniye yanım.da görmek, 
k~ücilk ince sesiyle: "Anne nerede
sin?'.. dediğini işitmek istiyorum. Ah 
mukaddes adam, aziz insan, ne yazık 
ki, bu isteğim boşunadır. işte yavru. 
.aıun kemeri .. Ama kendisi yok ... yok ..• 
yok ..• 

Bunları söyliyen kadıncağız, koy -
nundan küçük bir kemer çıkardı. Kok. 
tadı ve hrçktrmağa başladı. Ellerini yii
züne kapamıştı; fakat parmaklarının 
arasından sel gibi ya~lar akıyordu. 

Starcç: 

- Bu, yeni bir şey. değil, dedi; ("Ra 
şel., de kaybolan çoçukları için ağla
mıştı. ( 1) ) senin de nasibin bu yav. 
rum .. Teselli bul, unut cemiyofWıl. Ağ 
la fa at düşün ve hatırla ki çocuğun 

şimdi melekler arasındad1r. O, sana ba
kıyor ve seni görüyor. Senin annelik 
yaşlann daha uzun zamatı akacak. Fa
kat bu ya§lar gitgide yaralarını yıka. 
yan bir fifa ka)t1ağr olacak. Ya§lar ru-

Jer, sedirler, yataklar, yerdeki halı, 
tavandaki süsler ve köşelerdeki 'kan· 
dlller hep pembe renkte yapılmıştL 

o şlmdl hayatı .da pespembe soru. 
Y.Ordu~ -·-TİZ DAVRANAN •• • 

Odanın her yanını gözden geçirdi. 
Sarayın bundan daha gttzel ve ıata· 
fatlı odalarının da bulundu~una fUP· 
he yoktu. Hele kralicenln yatak o
dası kim bilir ne kadar sUslUydtı ! 

Gözlerini yumuyor; bir çocuk gtbf, 
merak ettiği şeyleri hayaline getiri
yordu. 

Hayalindeki dekor fclnde stızel 
kraıtceyt kucaklıyor, öpOyor, soyuyor 
ve sarıyordu. 

Artaban ona, evlendikten sonra 
kralfceyt 6ldttrerek tek başına. tahta 
cıkmak kolay olacağını söylemişti. 

Bunu hatırladı ve dişlerini sıktı: 
- Artaban tam manasiyle tyl bir 

adam değfldlr. B6yle btr kadına na~ 
sıl kıyılır? 

Diye mırıldandı. Kemerini n 
hançerini çıkarıp bir kenara bırak
tı. 

Vakit geçiyordu. 
Şlmdl gözlerini kapıya cevlrmlş, 

kılavuzu bekliyordu. 
Karşıda sedef kakmalı kUçUk bir 

masa vardı: UstUndeki kum saaU ge
ce yarısının gc~tiğini gösteriyordu. 

tşte bUyUk ve altın yaldı zlı kapı 
kımıldadı. 

Aralandı. 

Esmer bir yUz uzandı ve kapıyı a
çarak btlsbUtUn görUndll. Bu, sıska 
ve elice bir habeştl. Kapıyı kapadı. 

Sonra Ferruhzadın Bnllnde yere ka
dar eğildi. Doğruldu ve arkasından 

gelmesini eliyle işaret etti. 
Fakat kapıya doğru gitmiyor, ke

nardaki aynaya doğru yUrUyordu. 
Aynanın asıldığı tunçtan halkı~n çe
kince orası bir kapı gibi açıldı. 

Ferruhzad kendi kendine şöyle dU
şUndO: 

- Salonda ve koridorlarda gece, 
gUndliz uşaklar var. Bu \eni onun o
dasına götüren kısa ve J8SIZ bir yol 
otnıalıl~-~-~--

lnce bir koridoru geçtiler. 
Kılanz dört beş adını ilerideki kö-

1971 knnlırken karşıdaki bir kapf11 
göster41: 

-Orada! 
Dedi. 

Ve yan karanlıkta kayboJd,. 
Ferruhzad kapıya yttrUdtt. ltlnce 

açıldı ve girdi. 

Keacllslnl geniş ve ftlts Yetlll bir 
odada buldu. Ayaklanımı altmda 
inciler ve yakutlarla sUıl11 yeın bir 
halı Tardı. Tava.na bahar manara
ları. duvarlara ÇU>lall: kadm. ve erkek 
realmlerl yapılmıştı. Kartıkt -OIJ8de 
bıcl lşlemell kızıl blr yatak Tardı. 
Tat~ !cbıde Y.&n çıplak kraliçeyi 
rörcltt. 

(0....wr) 

hu temil)er. Oilun için dua edece~ 
Adı nedir onun? 

- Aleksil 

- Güzel isim. Bir Al1ah kulu. büyüt 
bir aziz de bu adı ta§lmıı~ 

- Evet efendimiz l 

- Anahk.1 duadan unutpa,ıyaca~ 
Kotanın sağhiına da dua edeçeiim. 
Ama kocandan ayrılık günahtır. Çu\ik 
kOf, ona iyi bak. Göklerden nıiniD>ini 
o~lun baba•ını ken4i haline ~w 
görüp ailryor. Rulı ölmez. Yavnuımı 
ruhu da ~§ıyor. Sen eviııe utr~ 
san o. nasıl ıclir? TöVbe et ve ~ine 
dön. Ruyalann tatlıla!"I~ ollunu cö. 
rerek teselli bulacabın. Buc\inden te• 
zi y.ok, hemen yı.wa.oa döo. 

- Mukaddes adam, içimi okudun. 
İstediğini yapacağım. Hemen döneu. 
ğim. 

Kadıncağız : 
- Ah benim Nikitüçkam.t •• :Seıd 

bekliyorsun değil mi, geliyorum. geJL. 
yorum. 

Diye ağlamağa baıtanuıtr. P'ü&' 
Stareç o arahk baıka bir dertliye dön• 
müş, onu dinlemeğe, onun yaraırru ta' 
mağa koyulmuştu. Bu bdmcatıı:. bit 
küçük zabitten dul kalmı§, oğlu da sı. 
biryaya g8nderilmişti. Bir yxldanbeıl 
haber alamıyordu. Başvurduğu yerle! 
de susuyorlardı. 



KURUN CttıUi/~ll 

AUONf! l'ARIFl::SI 

il tmlelrtı lltmltbı 

trtnd• aııındlJ Niçin öldürdürn? 
!Romanya 

Kralı 
A.Jhlı 16 l&b iL ... 
1 aylık 260 426 • 
ı uıııs t76 120 • 
Yılhll ıuo 16UO • 

l arıle-ıııul"n Halkan Hırltfl ;rıo ıJd• 
Auı kurut du~uhır. l'ustı bır ııauıe ıır. 

ıııı11t11 yeı lere •Jd• )'tılmıı beter l&uru; 
.canııııtıdllır. 

'ı ıne llıydını bildiren mek•up •• 
telarıı Orretıııı. 11lıoııe pıırııınıa poal• 

Wl 
f ef rika No. 7 

Robert'in 
ihtiyacı 

(.A-virrn: V. f ;, 

sevilmiye 
vardı .. 

c_ e.çikada 

•erı tNnka ile Jlılhmıı kreaıaı ldırr 
ıu-ıııtı üıerıne ıhr. 

1 ilrkt11,nın hu poıto ,,,,,1r,ı1ndı 

~ I Hl ' N'fJ 'lllfJnt 11aırltt 

'rfr .. • -iı · ıti ~· ""'" ıtPrP.I • ~ 1ıurutfıı• 

''Onun için ben·, kardeş.mi ve annemi ço~ 
sev yordu ve bu maraz' oir ha

8

• aımıştı.,, 
iLAN OCRF.TLERI 

fitaret ilılnlarının •nlfRJ • • 1'" 
IODdan ılıbaren ılAn uyraı.rında 40, I\: 

N)"f atarda 60 k11r111t dördünC'ü .. ) fa
da ı. itcın"ı veı u<;ünrüdt 2. bırını·ıdeı 
•• ba,lık yanı keı1nıere 5 urıcfır. 

Hoyuk, çok devamlı, ldloell, renkli 
ıl11a verenlere a.)rı ayrı ındirnıeler )'B• 

pılır. Rrsm1 ıJ1'nların oıantıın • <Wltrı :JO 
lıuruşlur. 

1 lcurl muhiurllt oımı1JOt1 ltDrülı 
lld11lur 

Hır defıı :W, ıkı drfa•o 60, Oç ddıP• 
65. dört defası 75 ve on ılefaı.ı ıoo ku
ruttur. ('ç ulık ılAn vt'renlerin bır de
'"' bedaYadır. Dört ııııtırı ge~en ılAn· 
lıran fazla ~alırları lırş kuruştan hf'~P 

edilir. 
Hlımtl kuponu gtllrtnltrt kilrülı 

lldn ıarl/rsl uu:dt 2j l11dirilir. 
KUAl N hem do(lruılun doAruyıı ktn· 

dı ıdare )crınıle, hem ~nkar1 cııılıleı.ın·ı 
de \'akıl ''ıırılu altında l\f.~Aı.ı::uvlf\ 
IHEN llAn tıürol'u elıyle ılAn kabul eder 

(Bürnnun ltltfonu '103»1 _...,.. ____________________ _ 

_ Mukayete et, kararını ver, 4edi. - Entarimi nasıl buldun, Bob? 
Hanciaı daha cü.ıeL.. Bu da ona karp göıt~ecek en bü.. 

ffakikaten, .açları dökilk yeni tar& yil'k bir yakınlık iıareti leli. Bu yakm-
tuvaletli Jcuın çebreıi öteki kadar &il· lığı da Ronni kendisınden hiç esirge-

.sel delildi. Yalnu, 8 rakamının içine mezdi ... 
alırıdıktan ıonra ıüzellCJDlitti... Şimdi anlıyoruz: trvin'in bir aileye 

Bisim aileden bir kadın Robert'in ibt;yacı vardı. • 

dikkatini celbetti iae, bu, biç 1Uphes.i.ı Onu ilk defa olarak bizeÇUk Smit 
benim ve Ronn!'nin yüzümüzün kalıp. getirdi. Çuk Smit camcı idi ve kendi. 
larıJU aldıiı gün olmuttur. Bundan bil. aini eskidcnberi tanırdık. Robert bir o. 
haH& Ronnl çok fiklyetçl idi. Çünkü, da iıtedigini söyledi ve: 
yUdlnUn kalıbını alacağım diye kar. - Fakat, dedi, pek fula para vere-
dqlmin bir gUn evvel 10 dolara yap- mem. .• Ancak, en aıağı b:r kira vere-
tırcbiı uç tuvalwtirJ bomıuıtu... bilecek param var. 

Bu adamın içinde b:.riaine ILartı fu- O zamanlar Robert yükıek mahke· 
ıa bir sevp beslemek ihtiyacı vardı. me binasındaki kahvede çalzprdı Kim. 
Dünya.da ldmıeıf olmadılı için de bu bilir, bugün kendisini muhakeme ede. 
sevgisini tamaıniyle bize vermiıti. O cek olan hakime belki vaktiyle kaç lce. 
kadar ki, bu ıevıi onda sabit bir fikir re kahve götürmüıtUrl 
olmuı ve nihayet marazi biı bal aL Bir haftalık kirayı peıin vermiıti. 

mııtı. Hafta ıonunı kadar kaldı. Sonra çıktı 
Sevdili yahu& benimle Ronni değil. gitti. Robert lrvin bizim için artık bir 

di. Annembe de pek fazla biı ıevgi ile yabancıdan baıka bir ıey delildi : Bir 
bağlanmıf bulunuyordu. hafta evimizin bir odasında kiracı ola· 

Annes•I 16 yaşında trvın•ın hem sevmiye, hem de sevıl. rak kalmı§ ve bu mUddet zarfında bi· 
• miye ihtıyacı vardı. Çiınkü dünyada se- ıiın yüzümilzil bile hemen hemen hiç 

• 31 cevelı: kimaeai olmadığı 'ibi, kendiıini görmeden odasına girıp çıkrr , bir L B j yük an n esı 1evecelı: klıme de yoktu. Belki yalnu damdan ibaretti. 
bizden sevgi Ye yakınlık görüyordu. Yazın baktık Robert tekrar geldi ve 

ROyD' annesinin Bunun i~in bize; sevgiye ihtiyacı ol- bu sefer daha iyi bir odayı tuttu. Her 
S d duğu için de bağlanmı§tı. pazartcs.iden pazartesiye kirayı \'erir. 

1 n o e~ı d ~ 6 y f. ş 1 n 8 irvin eevilmcğc hak ıkazanmıi olmak di, Para vermiye elcliğt zaman or·a 

G~llllliltıli""'ilritıali:1&.-~~.~~;Jfl~r~liit~~·~~i.lijİl!ijJii--iii~1~~jbra~ ~ 
Lil•de 16 yapndald anneden bir gocuk Bir ıan kapıyı ben açtım. Elime bli 
doğdu. Bu o kadar pplaealı: bir nb um u bir para verdlfi için itJı:ar e. 
değildir. Ancak lohusarun anneıi de der cibi <turdu. Bwıun üzerine ben: 
1907 doğumludur. Yani 31 }f~nda bu. - Geçinmek zor, delil mi? dedim. 

lunuyor ve bir torun ıabtbi olarak, bU· EuHn lı:endilial aevip de ne yapı· Kencliıiyle bu ıcadar bile alAkadar o-
yilk anne olmak ,erefini kua.nıyor. J"Ordakl Pek basit buı ahbaphk ve lugum çok hoıuna &itti. Birden.bire di-

ltln prlbi ıu 1ı:l allenhı biru daha yabnbk ıöıteriy..,rduk. Fakat bu ona li ç<Szüldü ve içini d8kmiye bafladı: 
eslı:ileri tetkik edildiil ı:aman beptlııln Wl idi. Çünkü 11vcJyt o kadar lbtiya. - Evet, dedi. Bugün ıeçinmek ıDç .. 
tamamen ıenç yqta torun Uhlpleri cı .arda 'Jd 1 Fakat unutmayın: Bir ıUn gelecek, 
olduiu 16rülmekteclir. 31 yquıdald Blriainin ona: ben '1e muvaffak olacafım. •• 
büyük annenin amıeıi hen'• 58 yapa• - Merhaba Bobl Nasılsın~ demesi GarUttUtumib cUnden bir iki hafta 
d1chr. Torununun çocuıunu görmekle onun için bir saadetti. kadar ıonra ldL trvln tekrar kira ver. 
her ne kadar bahtiyar ile de henilı: lh. - Nuıllın Bob? Bu ıece iyi uyu. mek bere aptı indi. Ben, Ronnl ile 
tiyarlam•mıg olacak ki yeniden evlen. dıın mu? diye aormak onun için en 18. beraber bUyUk bir odada lelik, iki kıl 
mittir• nW alicı bir iltifattı. arkadqımız daha vardı. v.ııuz, annem 

M.me Flojolet torununun ~uğu Bu tekilde hatınm ekledya ben ao- evde yoktu. 

kilçDk Leon'u çok aevmektcdir. rarcbm. Robert içeri girer girmeı: blrdenbi. 

Ma.da:n i11ajo1et'nin annesi 88 yqın· - Oilum, ceketfnfn dilfmeai kop· re durdu. Heyecanlı M!f. Onun bu hali 
da ve satdır.. muf, dOpcelı:. Gel onu 11t1amca bir dl. hepimizi hayrette tmalı:tı. 

Bu adar mesut ve aceleci afJe1e keyim... Blru durduktan aonra: 
di1nya yilzUnde acaba çok rııtıaınak Bu da Robettl mesut edecek bir alt. - Ben heykeltrııa:m. 4edl, fakat 
küil mlT b ldL Bu allb:vr da ona annem dalma heykel yapacak model bulamıyorum. 

clSlterlrdl. Yalnu, aokaktardan topladıftm guete. 

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

lerdelu ıeiimlcri karpma -1Jp heykel· 
lcrinı yapmaya çalıııycrum. 

Sonra bana döndü : 
- Meseli, dedı, ıu çehre ne: güzel 

bir heykel olur 1 Hele bakın ıu çıkık 

elmacık kemiklerine. Tam bir Çinli ka
dın yüzü. .• 

Bu ''Çinli,, töri bana bir ürperme 
verdL Birdenbire, eskiden öğrenmiı ol 
dutum buı ıeyler &lhnimde canlandı. 
Bf'Dim babam da anam da aılen Mı. 

cardır. Derler 1d Hun Kralı Attill Çi. 

ne kadar lmDlt. ora4an aynlmıı, onlar
la Anupaya celmlt Ye bunların Got
larla kanpnalllldan bb 1'. -..arlar orta-
ya çıkmıp.I. Onun için, benim Macar 
aılımm yilrimden belli olmaıı kadar 
tabU bir teY oJamaıdı. 

trvin, g6alerinl O.Serimden ayınmya. 
rak: 

- Rica ederim. Mla Ethel, dedi 
MUuade edin, y\lıUntıı:Un kahbmı ala.. 
yım. Gllzel Sanatler mektebinde çahı· 
tıiım cUndenberi canlı bl~ lnlan çeh
resi Uzerinden kalıp almaktan mahrum 
bulunuyorum. 

Roblr(in bu teklifini pek iyi kartı
lamadmı. ÇUnkU "ÇlnU., ıCSıfı pek bo. 
ıuma gitmcmitti. P'alı:at. Ronni, y&U· 
nUn kalıbmı aldırmak için çok heve3li 

gCSrUnil)"Ordu. 

- Abla~ dedi, sen istemezsen benim 
,......._ 'blıılıııiu ..... _...,. ....... 

Pebt ltobeıt ... ltirU etdı 
- SenJ ne yapa)'dll f de 1. Sen çocuk 

ıun dabal Ben bir bdm h'7keU içln 
model latiyorum ••. 

Robertln bu a5ıler; Ronnl'yl mDthlt 
lnsdırııqtı. itte. o andan itibaren kar. 
depm beykeltrap karp daJma imim 
bJmrıtır. Hattı, anneme a5ylerdi: 

- Bu adamı bir daha en almıyalım, 
derdi. 

KardCfimin mm.11 ve kalbinin Ja. 
nlmaaı pek tabU ldL ÇUnkU o yaıta bir 
ku, her ne kadar henU& çocuk o1ıa da, 
kendini bUyUk bir kadın görilr ve her. 
kealn de l5yle kabul etmesini lıter. 

Bilha11a Ronnl erkeklerin kendfıine 
kartı aldıkları vazi~ete çok dikkat e· 

der, onlardan bUyflk bir ıevp ve iltifat 
beklerdi. Bir erkek kendi ıııe kur ya. 
par da o ek buna Artı her bdmm mU. 
raca.at ettill dlvelm!ı muvaffak olur
sa lı:encHslni çÔk mmit bluederdL 

Pıkat. lmn blr sanatkar olmak 11. 

r.omen Krab lngiliz Kralı ile 
beraber l.oDdrada 

Brilbel, 19 (A.A.) -Romanya Kra
h Karol, refakatinde Prenı Mite! oldu. 
tu halde aaat 19 da Loadradan BrUk. 
1ele gelmiıtir. 

Kral Leopold. Prena Cıarloa ve Kor 
diplomatik ile birlikte Romen hWdlm
dan ile Pren1i kartılaınıftır. Kral ile 
Velialıd Cumartesi akp.mma kadar 
BrUbel sarayında kalacaklardır. 

LONDRA GöRUŞMELEltt 
NE NETtCE VERDt? 

Pa .• ı. 19 (A.A.) - Romanya Kralr 
ltarol'un yakında Parlıi ziyaret edece. 
ğinden bahseden ,.Petit Parlsien., p -
ıeteainin muhabiri eı:cilmle fSyle yuı. 
>"Ot': 

"Kral Karol, Pariste Londrada gör. 
mi'g olduğu aynı samimiyet ve dostluk
la karşılanacaktır. Kral Karol'un 'Ziya. 
ndnlil ne nedceler nrmft otdalu lıak
laada .-rUı malemat 70ktur. Pabf tn.. 
sfJteı'a clmet aclamJannm n Londra 
plyuumm Romanyaya mtlalıeret e. 
decekelrin4e 1Uphe yoktur.,. 

Bu ıuete, Romanya Krah ile lngiliz 
Nuırlan araamda'ki g8rilpelerin Fran 
sa Ue Romanya aranndald ldlltilrel ve 
ekonomik rabıtalan takviye edecelf ü
midindedir. 

Fisıro gazetesi, Romanya mefareti 
mabafW, Kralın Londra dyaretlnde.n 
memnundur ve tncflb • Romen mUııa
aebatmnı bu aa~de kuvvet bulacağı 
ümidinde bulunmaktadır. 

f atı ile, kendi ıörilflinil oldutu cibi 
aöyleme'lcten ve R.onni'yi diter kadın· 
lann yanmda ldlçBJc cısrmekten ~ekln
mezdi. Bu da': fUphesiı kanfetlmln ü. 
ıetlnef lini çolc kırardı. 

llobert, kardefimln mtıteellir oldu
lunu anlamıftl. O zaman kabul etti; 

(Dmnavı 9 ancad.) 

OSMANU BANKASIN· 
DAN: 

Seter :payramı mttnaıebetlle Oı· 
manlı Bankasının Galata, Beyotlu Te 
Yeııtcaml Şubeleri Sonteeırlo 21, H. 
2 5 Te 28 ıncı gUnlerl kapalı olacak
tır. 

Ne v~rr,, Ne yolk? ' 
1----------~~~~~~-* ~------------------------ltal,aıı Jtralmm küçUk km Maria Françese dl Saval&-

Klralık yazıhane 
ve katlar 

MOceddet ve her tOrlO konforu bntdfr. 
nkara caddesinde 105 numarad• lJln sn. 

osunda Ferdi Sele#e mOracaat. Tel: 2033b 

nm Burboo Parme Prenelerinden Lui ile ni§a.nlandlfı ha • 
ber verilmektedir. 

PreJJSe8 24 ya.emd adır ve ltalyc Kralmm bee çocufuııdan 
en kUçUğildilr. Prens Lul 39 yqmdaclır. 

ltaıyan Kralmm k IZI ile Prens Lul bu yu Toıkana'da ta.. 
DJllD!llal' ve aevleerek evlenmeye karar vermfeterdtr. Pre:ıe 
Lut. ee1d Avusturya lmparatorlçeal Zitanm kardqldlr. 

Prenl Lui bugUn Paristedir ve niean için yakında Roma
,. stdecektir· 

Dişlerin intizamından ~a· akter öç'ülüyor 
ur. lrf aD 6ayra Amer1k&:ı ulemalarmdan Molten EBdriye göre, yOzUn tekil, bq, el, nzı. 

RöMTCEN MUTEHASSl51 gezterlD renk ve blçlml bir iıısanm karakterini belll ettifi gibi, dillerin eekU 

1 kar _ '-tlsamJ da karakteri be!ll eden allmetlerdendlr. 
filrbe, Bozlcurd tı:ıraath&ull .,., "' 

1ıauıda eski gıgc1 Fareı 90uk Mo. Dıorl, dltlerl iki nev'e ayırıyor. Dioleıi biraz seyrek ol&:l fıılanlar, Ame-
ı:s • ıo. ftf1.den eonn 9 ten 7 ,~ rikalıya göre, idealistlerdir. Dişleri biribirine yakın olanlar menfaatperestler-

~k;a~darği.. •••••••••- dfr. ön dlslerlnden ikisi bUyU.k o!an insanlar hayatta daima iyi §eyleri seven. 
Jerdlı'. 

Dünyanın en büyük dolıtndn ıcisı 
lngiltere polial:ıtn (Fantom) namım verdiği dilnyannı en büytik dolandı· 

ncıaı Zarift:>s AUna mshkemeai tarafmdan o:ı seneye mahkum edildi. Fakat 
bu mahldUniyet gıyabendir. ÇUııkl1 Zarifosu ele geçirmek mUmkUn olamamak. 
tadır. 1919 senealnü dolandmcılığa baıhyan dünya fantomu ltalyada bUyük 
mikyasta alıte para drdllkte:ı sc ra kalpazanlardan birçoklarını po !8 ele ge
çirdiği halde Zarifoe kaçıp kurtulmUftur. ltalyadan Cezayire kaçan dolandın· 
cı kencllıu. Fransa tUtUn hhfsar mtlıneselll sn.en vererek birçok flrmalan kaf e. 
ee koym111tur. Oradan Belçikaya gttmlı. fakat polis kendisini rahat bırakma
dıfmdan Berllne geçm{ftlr. Berlbde Krop fabrlkalarmm ııeyar memuru .U· 
af1 vererek bir firmayı :50 bin Ura dolan dınnıetır. 

Uzun yıllarhtanbul vı Mıaıtrda da yaşıyan bu adam aahte gelderle bazı 
kimseleri aldatmqtır. J!b son -ıeu ve en bUyUk do'andırıctlığl Atlnada yaparak 
sahte çeklerle yUz 'binlerce drahmi çalan Zarffos yine ka~ muvaffak obnut 
tur. 

Amerika kadmlau polis mesleğine merakh 
Nevyort poİU umum dlrektörlUlil geçen ay lçlıs4e polle me91ellne kabul 

edilecek kadrolar için bir fmtJha.::ı a~ış tır. imtihana yazılan kadmlarm eayw 
5,245 olup aralarmda birçok 4ansfüs, ga zetec!, hutabakıcı heqire. daktilo da 

*'4fır. ~ edeni "'1nıa "' ~ 





Atasını teşyi e ~· iyor 
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Alalürk'ün cenaze meraslml lçlo 

Gelen ecnebi :heyetlerı 
dün akşam Ankaraya gitti 
Fransız, Efgan, Belçika ve lt~lyan 

hey,.t reisleri. in beyanatı 
AtatUrkUn cenaze merasiminde bu. 

1unacak ecnebı hcyetleri:ıin mtitebakı 
ai de diln §ehrlmize gelmışlerdir. 

Fransız harp gemisi ıle gelmiş olan 
ve Fransa Dahiliye Nazırı B. Albeı 
Saronun riyasetinde bulu:ıan heyet 
Perapalas oteline misafir edilmiştir. 
Fransız Dahiliye N azınnın beyanatı 

Fra.:ısanın sabık Ankara el:.:si B. Al 
ber Saro kendısıyle görUı;ıen muharri • 
rlmize gunları sbylemJştir: 

- Türkiyeye geldiğime mes'dum. 
Ancak, bu ziyaretimin AtntUrkUn ufu. 
lil gibi acı bir vesileye tesadüf etmesin 
den müteessirim. 

"Bu bUyUk adama bütil:ı Fransanın 
tazım hislerini getiriyorum. Vaktiyle 
An.kara elçisi bulunduğum zaman beni 
itimat ve dostluğu ile taltif eden Ga 
ziye derin hayranlığım vardır. B:..tUn 
Fransa onu:ı kıymetini takdir ee·~·or· 
du. 

"Ankaraya bUyUk bir hcyecanln gi 
diyorum. Oradan ayrıldığım zamandan 
bert AtatUrkün dehası ve arkada tarı. 
nm enerjisi ile ye:ıldcn vilcude gelmi§ 
terakkiyatı göreceğim. 

'-ı'tlrklyenin, Atatürkfin yUksek ha· 
le!J lamet lnönUnUn idaresinde, mev • 
cut terakklyatı:ıı sadıkane inkieaf et· 
tlr.eceğine emin bulunuyorum •• , 

Yunan he1Jeti 

Yunanlstandan ''İdra,. harp gem! • 
elyle Baavekll Genernl Met:.!:sas ve 
34 ncll alaya me:ısup 100 asker gelıni§ 
tir. 
Mihmandarları tarafından karşıla · 

narak Perapa.las otelJne mlsa!'ir edilen 
General Mctaksas blraz yorgun Jlduğu 
hususile öğleden sonra odnsı:ıda isti
rahat ctmiştJr. 

Bf gan he1Jefi rcfsinfn beyanatı 

Sehrimlze gelmiş olan 1:'·
0 

.. nfstan 
heyetinin reisi Majeste Ef ga.:ı Kralı · 
ıım amcası Altes ve Han, beraberinde 
müsteşarı lslftm Bey ve Efgan elçisı 
Sultan Ahmet Han olduğu halde ga . 
zetecileri kabul ederek ııu samlmt be 
yanatta bulunmuştur: 

"- Büyük Atn.:ım ufulil karşısında 
)iz t;".fganlılarm duyduğumuz elemi anla 
tablleceğimlz bir kelime veya elimle 
mevcut değildir. ÇUnkU Atatürk yal . 
nız TUrki~enin değil, bütün şarkın A 
ta.ısı idi. Bu matemde duyduğumuz ız 
tırap, Efganlstanr:ı hlikUmdnrı Nadir 

·Ha.:ıı kaybettiğimiz zaman hlssdtiğl 
mlz ıztırap ile birdir. Efganlstanda 
teessUr o kadar eUmullUdUr ki. acı ha· 
beri işittiğimiz vakit hükümdarımızın 
erkA.nından tutunuz da bUtUn otor'te. 
)erimi% ve millet mUmessillcri Tilrkiy< 
Befareti:ıe giderek ayn ayn taziyet et 
tiler. Ef,,.an milleti, ynkm bir akrabası 
ölmU§ gibi teessUr ic;indedirler. Yalnız 
Efganistanda dcjil, bUtUn dUnyn yü · 
:zilndeki eefaretlerimlz de matem ilan 
ettik, baynıklar yanya kadar lniktır 
Bilhassa A:ıkara Sf'forctimlzde bay . 
rak. TUrk bayrağile beraber inmiştir. 
onu'lla beraber kalkmcnya kadar öyle 
kalat'alrtır. 

''Bu derin tceessUrUmlizUn ya1nı1 
bir tek tesellisi vardır. o teselli de, 
milletinizin rü ... d ve dira;;ct gösterip 
lsmet InönU gibi mühim bir devlet a 
daıpr:ıı. ve mı iletin hakiki h ·dimi itfr 
fa ':ı!ra ile riyasete getirmiş olmanız 
dır. 

"ismet lnönü, geçmiş zamanda ol 
du~ gibi gelecekte de milletin şanmı 
bUyUk Atatürkün izinde dııhn fazla 
IJA ed~ektlr. 

"lsmet lnönU, biz Efga.:Jhlara karşı 
g~~tıordi~i daimt muhab<>t drygulnrile 
de AtatiirkUrı havrülha!~fi olmakla if· 
Uhıırımızı muciptir. 

"Kendisi ile J.ondrnda mUQ"rref ol 
muştum. O temiz ve yükctı>k Türk evlA 
dnıtn bf>nde derin ve ~avanı hHrmet 
latfbalan \'ardrr. Biz Efo-a.:ıl,lar sizinle 
1rendimfzt kardeş savıvoruz. Memleke
tinizle eevinı-te, kederde. sn::~ctte ve 
f":ilkette daima ortı:ıf{· ... Bu dostluğu 
hi'.:bir kuvvet bo7.amaz.,, 

Belçi1:a Müme&rlli 

Belçiknnın sabık Ankara elçls! De 
Raymo:ıd Belçika Kralını temsilen 
§ehrimize gelmiştir. Perapalas otelin· 
de gazetecilere eu beyanatta bulunm113 
tur: • 
"-Şahsen tanıdığım AtatUrke kar

şı derin bir hUrmet beslemekteydim. 
Bu hürmeti onun yUksek namına ve 
eserine karşı el'a:ı muhafaza etmekte. 
yim. Anknrada bulunduğum zaman 
güne~e bakar ve fak at gUneşi ufukta 
değil, Çankayada görürdüm. Ha!ciki 
güneş Çankayadaki güneştir. 

.. AtatUrkUn ölUmU, gerçekte:ı bUtUn 
dünya lçl:ı bir kayıptır. Ve Kralımızdan 
b~lıyarak bUtlln Belçikalılar matemi· 
nize iştiralt ediyor.,, 

ltalyatı ve Alman mam~smeri 

İtalyayı temsilen ~elmiş olan İtalya· 
nı:ı sabık Ankara elçisi Baron Aloizi 
beyanatında şöyle demiştir: 

.. _ AtatUrkU eahscn tnmmrş ve o· 
nun yakından takdir lmkA.nlarına 

ermi3 bir adam olduğum içi:ı, zıyaın . 
dan ne derece mUteessir olduğumu ta· 
savvur edebtllrsiniz. 

"'İtalya, bUyUk mateminize derin bir 
sempati ile iştirak etmektedir •• , 

Alman mUmessiU Baron Fon Noyrat 
da diln sabahki ekspresle §c!ırfmfze 

gelerek Tokatlıyan oteline misafir e · 
dilmlşti. 

Biltü:ı heyetler ve kıt'alar dfln ak • 
şam mihmandarları refakatinde ola . 
rak hususi trenlerle Ankara.ya gitmi§· 
terdir. 

Istanbullular 
Paznr lesi ııUnU 
saat tanı 16 da 

Olduğunuz )erde 
3 dakika dururıuz! 

1 - Ebedi Şefimiz AtatlırkUn aziz 
naa§larının 21 • 11 • 5138 Pazartesi gü· 
nil Ankarada mevkii mahsusuna vaz'ı. 
nı müteakıp yurdun her noktasında 

Büyiık Ölunün hatırasına son bir ihti· 
ram olarak herkes olduğu yerde ve a· 
yakta hürmet vaziyeti Uç dakika tevak. 
kuf edecektir. maun nakil vasıtalan 
da oldukları yerde Uç dakika duıacak. 
lardır. 

2 - Bunun için Galata ve Beyazıt 
kuleleriyle Kadıl:i.>yünde mevcut siren· 
ler tamam saat on altıda bütün kuv
vetleriyle çalmağa başlıyaw'1klar ve 
Denizbank ve şirket va-,u·lan dahi ay. 
ni saatte nerelerde bulunuyorlarsa ca. 
navar düdükleri çalmak suretiyle bu 
saatin hulul ettiğini halka Lildirmeğc 
vardım edeceklerdir. 

3 - Bütün saatler 21 - 11 • 938 ze. 
valinde Galata kulesindeki vakit kilr. 
resile ayar edilecektir. 

lstanbul Valisi 

Yarm yapı'a~ak törenler 
C. H. P. Eminönü Uçe Bafkanhğın· 

dan: 
Ulu Şefimiz ve eısiz Atan:ızın batı. 

r&sını tebcil için 21 lkincitc§rin 938 
Pazartesi gUnil saat (14) de Saraybur. 
nu parkındaki heykelleri önilnde yapı· 
lacak törene bUtün yurttaştan '1avet 
ederiz. 

EMiNöNU HALKEVINDEN: 
Ulu Şefimi* ve eısiz Atamızın hatı. 

rasını tebcil için 21 - 1 l • 938 Pazartc. 
ai glinil saat (11,45) de Evimizin Ca
ğaloğlundaki salonunda - aıağıdaki 

program gibi - yapılacak tcplantıya 

bütün yurttaıtarı davet ederiz. 
Program: 
a) İstikJil Marp, 
b) Söylev. (Halkevi Baıkanı Aglh 

Sırrı T evend tarafı Aan). 
- c) Ulu Atamızın gen!;liğe hitabeleri. 

(Naki Tezel tarafından) 
~) (3) dal;ka ihtiram vakfesi. 

- = 
Atatürk'ün 
An karaya 

e A 

azız naşını 

götürürken 
Torlhfmfzde benzeri yoktu ki sevgls1nt' de eş olsun; b'r 

mesaf~lerl aşıyor gibiyiz ı Dl1 uoın l~indeo ge~trek llerleyJp 

lı.ııuı, J:ı • ~.... ......... .... Gn:ı:elct'lltk ho. 
yatımın en büyük \'C en hıı:ı:ın hl11.Jı,c:ıını 

yoşoyorum. O hAıli e ki ~ıde Türk ııııllctt
nln tarihınde değil, in ıınlık lurıhınıle de 
en hüyük ve en huzın vakalurdıı'n l.ıırıdır. 

Atalurkün azıı. naaşını Ankuııı) a ııötn

rü)·orıız. 

Turk milletini ölümden kurtaran adamın 
ölümü karşısında derin, coşkun, i\·lı lıır ıs. 

lırııp \'C hc)econ lıunılc~ıyle sur ılu ımı-ı.ıhı, 
knlılo kntıln aı:Joytın lstonl.ıullutnrın lıı\'kt
rıklnrı şu dakıkııclu henüz kıılııklrırııııııtf.ı
dır; Uohnabtıh\'edcn ~ııro) burnuna kod ır 
yol boyıınra ıııalem ve ı"ilırıılıını ~ôsleren 

lsıanbulun mu ııznm, e~tı. lıc)crıııı \crıcl 
nıcı ıızorn ı hcnıiz gö:ı:lıcbcklerıırıılı·ıl ı r ve 
allı lıc:nurll top aıııho'iının rısııınıle. nHas 
bııyrn~u blirhnmüş lolıutuıı koynıııuln 111 ıl

letinin ~evHi•d, ı>U)'{{l'lt ve ınlnncli)le ~ıırı

lııruk rıılıat, nıe!IUI bir U)kll)O d.ılnıış ol:ın 
Rlizel rn:ıvi giı'dü, sarışın, Tilrk ınılleılnin 
nıt-ııut lıılihl, tarihin ırıilııır ve c\•ınç koy. 
no~ı. lnoıınnlıAın övündu~u mükemmel odam 
elıeıliycl yolıınclnchr. 

Uolııınh:ıhçcılf'n hmlte knıtnr. ef~oncv1 
bir lılcıııln hııyrnnlık veren müşnlınrle ve 
tehnuıhlcrl or.ı'iını\u, hir rüyonıo 11:ındcn 
geçerek ilerleyip tıclrl lk. 

1'orllılnıh:de benzeri yoktu ki sevgisine 
de eş olsun! 

hınnhul, kuruldıılfu ıınndcnherl bu de
rttce hliHlkliikte hir mili! kııhrnm n f,lorme
ııılştl ki hu ccnn:ı:enln nrkaır.ınılıın yaptılh 

nıuııznm, &!111 ve taşkın hc)'ecıınlı tez.ıhürü 

Yazan : REFiK AHMET SEVENGİL 

d:ıha evvel bir başkasına da göstermiş oJ. 
suııl 

Surayburnundıın Zafer torpidosuna konu. 
lan uıız 111111~, Yavıızn rı:ıl,lcllıldıktcn seınru 

Adıı o~·ıklııı ınn kııılıır [stnııhul suları lah uk 
ölunıın bh> ük şanına uygun olma!ııı 1:nlı
şun fc\ k ı lı\tlc haşıııcllı deniz mcrusıııııııe 
sahne olclu. 

C.ııclccı \"C roıoıırnf~ıl:ıro tnhsls ttdilmlş 
olan Ul'ııızlı ınkın Sııs \',ı ırnru, larıhın en 
nıhhıııı h!ııJıo;clcrındcıı hırını lııze en küçuk 
tcrcı rlı,ıtıııu kııdıır l ııkınıl ın yoşnrnak ırn

kilııını vererek ııınhırnne hır cvk ve id re 
ile bııre hfıtıın yerli \"C ecnebi lınrp ~c.ııl
lerlnin etrafını ılol:ışlı. Sonro nrıııımı1..:ı 1:a.. 
re, kCıh ~nklnşıırok, k{ıh O\'ılnrcık, h:ıırnn ön
de, h ıı:ın orknd ı ccnnzc nıc' ki hini tntup e. 
de ek en ~fill·I ve lıt') econ lı mnnznrolnrı 

uözlerıırıize nakşclnıck fırsat \"C imkllnlurı

nı hnzırl:ıdı. 

l\alın, kHrn dumnnlnrını !ln\•ttmrok m:ııe. 
miıııızl ufukhırn d ılga dııl •a uzannn 1 ir 
sh ılı ha) rk Rllıi ışlc) erek ilerle) en Y:ıvuı 
ôıııll' Alptıırkiin mhhnrck l:ıhıılıınu lnşı)or. 
7.urcr \"C Tınazl<"pe gerld('n \'C iki l ıınılun 
tnkip eılıyor: iki drnluıltı gcmlı;I de flü
men suları frı;lundedır. Jlumlıli)e arknc':ın 
geli)or. Muııyyen ve mıınıuznın fn'ltlıılnrla 

lnA•ll71crln .mu:ıu:nm Mnloyo zırhlm, Al· 
nınnl ırın Eını1rn kruvnzBrü, Frnnııı7.1 .. rın 
ü~lıınıle iki de lnynrc toşıyon Berlen kru. 
vnzörii. Sov) et, Yun ın ve lıal) on torpldo
lnrı, Alnınızın içi nıle elli nltı ı::ün yntlrRı 

S::ıvnron·ı yalı ve ger.rrıılleri. üniversiteli-

c 

Jerf, holkı setircn eDnızbank ve Şırketl 
Huyrıye rnııurlorı._, 

En güzel tublııt mıınzaraları bu muhte
şem me\kıhe nııılılcşem 1.ılr fon teşkil et
mektedir; lstnnbul ıllüetl arkamızda kU
çule kücüle ıı~layon bir gözdeki yaş dam
lası halinde urukta b&r pırıltı olarak kal
dı. 

Sııat on allı.- Bfıyükodonın arkasında 

Ynrnz, )olu ıu kc i)or. Ulln)a de\:Jcllerlnln 
sn) •ısını sul:ıro sererek Yavuzu takip eden 
ecnc!Jl lıorp gemılcri onu seluml:ıyıp birer 
birer l\lnrmıu O)o doğru doııcrck 8) rılıyor
lı:ır; Hnnıldt>e ve denizaltı seınilcri onları 
lak ip edi) or. 

htıınbul lı:ılkını getiren vapurlar, ayni 
il tıronı ıııenıw ıesı) le Ad ların ora~ına 

kıvrılı ,J ılonü)orl:ır. Hnıln lıır "rdn. 
Orııİe Ya\'UZ, or.rnda Zııfcr ve 1'ınaztepe 

dc'ltro) erleri, onların arkasında Sa\ nrona 
~e nıh:ı)cl bıılm gemınılı: Sus. 

rruklnr lı:nrnrı)or. dcnıı knr:ırıyor: ge
ce, rıınlcnııınh:ın iislune bır sı)ah perde 
hııllnde lnmcklcdır. 

nuyük mıllctın 1.ıilyOk hıçkırıkl:ırı, göı.ı 
yoşl.ırı, söl:lsünl'ln ı;enış heyecanı \"8 ıstı• 

rot, bu kornnlıllın içinde gl>muındnr. 
Sıınt on dokuzda lzmııc seldık; açıkta 

drnıirll'ycn Va\uzdnn bü;.ük ölünün lobutu 
knr:ıyo tazimle nakledılılı; snğlıjtında se
verek kullondılh huım~I kompozis)onu ce.. 
nalcyl aldı; ayni trenle Ankaraya gıc.!lyo. 
ruz. 

Refik Ahmet SE\'ENGIL 

• az 
Bugün Ankara a 

Cün gec 
hüzün 

lzmtt, 19 (Telefonla) - 1zmıtl bu
gUn bUyUk bir buzun \'O elem dalgası 

tcınde çırpuıdı durdu. Sabahtan lmş
hyauk bUtUn gün halk sokaklara nı 
yollara dökUldU. Saat 15 den souru 
ıuUuakallt durdu. UUtUn caddeler 
gecllmez bir insan seıt ile doluı uştu. 
lzmltln kazalarından heyetler gel· 
nılş; köylerden blrcok kişi şehre ak 
nııştJ. 

Sa.at tam 18.50 de Yavuz, limanı· 
mıza geldi ve Zafer torpidosu 20 ye 
on kala DUyUk Önderin aziz naaşını 
Yavuzdan alarak iskeleye çıkardı. 

hwft valisi Ht\mlt Oskayla Amiral 
HulCısl Ya,·uza çıkarak resmi tazluıt 
ıra ettiler. 

Bundan sonra naaş yüksek rUtbelı 
12 generalin omuzunda lstasyonn ka
dar getirildi. llu anda blltUn h.mll 
bir hıçkırık kesilmiş, elem ıclnde sar. 
sılmaya başlamıştı. 

''AtatUrkUm! Sen ölmemellydln! 
Dizi yetim bırakıp nereye gidiyor
sun!" diye ağlayan lzmttlller göz yaş
larlyte tırpınıyorlardı. 

19 ikinciteşrin 938 
1 

(Baş tarafı ! nci Bay/ada) 
- Atam, Atam! ı 
-- AtatUrk nereyef 
Çığlıkları bir ael gibi akıyor ve 

tam AtatUrkUn istediği gibi mlltlyet 
duygusu dini olmuş bir mev
cudiyet, dUn TUrk bayrağını yUk
scltmlş, bugUn bir bayrağın ken
disi olmuş, kurtarıcıları peşinde 

çırpınıyor, çırpınıyor. 1 
Ebediyete intikal bir ''meı-<'A7.'" 

idi; dUn onu bir hakikat olarak 
gördUk. 1 

Atatürk, mlllet he1' seninle ve 
dalma izindedir. Cumhuriyeti e
manet ettiğin çocuklarının dUn yo
lunun Uzerlnde cağlayan gHıyaşlnrı 
seni ebedlyette müsterih edebilir. 

Hakkı Tank Uı J 

, it Ebedi Sefiı11izi iz 
içinde ugurladı ••• 

Polis bu heyecanla yollara dUşen 

halkı pek gUçlUkle zaptedcblllyordu. 
Uaşvekll, Rl)aseticumbur Genel Sek
rterl, HUyUk Millet Meclisi nıUmes· 
slllerl, lznıft valisi, yUksek rütbeli 
z11.bltan, diğer askeri ve ınUlkl erkln, 
sporcular, deniz ve kara askerleri ve 
lıUtUn halk aziz naaşın arkasından 

lstnsyona geldi. 

lıınlt istasyonunda bUyUk ölUnUn 
tabutu hususi bir .. ·agona lrkQp o
lundu. Buradn aJtı subay nöbet bek· 
leyor \"C cenazenin başında altı meşa· 
le yanıyordu. 

H usust trene girmiş olan Bnş\·ekll 
Celdl Bııyur ağlnyordu. Halkın he· 
yecanı çok bU) UktU. BUtUn mebus
larımız du gözlerinin yaşlarını tuta
wnyorlardı. lımltln bu umumi htiz
uü tul'lre sığmaz bir şekilde idi. Bir
çok kimseler yerlere yatarak ağla

yoı ı"' Jı ... 
Gece saat dokuzu beş gece tren ya

vaş yavaş hareket etti ve ebedi şefi
miz lzmitlllerln dinmeyen gözyaşları 
arasında ebedl istlrahatgA.hına uğur
landı. 

Halk uzun mtıddet gar civarını ter
lrndcmemiş, snnkl giden bUyUk vnr
lı~rn dönmesini beklemiş ve)a arkn· 
sından koşmak istemiştir. lzmlt bu 
gece göz yaşları lçlnde bulunmakta· 
dır. 

Ankara, 19 (Husust) - Aziz ölU
nUn ccuazesl bugün şehrimize getiri
lecek \"e programa. göre merasim yn
pılac ktır. 

Ankara belediyesi pazartesi gUnU 
yapılat'nk otan AtntUrkUn milli cena
ze töreni için tedbirler almış \'e bu 
arada Ankara balkının cenaze töre
nini görebilmesi fcln de bir yer tes
blt etmiştir. 

PARTİ MECLİS GRUPU TOPLANDI 

Ankara, 19 (A.A.) - DUn akşam 
vaki olan dn\•et Uzerlrrn C. H. Partisi 
Meclis Grupu umumi heyeti bugUn 
( 19-ll-l 938- saat on birde, reis ve
kili Trahzon saylavı Hasan 8akanın 
bnşknnlı~ında toplandı. 

llk söz alan Dahllfye VekfUmlz Re-

tik Saydam Ulu önderimiz Ata•nın 
utuıu gUoUndeobcri memleketin her 
tnrnfında onun yUkselt maneviycUne 
knrşı bUttin dc•dot devalrl, parti teş# 
kllA.tı ve halk kitleleri tarafından 

vekar ve ciddiyet içinde ve hUkOme• 
tın tanzim ettiği program dairesinde 
izhar edilen hürmet Ye saygı teza• 
hUratı son gUne kadar hlç blr hAdl• 
scye sebebiyet vermeksizin tam bit 
intizam içinde cereyan etmekte oldu• 
ğunu be) an etti. 

Yalnız 17 lklncitcşrln 1938 e.kşamt 
lstnnbulda Dolmnbnhce su.rayı öuUn• 
de b •) Uk ölUnUn önünden getmek su• 

retlyle bUtUn tstnnbul halkının '' 
civar nıahalden gelenlerin mutat te· 
znbürU saat S.20 de anı olarak bUyU1' 
bir ızdlham husulüne sebep olmuş ve 
bu ltclham arasında yedisi kadın vı 
dOrdU erkek olmak Uzere on bir va 
tundaşın ezilerek yefatıııa balı ol 
muştur. 

Bu acıklı vnlcanın hudusundan d 
layı Grup Umumi Heyeti de cok tecs 
sur duymuştur. bar 

Bundan sonra kUrsUye gelen Ha• eısy 
rlclye Vekilimiz matem hAdiaeslnto lire 
haber alındısı gUndcn itibaren han' lı::on 
el muhttlcrdo, uzak, yakın bUtUJJ 

dost memkketlerde muhterem ölQ' \>\ıd 
muze karşı göstorllen saygı ile doııı 
teessUr ve taziyet teztUıUratının fe'\" du. 
knlMe minnet hisslyatlyle karşllana' 
cak mahiyette ve mikyasta oldoğun1J 
,.e o zamandanbcrl devam eden tazl l'lnct 
yet ve gerek ) eni reisicumhur intiha. tÖ 

1 bı dol:ıyıslyle izhar edilen tebrik te' lucz 
zahUrlerlnln ayni şekil ve mahlyett' tu1 a 
bulunduğunu izah etti. dur 

Parti Grupu Umumi Heyet! bUyUJ 
duygu ve tahassnrıer içinde bu lzll' Otu 
hata karşı memnuniyetini birkaç bll' 
tlbln Q,_6z söylemesi suretlle lrnde et' 
rolş ve ruznamedo başkn bir mndd' baıd 
olmadığından celseye nihayet ,erli' (Jaııı 
mlştır. 

kazım l)frlk 
~chrimizde bulunan Trakya Ge:ıt1 

Müfettişi Kazım Dirik dün akşam ~ 
le Anka.raya. gitmi~tir. 



Tam onbir sene 
lllaf tarafı! ncl 8afJfada) 

kl11enmlş yUzU, dünyaya hayranlık 
veren vaktr duruşu Ue, Gazileri, iş· 
te kendilerine bakıyordu. 

Bir dakika sonra, İstanbul Şehre
mlnl Muhiddin Bey, Reisi.cumhurun 
huzuruna geldi ve lstanbul şehrl na
mma nutkunu okuyarak çekildi. 

BUYUK GUNUN EN MUHl:M DA
KiKASI : Gazi Hazretleri cevap ve
recekler. Koca salonda tek bir nefes 

U alınmıyor slbl. Binlerce göz ona ba-
kıyor. Gazi Hazretleri, sol elleri ev
Tel& ceplerinde, sonra arkalarında; 
genlı omuzlarını canlı bir Abide gibi 
YUkıek gözleri bUtun gönUllere do
lan mUıteına ve esiri bir şule gtbl ve 
daha ilk kelimesinde, daha sesinin 

salona ilk datıhşında ruhlarda baş
ka bir Alem yaratıyor. O ses herke
ıln aeslne benzemiyor. O söyleyiş, 

_ herkesin sö1leylşlne benzemiyor: 

"Selda ıene enel mustarip, ağla
J&n ht.anbuldan ka1blm aızla1arak 

8 
çıktDD. 'l'qJI edenim yoktu. Sekiz 
sene sonra kalbim müsterih olarak, 
cWen \'e daha güaelleşen lstanbula 
pldlm. Bfttiln lstanbulluların ruhu· 
ma he7ecan yeren &1cak ve muhab
betkAr &tuşuyla kartılandmı. 

Selda sene, he7etl l~lmaJ) eııılzln 
7en1 dahil oldutu devrin tarihi, lbtl· 
Ta ettlil lbtll&llerle, lnlul&plarla ve 
netlcelerl7le u meşbu delildir· 

Selda senede milletimizin siyasi. 
içti.mal, medeni inkişaf yolunda göe· 
t.erditf kablU7et ve U7akat derecesi 
Jilksektlr. Bu dereceJI her gt1n daha 

L Jllkseltmek için çok dikkatle ve azim· 
le çalıfacalız. 

Vatanın iman, milletin refahı da-

ha çok pyret \'e meeal talep etmek· 
tedlr. Hissiyatın 'ricdanl teJ&kld7atı 
Wm ve fen ile tenmlh n terbi7e 
ederek heyeti lçtımal7emlsln hakiki 
huzur ve eaadetlne çalıpı&k ulri bir 
nokta! na4ırda'· Bu noktal nazırı, 
size, aziz ıstanbul halkma sekiz 
sene evvellne kadar içinde J"edl evll· 
r• kuvvetinde bir he7ola tasavvur 
ettirilmek istenilen bu saraym içinde 
sör101onım. Yalnız artık bu sara7, 
zillilllAhların değil, zıl olma7an, ha
kikat olan mllletln sararıdır (Allaş
lar). ve ben burada milletin bir fer
di, bir misafiri olarak bulunmakla 

baht11arım. 
irticalen doğan kelimeler öyle 

beyan kudreti, öyle selis bir Ahenk 
ve tesir taşıyorlar ki, dinlemek, hiç\ 
durmadan nlmUtenahl dinlemek ar
zusuna rağmen insanın tl lçloden ge
len bir ses, lhtlyaraıı, dudaklardan 
coşkun bir dalga gtbl çıkıyor: 

- Yaşa, varol, aziz' kahraman, a

ziz Gazi! 
..•. Saat sekizdi! latanbul Uma

nındakl bUtUn gemller binlerce işti
yak ve meserret avazelerlyle çınla
yor, sahlll öpen sular Uzerlnde, yerde 
ve gökte ve her yerde binlerce renk 
ve ziya kUmelerl, kordonları enfes 
akisler yapıyor ve sarayın önUnde, 
milletin gözbebeğl Gazi Hazretl"rl, 
bir şeref timsali gibi geçen aziz kıta
larımızın geçit resmini seyrediyor-

lardı. 

Saat sekizi on geçiyordu. Kapılar
da biriken halk ve bUtUn İstanbul, 
iştiyak ve meserret avaıelerlyle taşı
yor, sahlll öpen sular nzerlnde, yer
de, gökte ve her yerde kandlller ve 
ziyalar enfes akisler yapıyordu. 

Türkiye 
• • 
ıçın 

için 
de 

zıyaı 

olduğu kadar lran 
pek büyüktür 

Tahran, 19 (A.A.) - Parı Ajanaı 

bildiriyor: 
Atatürkün ölümü karpıında bütUn 

tran milletinin duymakta olduğu ke • 
der hissine tercüman .elan gazeteler, 
bilhassa §Öyle yazmaktadır: 

Atatürkün ziyaı Türkiye için oldu. 
ğu kadar ıran için de pek büıüktür. 

Yiıksek askeri meziyetlere ve mluld 
iıler hakkında derin bir vukufa sahip 
olan bu dahi, pek yakın bir tehlikeye 
maruz kalmıı olan memleketini o teh
likeli anda kurtar .• uıtır. ıran, Türkiye 
hakkında her zaman sevgi hisleriyle 
mütehassiı olmuıtur. 

Atatürk, a>W ume •ahip olan bil. 
kümdaruruzla berabeı eski ihtilafları 
halletmiı ve bu ihtilaflar yerine iki 
komıu ve kardeı ır.illet arasında ebedi 
bir dostluk ve derin bir kardeılik kaim 
olmuıtur. 

Saadabat Paktı, yalnız bu paktı imza 
etmiş olan dört devletin değil, aynı za. 
manda beynelmilel ıulhün de menfaa
tine hldimdir. 

Iran milleti bu dakikada kardeı ve 
doıt milletin duçar olduiu mateme it
tirak etme'kte haklıdır. Bugün ıran mil 
:etinin kederli kalbine teselli veren ye. 
gane tey, büyiık meziyetlere ulıip ve 

ye ile İran aruuıda derin dottlutun 
daha ziyade kuvvet bulacağım ümit e. 
diyoruz. 

YUNAN GAZETELERİ 

Atina, 19 (A.A.) - Atina Ajan11 
bildiriyor: Gazeteler, Ankara ve İltan. 
bula göndermiı olduklan husul! muha 
birlerinin yazılanru neıntmekte ber • 
devamdırlar. 

Büyük Şefinin Ziyaı mün11ebetiyle 
dost ve m:ittefik milletin matemine it· 
tirak etmek üzere Yunan Batvekilinin 
Ankaraya müteveccihen yola çıkmamı· 
dan bahıeden gazeteler, B. Metaksuın 
Türkiyenin yeni Rdsicumhuruna Ma • 
jeıte Yunan Kralının ve Yunan hU'kQ.. 
metinin tayizelerini iblağ edeceğini 

yazmaktadırlar. 

Elenlerin teeuUrlerinin bu resmi L 
fadelinde en küçilk Elen vatandatın • . 
dan en bUyWc Elen vatandapna kadar 
biltUn Elen milletinin samimi hillerinin 
tezahüıilnün de mündemiç bulunduiu· 
nu IÖylemete lüzum var mıdır? Filha. 
kika Yunan milleti, Türk - Yunan itti. 
fakına fiilen iıtirak etmektedir ve Eıe 
denizinin iki lalıilinde yapmakta olan 
iki milletin ebediyen dost, müttefik bir 
medeniyet uha.mda melAi arkadap o· 
!arak yaııyabileceklerine inanmııtır. 

Türk milletinin mergubu olan tamet ''Mesuger D'Atheneı,, ıazeteıi, 
tnönü'nün Reiıicüml ur intihap edil • Atatürkün tesis etmit olduğu devletin 
mit clmaııdır. Fazla olarak yeni Reiıi· dahili ıiyaıetinde ilham alımt olduğu 
cumhur, e1ki Reiıicumhur ile daima prenıipleri hülisa eden ve Auguıt Von 
mesai arkadaflılmda bulunmuı ve ıi- Kral tarafından yazdmıı olan kitaptan 

Niçin ö 1 d Ü r d Ü m ? yall faaliyetlerinde Ve diler sahalarda. aldıfı parçalan netrine devam etmiı-
ld icraatında ona mileuir ıurette yar. tir. 

(Baf tarafı IS Sadde)' nutmuttu. ''Plastilin,, timdi Ronni'nin dmı etmiıtir. Bu dakikada Büyük ölü. tSPANYOL MATBUATINDA r-Pe'Jd, 4dedL Senin yüsOnUn kalıbı. uçlarına da yapıtımtb, kalıbı birden. nUn terefli hatıarmu tebcil ediyor ve Banelona, 19 (A.A.) _ Banelona. 
~J'Uıl."" 

1 
bire çekip kaldıramıyordu. Zorlasa ka- onun halefinin yü'ksek idaresi altında nın en ehemmiyetli gazetesi olan Van. 

Bundan eoara Robert hemen odaıı· tıp bozulacaktı. Tilrkiyenin daima terakki yolunda iler· tuarda, ı ı tkinciteşrin tarihli nüsha. 
na koıtu, }'l1s'!n 'kalıbını almakta kulla. O zaman, eaçlan feda ctmiyt. karar liyeceğini ve kardeı millet olan Tür ki· aının birinci sayfasında Büyük Türkün 
nacatı yUni'uPk lllılcldql a1ap.....,, ••rlt"' _.. 111 Jm ~.:.~~ •'imiee vefatı hakkındaki elemli haberi ver-

Yere guete kQıdı ,.,..._ Jtonnl MNr mabi .W. ~~ ~ Jl'üat •"•• mladk lir cBrllltl ftn1r. mekte " BG,yWr ÖlOnflıı bir fotolra· 
bunların üzerine yattı n ll&Çlannı ar. ucuna seçerek pJUtlllrie yapıpuj olan Sanatı için bbim yUdlmiln kalıplannı fmı nqretmektedlr. 
kaya atarak alnım asu,. hvin. "plalti· aaçlan keamiye bqladık... aldıfı ıibl, ,,U.e bu mabatla cinayeti Vefat haberine dair olan telıraf u. 
J' d il 

0 
madd...: baz:ırladı ve Bu ıuretle kalıp kalktı ama, 0 .zaman i•lemit olabilir. Fakat, bunu ıuurla mn bir makale takip etmektedir. Bu 

ın,, en en "'7 6 
.. d 'k k' R · b ki b ki s • Ronni'nin yüzüne ınadı. Yüzün çizgi. gor u 1' onnı 0 canım u ~bi ~ e yaptığı için, hiç }>ir zaman mazur 18- makalede yeni Tilrkiyenin uful eden 

.,. ~e. •. ::::::::;::.:ka:: :Ukaalı~;~~;~;;F;;h~; =~!i:?\~tr:~=: =~~~:ı::~: ~enç:hl~ 
1 dl 

"~ d R 'L__. ...:ı .. Unün nu iddia ediyor. Kendiıi bu cinayetleri ııte bu makalenin fıkralarından biri: 
toy en :O>UZ e Oı.JCn, 7- f 1 bawlamayı unutmadı Bu pını alırken •dqimin boynunu sık.. er :ç ~ı~ı ~ ilmiln kalıbı g.ayet istemiyerek, fakat mecbur ol.duğu için "lnlasama uiramıı, tezlil edilmito 

1
; İiaiı: istemtı .. , Parmaklariyle yüzüne suuz"r:

1 
e ık~~ı~vi:,Z ... Ar güzel iki kalıp igJediiini, alll Ethel'i öldürmek iltedi· ihtbar haline getirilmit elan Türkiye. 

"'J - bastırımı ve ldeta neieı alamıya - gld ç . ti' ~ iini ıöylüyor. yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir mil· 
• ~ "'al tirml Bunların b i a. e e etmıt ... ,, Ethel ise, kendisini delil, evdekileri let haline getiren adam ölmiiıtUr. Sa-

_.. " e ıe ... epı y .• n;;. Bn•u- t "· dikkatli Ronni'nin ablalı Mwı Ethel Kudner öldürmek iıtediifni ve deli olmadığını karyanın Gaziıi, mliıtevlilerin galibi 
~.. -.u, 'laye naztaı; ve . d ini 

1 
bunları anlattıktan .10nra ıfa e1 ıu söylüyor. ve bmirin fatihi, tarihte en ziyade hay 

• unla beraber, !rvinln bu ilk tec· ıekilde bitiriyor: . Robert trvini'n muhakemesi bqla. ranlığa layik nümunelerden biri olarak 
• k~vaffak bir netice verme- "Bütün bunlar bana ıu .kan~ti _ver· mııtır. BütUn Amerika mahkemenin kendini gösterecektir. MilprinUleyb, 
• ü, kalıbı almadan evvel saçla. mittir ki Robert trvin deli de~u:1• -~· vereceği 'karan bekliyıcr, nefsinde aıkeri dehi ile devlet adamı 

nn Wr bezle sıla sıla bağlanacağını u· kıllı ve ıuuru tamamiyl: yenn e 1 
• BITrl. ve filozof dehasını cemetmiıti . ., • ~::::....:~==-----~::------~-=-~~------------~~~_:.... 

~ • KURUN~ kitap fe1rlln4e rom&ll tefrlkw -

LASTiK Y'OZL'tt ADAM 

Dlleklerine kelepçe v~ruldu ıc.u Jlaklkadan iti· 
b•ren utradığı eaşkınlık yUzUnden bir tek kelime 
IG1ıe1eme1ordu. Bileklerine kelepçe vurulup ad· 
lire blnaıından çıkarılarak bUyUk bir otomoblle 
t"Oııulmuıtu. 

Otomobllln perdeleri inikti. Bu sebeple Har· 

Bir ses ltılttl: 
- önündeki yemell yel Korkma... llndlee 

etmde lüzum yok. Her terden emin oll 
Bu ses nerden geliyordu; Harvud bir tUrlU 

tayin edemiyordu. Fakat yakından oldutu anla· 
1ıJ1yordu. ÇUnkU 1&rabatla lşltlllyordu. 

-N -c -~ 
tS -.::.1 .. -~ es -= ~ 

Memlekette ı 

Ki liste 
Zeytin ve fıstık 
mahsulü bu sene 

çok bereketli 
Killı, (Huıuıi) - Ka.zamızuı mll

mih ihraç maddelerini teıkil eden zey. 
tin ve il%ilm maluulleri bu sene de be· 
reketlidir. Kiliı zeytınyağ ve sabun ib 
racatı yapan kaubalar ara1ında mühim 
bir mevkie aahiptir. 

Her yıl vasati yanın milyon kilo aa. 
bun ve iki milyon kilo zeytinyağ ihraç 
edilir. Zeytinyağlanmız fıltreden ge • 
çirildiği halde en birinci mamulat aya
rındadır. Halen mevcut beı aabun ve 
zeytinyağ imallthanesi mütemadi ıu _ 
rette faaliyettedir. Uzüm de ihraç mıd 
delcrimiz aruındadır. Nefasetiyle mcı 
bur olan Uzilmlerimizin kısmıkilllisini 

Gaziaymtap inhisarlar ra'kı fabrika11 
satın almaktadır. 

Kaza iktiaadiyatını darbeliyen ka • 
çakçılık, gUmrük muhafaza örgütleri • 
nin devamh faaliyeti ve ihtiaaı mahke
mesinin ıeri ve nabetli kararlariyle 
niıbetini çok azaltmrı ve kafile kaçak. 
çıhfı hemen hiç 'kalmaımıtır. Mevcut 
bir kmm arka kaçakçılıfının da yılan 
bir ltide maziye karrıtınlDllJ olacağın. 
da f Uphe yoktur. 

Kazada umumt llhhat durumu iyi
dir. Merkezde yirmi beı yataklı bir 
memleket ha1tahane1iyle on yataklı bir 
diıpanıer, bir eczal.ane ve müteaddit 
doktorlar vardır. Hü1dimet tabipliğ: 
emrindeki uğhk iıyarları her ay köy. 
leri dolaımak aurctiyle köyhilerimizın 
sıhhatiyle yakından alakadar olmakta
dır. Trahom ha1talığının malul ve mı. 
aaplarma burada çokluğiyle rastlanır. 
Kaza dahilindeki niıbeti pek korkunç.. 
tur. Trabcm dispanseri faydalı mesai
ıile ha1tahğı azaltmağa çalıpıaktadır. 

Kilisliler zihniyet itibariyle ileri ve 
maarif severdirler. 327 de kurulan or. 
tamektep elin faaliyettedir. Mevcudu 
üçyüzü mütecavizdir. Bu miktar dcfa
ten bir milli artacakken bina miıaaade. 
mlllf yllaUnden lmktn bulunamamak.. 
tadır. Tam ve nakrı tqkilitlı beı Uk 
okulun talebe kadroıu da muayyeni 
çoktan &fDUftır. Bı:na rafmen ihtiyaca 
cevap verilemiyor. 

Mektebe milracaat edenler her yıl 
vasatı iki yliz artı110r. Dokuz köyde 
~ektep açılmııtır. Köylülerin mektep 
blllUI inpatına vaki yardımlan takdir
le yadedilmeğe liyiktir. 

Bu meyanda; ıehir elektriğe kavu1-
turulmut ve bu h1dise Kiliıte devamlı 
bir ıece hayatı uyandırm11tır. Fabrika 
bu yıl ikinci bir motörle takviye edil • 
mektedir. Su tesi1atına da bu ıene bat· 
!anacaktır. Belediye bütçeıine bu hu. 
ıuıta lbımgelen tahıiaat konmuıtur. 
Mezbaha ve hal inpatı bitmif, bir hay· 
van pazan, Uç aile parla tesiı edi1mift 
iki lbide dı1dlmit, ana cadde parke 
dötenmi1t birçok aobklar açılıp ıenit
letilmiı, eald enkaz ve haraoeler kaldı. 
nhmt, bnallzUJPD inpana elaemmi• 
yet verilmlı, yanıuı l&ıdilrme n te • 
mizlik kadrosu teni otunmuı. yeni bi
nalar yilbelmittir. 

Kiliıliler bUyUlr bir aylı ve ıevci 
ile bağlı bulundu~an değerli ve ıilzl. 
de kaymakamlarmm 6nilmil%deki yıllar 
ka1aba ve ka1aba1ıları daha birçok ye.. 
ni ve güzel e1erlere kavuıturacaimdan 
emindirler. 

'1ıd Adeta bir klbus içerisine atılmış gibi idi. 
Otomobille ne kadar yol aşmıştı; bilemiyor-

Uzun bir zaman karanlıkta kalmıştı. 
Nihayet otomobil durdu. Harvudun bilekle· 

tlpdekl kelepçeler aökUldU. Fakat buna mukabil 
tözlerine bir şey ballandı, böylece nereye glttl&lnl 
luc görqıez bir hale gelen Harvud, kollarından tu
tuıarak bir hayli yol yUrUdUkten sonra bir yerde 

O ıun geçirdiği zahmetler, yorgunluklar yU
ıUnden bir hayli acıkmıştı. ÖnUndekl yemekleri 
iştahla yemeğe koyuldu. Sonra, yorgunlutunu 
gidermek Uzere odanın bir köşesindeki sedire ken· 
dini attı ve dlnlenmeğe başladı. 

Öyle e uyu) ak almış... Korkunç rUyalar gO. 
rUyordu. Bu sırada bir ses kendisini uyandırdı. 

ıa -a. 
ıa .... 
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Resimli Hafta'nın 
10 ıncı sayısı 

Uolgun münderecatla Ye tam 
hir ev meemoa11 halinde 

Gurdu. Orada kendisine: 
- Otur, dediler. önünde bir ıandalya Tar. 

a' Otur. 
r Sonra gözlerindeki balı açtılar. 

1 
Harvud bu ıuretle 1erbest bırakılmıt oldulu 

1' batde etrafını göremiyordu. ÇUnkU getlrlldlit yer 

Clahı kapkaranlıktı. 
t11 Derken hafif bir.çıtırdı ltltlldl. Elektrik dUf-

"-ep\ çevrilmiş olacaktı ki llmbalar yandı ve Har
. .J ttıd bir masanın OnUne oturtulmuş olduğunu gör· 
• lltı. Masanın ustnnde gUzel bir yemek vardı. 
-. Etrafına batındı. Kendisini getiren adamlar 

>ottu. Oda bombott•. 

Sedirin başucunda bir adam duruyordu. nu 
aıtam: 

- Rahatına bak Ha"ud, dedi. Artık eenl as
mayacaklar. 

Birkaç saat sonra Ha"ud masası üzerinde 
bıılduğu nefis bir yaprak sigarasını lçmekteylten 
ayni adam yeniden geldi: 

- Ben, dedi, burada relılmlz hesabına nöbet 
bekliyorum. Bana sual sorma. Relslmln kim oldu
ğunu öğrenmeğe kalkışma!. ÇUnkU sana hiç bir 
t'evap vermlyeceğlm. Yalnız şunu bll ki, seni idam 
edilmek üzereyken o kurtarmıştır. Fakat bu hiz
metine mukabil scnd n de bir iş istiyor 

Harv\ld sordu: 
- Ona ne pbl bir ı, ıoreblllrlmt 

·-~ 
Q. 
G1 .... 
Jt. 
GJ 
J: 
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çıktı 
36 Sayfa 5 Kurut 

Müvezlnlzden 
isteyiniz 

RJDSIMLl HAFTA. 

AtatOrk AlbDmtl 
adl7le mabtefem bir ilave 

bulrlamalWMbr 

88 suyfahk 
ini .,._tlmde A 

al 148 
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1 
,(Baı tarafı 2 incide) 

ce, erlerl, kara Ye deniz subaylarını 
tabutun yanısıra dizdikten sonra 
başta Başvekil olmak Uzere diğer zat 
lar da top arabasının ardınca yerle· 
rint aldılar. 

Her şeyden evvel, top arabasının 
sağ ve sol tarafına, er ve subaylar
dan maada altışardan on iki Gcnera1 

dizilmişti. 

Ardından AtatUrkUn lstlkltıl ma
. dalyasını taşıyan general gcliyord u. 

Bundan sonra AtatUrkUn genel 
sekreteri Hasan Rıza ortada olmak 
Uzere başyaver Ceıa.ı, Muhafızcucu 

Komutanı tsmatl Hakkı ve diğer Uc 
yaver Naşlt, Cevdet ve ŞUkrU sellyor
du. Bunlar iki saf teşkil etmişlerdi. 

MUteakıben, BnşYekll Cclt\.l Bayar 
yer almıştı. Arkasında yaveri ve hu
susi kalem mUdUrU Baki bulunuyor
du. 

Bundan sonra Yahya Galip, Fuat, 
Raif, Ali Kılıç, Jlasnn Cavit, Hakkı 
Tarık Us, Naşit Hakkı Uluğ, Recep 
ZUhtU, Cevclet Kerim, Muzaffer, Na
ki ve diğer saylavlardnn mUrekl<ep 
Komutny mUmesslllcrl gelmekteydi. 

Onları takiben tstanbul vali ve be
lediye reisi Muhiddin UstUndağ, Ko
mutan General Ha.Us, General Salih, 
General Ktızım Dlrlk, emniyet dlrck
WrU Salih Kılıç, '\'e deniz komutan
ları yerlerini almıştılar. 

Onların ardında da sabık Efgan 
Kralı Amanullah Han ile oğlu bulun
maktaydı. 

Tören başladı 
Saat doku:ı:du. Tnm bir haya alayı 

teşkil eclen tayyareler AtatUrkUn, 
muhteşem tabutu Uzerlnden geçerek 
blrlblrl ardınca uçmağa başladılar. 

Töreni idare eden General l<"ahret· 
tln Altay ve General Cemil Cahlt at
larına bindiler. 
... Tariht top arabası, büyUk ve mub-

Ebe • et intikalin eşsiz 
·h ·ıali 

Saraydan çıkış a.:ımda ilk duyulanı 
ses. yalnız bir: 

- Ah.. 
DI. 
Söyliyenin kalbi ile beraber çıkan 

bu "ah., duyanların kalbini yakıyor, 

parçalıyordu. 

Caddeye bakan en uzak evlerin dam· 
laroa kadar insan dolmuştu. Fındıklı· 
da ağlama ve hıçkırıklar bir vaveyla 
halini aldı. 

- Atam, sen ölmedin. 
- Atam, bizi bırakıp nereye gidiyor 

sun? ... 
Sesleri bu hıçkırıklara k~ak u. 

zuyordu. 
Caddeler ve caddeleri gören evler 

dil ve kalemle tasvir edilemez bir hale 
gelmi§ti. Evler damlarına kadar dol -
muştu. Caddeye en yakın ve en uzak 
olanlar yabız ağlamak, gözyaşlarıru 

boşaltmak için gelmişlerdi. 
tstanbulun bugiln kız, erkek, lise, or 

ta. ilk mektep talebeleri, caddelerin i· 
ki tarafını öoldurmU§lardı. 

Genç nesU, Cumhuriyetin, Atatürk 
umdelerinin ebedi müdafi ve muha -
f ızları, a.:ıa ve babalann nğlamalarma 
hıçkınklarla iştirak ediyor, gözya.şla· 
rmı zaptedemiyorlardı. 

1Ikmektebin on iki, on Uç ya§mdaki 
talebeleri: 

- Babacığım, babacığım. 
Diye hıçk:rrryorluardı. 
Bir ihtiyar, sesinin bütUn kuvvetiy

le haykmyordu: 
- Atam, ben senin emri:ıde bir ko. 

lumu kaybettim. Bu günleri nıi göre -
cektim? 

Tarihin hiçbir devirde görmediği ve 
göremiyeceği bu sonsuz mntem, öUn 
blitün l.stanbulu sarm13tı. Gülhane 
parkını:ı kapısına kadar devam eden 
ağlamalar bir an için burada uzaklaş· 
mağa başladı. 

Parkın kapısmdan başlıyarak yolun 
her iki tarafı sona kadar Kuleli, Mal. 
tepe askeri liseler talebeleri taraf mdan 
doldurulmuştu. Gözlerini:ı derinlikleri 
alev parçası gibi parlıyan gözy~ları
nı, içlerine akıtıyorlar, çelik göğüsle· 
rini gererek Atalarma son selam res. 
mini ifa ediyorlardı. 

Başvekil 
Tabutun ardı:ıda ağır ağır ilerlemek 

te olan Başvekil Celal Bayar, iki yan· 
dan dökülen çığlık yağmuru ve göz. 
yaşı seli içinde Dolmabahçeden Saray· 
burnuna kadar pek az zaman itidalini 
muhafaza edebildi .. 

• 
makta olan tayyare filoları de bugün 
ağlar gibiydiler. 

Alay aynı hıçkırık ve sonsuz gözyaş
ları arasında Saraybumu nhtımı:ıa 

gelip durdu. 
Burada cenazeyi Yavuz zırhlısına 

götürecek olan Zafer torpidosu rıhtı
ma yanaşmış beklemekte idi. Torpido 
nun güvertesinde donanma kum~danı 
Amiral Şükrü Okan, Harp Filosu Ku. 
mandam Amiral Mehmet Ali, ErkD.nı· 
haı'biyesi ve biltün torpido zabitan 
ve erkô.:ıı büyük ölllyü selamladılar. 

Tabutun torpidoya nakledileceği geçi· 
din bir tarafında Büyük Millet Meclisi 
n1 temsil eden heyet, diğer tnrafmda 
Başvekil ile Riyaseticumhur erk~ 
dizilmişlerdi. Genç subnyla.n:ı eler! 
üzerinde tabut, Zafer torpidosuna ge~i 
rilerek hazırlanan hususi mevkie yer -
lektlrildi. 

Zafer torpidosu nhtnndan ayrılır • 
ken sahili dolduran binlerce ve on bin 
lerce halk kütleleri lstanbuldan ·ebe
diyyen ayrıla.:ı Büyük Ölüyü dakika • 
larca gözya.,lan içinde sellmladılar. 

Moda açıklarında demirli bulun.an Ya· 
vuz zırhlısına cenaze saat 1,20 de nak. 
!edildi ve Yavuz zırhlısı saat 14 te 
ebedi Şefe Ankaraya kadar refakat e
decek olan Başvekil, Riyasetlcumhur 
erkanı, Ge:ıernllcr ve mebuslarla bir -
likte limandan ayrıldı. Beş dakikada. 
bir atılan toplar Büyük AtatUrkUn 
lstanbuldan son ayrılışını gözleri yaşlı 
İstanbul halkına bildirmekte idi. 

Suvat vapuru merasime iştirak ede:ı 
konsolos ve sair teşrifata dahil z::ı.tler
Ie Üniversitelileri Yavuzun arkasm • 
dan götürmüş ve Atatürklin ~ahsi dos
tu sıfatiyle cenazede bulunmak üzere 
şehrimize gelmiş olan eski Efgan Kra
lı Emanullah Ha:ı, merasimde hazır 

bulunmıL' ve Sarayburnuna. kadar BU
~iik Ölünün tabutunu takip etmi5tir. 

Selam toplan 
Merasimin ba§ladığı aaat 9 dan iti

baren Galata kulesindeki vardabandra 
tarafından verilen işaret üzerine Ya· 
vuz harp gemimiz her beı dakikada bir 
top atarak aziz ve bllyUk ölüyü 'kucak. 
lıımayı bekliyordu. 

Top sesleri her patlayıımda blr de. 
fa daha halkın hıçkınkları içinde dağı.. 
!arak bu hazin ve elim gUne daha de
rinleşen bir acı yayıyordu. 

Tabutu taşıyan gemi yavaı yavaı 

Yavuza yaklaşırken halk arkaaında be
yaz köpükler bırakarak üzerinde Bil • 
yük ölüyü, Atamızı ebediyete biraz 
daha yaklaştırmağa giden geminin ar. 
kasmd:ın kan ağlıyor. 

weu memurlarla, balkın Atatür1ce ya. 
pılacak deniz merasimine iştiraklerini 
mümkün kılmak için Şirketi hayriye 
ve Akayın hazırladıkları ikişer vapur 
da Sarayburnu açıklarında beklemek. 
teydiler. 

Bu sırada Marmara üzerindeki umu. 
mi vaziyet şöyle idi: 

Atatın hazin tabutunu hamil ''Zafer,, 
ağır ağır Yavuza doğru yaklaşıyor. 

Ecnebi harp gemileri, donanmamıza 
mensup denizaltı ve torpitolar munta
zam bir ııaf halinde Marmaraya görül· 
memi; bir hüzün veriyor. 11,30 da Ka. 
dıköyünden bir, Sirkeci araba vapuru 
iskelesinden iki ve köprüden üç vapur 
olmak üzere 11 vapur içleri tıklım tık. 
lım halkla dolu hareket etti. 

Vapurlar, Fenerbahçe önünde ecne
bi harp gemileri ile Kınalıada arasında 
kendilerine tahsis olunan mahalde saf 
lrurmağa doğru ağır ağır yol almış bu
Junu~rlar. 

Tep atı11, her beı dakikada bir du
yuluyor ve gemi Yavuza yaklaştıkça 

halkın ağlayışı bir tufan halinde belirL 
yordu. 

Tabutu blmil bulunan gemi Yavuza 
yanaştı .. 

Yavuzda 
Yavuza, program mucibince "B,, işa. 

retinin aryası çekildi. Büyük ve aziz 
ölüniln tabutu Yavuza çıkarılı)"Or. 

Yavuz kısa fasılalarla 101 pare tep 
ateşine başlıyor. Bu sırada ecnebi harp 

gemileri de yirmi bir pare top atışı ile 
BüyUk Ölüye son tazim vazifelerini ya. 
pıyorlar. 

Bütün vapurlar kendilerine mahsus 
yerlerde hazırdır. Tabut, sonsuz bir iti.. 
nayla Yavuzumuza alınarak bir mlifre
zenin hürmet safı arasından geçirilmek 
ve top atışı suretiyle rasimei hUrmet 
ve tazim wa olunarak arka taret top
lan önlinc vazedildi. Bir müfreze ihti... 

ram vaziyetinde bekliyor. 
Top seslerinden başka hiç bir nefes 

alrş bile duyulmuyor. 
Marmara bir tek göz yaşı odamlası 

halinde üzerinde taşıdığı Büyük Ata. 
nın sonsuz mateminden hırçmlaşmı§, 

her Atatürk evladı gibi, çırpmıyor. 
Marmara, Atayı kaç kere omuzla

rında taşıyarak onun hayata hız veren 
fani varlığının zevkine varan Marma
ra bugün Istanbulun matemine matem 
kattı. içine hüzün olup aktı. 

İzdifıam•n sebep olduğu 
kazalar 

Cenaze alayının gilzergilımda alayı 
görmek ve Büyük Atamıza ihtiram için 
sıralanan halkın biriktiği yerlerde buı 
kazalar olmuştur. Bu arada Eminönü 
meydanının açılması için eski Balıkpa.. 
zarı tarafında kısmen yılalınıJ binaların 

duvarlanna tırmanan halk, yıkıntıların 
çökmesiyle molozlarla birlikte yıol ilze
rine yuvarlanmışlar, düşenlerden 14 
kişi vücutlarının muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlar, bunlardan yaral;ın mü
himce olanlar sıhhi imdat otomobili 
ile arka yollardan silratle hastahaneye 
kaldırılmışlardır. 

Zahire Borsas.r civarın.da, ıe'kercl 

dükkanındaki ahşap binanın damına 

birikenlerin ağırbğı ile dam çökmüt. 
yalnız yere düşenlere bir ~ey olmamıı, 
aralarında Süleyman isminde 35 yatla 
rında bir adamın sol a~ğı kmlmı], kcıı 
disi sıhhi imdat otomobili ile Cerrah. 
paşa hastahanesine .kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

iş Bankası ile Çiçekpazan arasındald 
caddeye biriken bir kaç kişilik kütle, 
alayın buraya yaklaşması ile önlerin • 
deki pclis YC asker müfrezesini iterelC 
caddeye ta mağa baş}~. bunun 
meni için itf aiycnin mUdahalcsine .za
ruret hasıl olmuştur. 

OUo geceki bAdlse 

Soou gelmiycn bir teessürle ağlrya _ 
k ""rU d _ıeşem cenazesiyle hareket ettl ve ağır ra yu yor u. ı O tıırada AtatürkUn tabutuna rcfa.. 

kat edecek zevatm nakillerine tahsis e
dilen Sus vapuru nhtlmda ve istim ü
zerinde bekliy«du. 

Yavuz beynelmilel (C) işaretinin ar 
yasını çekiyor. Yavuz, sırtında kürenin 
çekemiyeceği en Büyük Türkün, Tür
kiln Atasının tabutunu muzaffer top. 
lariyle kucaklayarak hareket emrini ve. 
rlyor. 

Dün AtatürkümUzUn cenazesini tef· 
yi dolayısile alayın yolu Uzerinde ol. 
sun olmasın bütün İstanbulun dtlkkA.-:ı· 
ları ve umumt yerleri baştanb~a ve 
kendiliklerinden kapanmıştı. Akga.n:ıa 
doğru lstiklftl caddesinde bazı yerleri:l 
açıldığım gören Uç bea genç, bunu mill! 
mateme hürmetsizlik sayarak bir iklsL 
ne şiddetle ihtara kalkışmış bu da aç~ 
olan ötekilerin de tel8.şmı mucip ol • 
muştur. Bununla. beraber ~ 
şiddeti sevkile yapıldığında. ei}phe ol· 
mıyan bu harekete zabıta. müdahale 
etmiş ve f çlerinden biri vatman, bir! 
mahallebici çırağı olan bu ençleri ka:• 
rakola götlirmliştUr. 

ağır sarayı dönerek Beşiktaş cadde- Tayyare filomuz meı asmde 
ıslndekl kapıya doğruldu. 

• Dışarda bUyUk üniformayla sar Dolmabahçe sarayından başlıyarak 
eat senç subay diziliydi. Araba bU- bUtü:ı yol boyunca mUtemadfyen uç • Program mucibince alaya refakat 

Tayyare filolannın oğultuları ve on 
beş dakikada bir top sesi işitiliyor. 

yUk bir azamet !cinde saraydan dışa- ---------------------: .. :-K;;;U;;R;;;;U;:;:N;:un:=--;:ki:;,ta:=P:-:te:-;kll:-;;n:-d::e::-:ro=m=a::-:n~t-=-et=-rl:;k::-a-:-s::ı:-_----------------~==~-
rı cıkttğı vakit bu subaylar dn tören-
de kendilerine gösterilen yeri alarak 
cadde istikametinde köprüye doğru 

Uerlemeğo başladı. 

Alayın ön ve arka. kısımları, cad
dede hazır bulunuyorlardı. 300 ü 
bulan çelenklerle birlikte ön kısım 
ön tarafa ve mUtebaklsl arka tarafa 
iltihak etmek üzere teşekkUl eden 
bütün bir nlay, az sonra caddenhı iki 
yanını sıra dağlar gtbl yığın yığın 

dolduran halkın arnsındn belirince 
ağlamalar, hıckırıklar ve çığlıklar 

ortalığı lnletmeğe başladı .. 

Caddeler iki sıra baştan 
başa kapalı 

Erkenden sabahın saat beşinde cad. 
delerden geçerek Dolmabahçeye gelen 
ler, yolboyunu:ı iki sıra. insan denizi 
halinde bulunduğunu görmüşlerdi. 

lstanbul, Atasını, Tilrktin Atasını 
son defa gözya§larile uğurluyacaktı. 

Gilnlerdanberi aka.:ı: kanlı gözyaşları 
son damlasma kadar bo~acaktı. 

:boımabahçenin önünden geçen cad· 
denl:ı sedlcri, baştanbaşa dolmuştu. 

Sırmaları pa.nl panl yanan on iki 
Generalin arasında kucaklanmış Ata, 
)'!!!ardır gQidilrdilğO, neşe ve saadet 
saçtığı evlAtlarını hıçkırta. hıçkırta 

ağlattı. 

DJ .. 
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40 LASTTR'. TUZLU i\.DAM. 

1 Aldığı cevap şu oldu: 
- Gayet basit! Senden ı.utun istenen şey ya

nıbaşındaki odada oturan adamı gözetlemelttır. 

BUtUn hareketlerini göz altında bulunduracak, not 
t>deceksln. 

Ve bu adam, duvardan kUçUk bir kapak çe-
vtrerek ufacık bir pencere açtı. Bu acılan yerde 
minimini bir delik görUIUyordu. 

Ve Ilarvuda: 
- Bak, dedi. 
Harvud başını sokarak o dellkten içeri baktı. 

Kendisininkinin tamamen ayni olan bir başka oda 
gördU. Delikten bu odanın her yam görUnUyordu. 

Odanın ortasında bir adam ayakta duruyordu. 
İhtimal kendisi gibt bir mnhpuş olan bu adam 
karşısında duran bir hizmetçiye: 

- Git, reisine söyle! Gelip beni görsUn. 
Bu sırada Harvud:ı emir veren adam, onu çe

kerek pencereyi kapadı ve eordu: 
- Bir şey farkettln ml? 
İdam mahkbmu, kendi kendine bir fısıltı ha• 

ıinde yalnız şu sözleri söyledi: 
- Tuhaf şeyi Seet bile tamamen ayni ... 

• • • • • • • • • • • • • • 
Polis mUdUrU Slr Corc Malfroy derin bir dU

ştınce içindeydi. 

LASTiK YOZLtt '.ADAM 

Lord Bosırd'ı şimdi hakiki bir korku almıştJi 
- §tmdl bana ne yapacaksınız? diye sordu. l 
Sesindeki eski azameti kaybolmu~tu. Stmd.l d 

ses titriyordu. 
Kendisiyle konşan adam deli miydi, kesUre'~ 

mtyordu. Ancak şunu katlyetıe biliyordu 1, kat 
şısındakl adam sertti ve dediğini yaptırmak ntr.e 
tlndeydt. 

Sordutu sualin cevabı şu oldu: 
- Şimdiki halde siz benim şeretll bir mis&' 

flrlmslnlz. Hiç şUphe yok ki bu oda, alzin ,atonıı' 
zun mükemmel odalarlyle kıyas edilecek .derece41 

değildir. Bununla. beraber, bUtUn makul lhtıyaa' 
larmız tatmin edilecektir. Hatırıma gelmişken sOf'ı 
leyeyJm: buradan herhangi bir sureUo kagmal1 

teşebbüs etmeyiniz. Burası, her ta.raftan bllrU~ 
bir itina tle muhafaza altına ahnmıştır. şııııd 
yemek vakti yaklaştığı tein sizi yalnız bırakıyorulJl' 

Yabancı adamın nutku burada nihayet buldıl• 
Lord Bognrd tek bir stsz söyleyemeyecek hale gel' 
mlştl. 

• • ' ft • • • • • 1 1 1 • • ı~ 

Gelelhn, mahkeme binasından panı!!Iı kaçır 
ıan idam mahkOmu Vllyam Harvud'a ... , 

Ona ne oldu? ıJ' 
Lord Bognrd ayrı tutulacak olursa, bUtUn !sıe 

gllterede Vllyam Harvud belki en şaşırmış, 'fC 

1'.&pacağını en bilmeyen adamdı. 



1 ----ıı' 
/,. ırupamn bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan 1 

1 salanınız ! Ya vrulannızın midesini abur cuburla 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

ı 
ıv tem nıl,el atınııcak doldurmayınız ! Tabii ıaf, lezzetli Tahmin edilen bedeh 25.0QP lira o. 

"~~~~~~m~~~m~mmmmmomnm~mm•mD ~w~~clM~fu~~~u-: ~ mum mUdürlllğU merkez satın alma 
komisyonunca 2-1-9~9 pazartc.,f l 
gU:ıU saat 15 de kapalı zarf ile ihal • 1 

edilecektir. Şartname parasız olarak 1 

komisyondan verilir. 
Taliplerl.n muvakkat teminat 'il....ı 

1875 lirayı havı teklif mektuplarını 
mczkQr gUndc saat 14 e kadar ko • 
misyona vermeleri ve kend!Jerlnin de 
2490 numaralı ka:ıunun 2 ve 3. m d. 
delerlndckl vesaikle mezkCir gUn ve 

-

!aatte komisyona mliracaatlan. Muhtelif isimli birçok kremler arasında en miltemayız mevkii alan ve 

• • • <
8336

> yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 

KREM PERTEV 
2no Ton Tl'crro aili.!yum alınaook 1 memnuniyetle tasdik olunan krem yaJruz Krem Pertevdir. 

Tahmin edilen bedeli 42.000 lira o. KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış .o:µırkadır. Ve, 
lan 200 ton Ferro silisyurr. asker! fab >u mevkii uzun tecrübeler •ıe kimyevt tetkikler sayesinde ihraz etmi§tir. 

rikalar umum mUdilrlUğU merkez sa. Sizler dt". sıhhatinizin vika}·esıni, taravetinızın yetmi~ yaşına kadar mu· 
tın :ılma komisyonunca 3-1-'9~9 ıı nafazasmı ve daıma genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
salı gUnU saat 15 te kapalı zart ile daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 10 ıcullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
kuru§ mukabilir.de komis.rondan ve. e1iniz. 

rıUr. KREM PERTEV bir güzellik sıgortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
T lipl,.rin muvakknt teminat ola:ı ıeri j.:tifadeyi temin edec.eklerini beyanda mültetıkıırler. Krem Pertev yerine 

3150 lir:ıyı havı teklif mektuplarını sızlere ,-~rmek istı N'f'kleri herhangi bır kremı derhal reddediniz. 

mezkQr gUnde eaat 14 de kadar ko !~~~~~~~~ -!.:!~~!!~~~~~~~~~~~~~~~ 
misyona \•ermeleri \'e kendılerinln de ı-:ı:·::ı::--.. -······-.. --... ·-···· .......... -....... w ....... _;n .... . -......-......... -... .. _. .. .............................. ...... 2100 numaralı kanunun 2 ve ::J mad. 

delerindeki vesaikle mczkO.r gU:ı ve 

1
.
1 
CAFER Mu·· 8h1• J şek e rı· 

saatte komisyona milracaatları, 
(8337) "'3una çocuklar bayılıyor, çok tgtahlı ~ aevertk bll~rtl~r. Bu ı~ ;~'!o~ıa· 

1 Tesiri kati alımı kolay en ıyı müshil şekeridir ı n vitamini bol ıdası çok ve kalorısl Y_llksektir. Bil Un çocu o r. ~-
b h d t ,edg Avrupada da.ima dıplomalarla musaddak birincılı· u:::ıa ea n e er. . 
ğl k ..... 1r. Bu kadar yüksek evsafa malık tab!f .ııda ancak 

azanmı~w HASAN öZLO UNLARIDIR. 

.. _ .. ·-··""' ~ ..... ·, .. ~ 

i~.ı~"-·~P}.~~ş~~~~· 
~l.tmalma · Ko,fd•&yonta ·tJanlsrt 

;.. .. ,. ..... 

1 
lstaııbul komutanlı.;ma bağlı birlik· 

Pirinr,, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Pata··· 1 !er için 17600 kilo ıspanak 35200 kilo 
:ı- d ç d Ö laha:ıa, 52800 kilo pırasa satın alma. tes Mısır Türlü, Bezelya; Ba em: av ar zu cağından a"ık eksiltme ile ihalesi 80 , ' y ,. . . ,. 
Unlarını Cocukl11nn17..a e... .. _ .. .,. · ikiocite§rin 938 çarsamba gllnU eaat 

•••••••••• 10 da yapılacaktır. Muhıı.mmen tutar· 
• • r '\ 

' , ·- .. 

~ ............ -~---r - -----· -
~.hiSBrıarv~ ~q_aurı~ğ~.ndeQ 

farı ıspanağın 1055 lira, lahananın 
1408 lira pırasanın 2244 liradır. Hep. 
slnl:ı ilk teminatı 369 liradır. Şart
namesi hergUn komisyonda görlilebi. 
lir. İsteklilerinin ilk temir:at makbu· 
zu •:eya mektuplarile 2490 sayılı ka. 
nunun 2. 8 maddelerinde yazılı vesi 
kalartre beraber beJU g'Un ve aaatte 
Frndıklrda komutanlık eatr:ıalma lro. 
misyoıauna relmelerf. (8298) 

... • ' . . • • .,il. • ~ 

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

I-- tdnremlzin nakliyat §ubcsl için oartnamesi mucibince yaptırılacak a • 
~ftrtelf armalı ve tam teclıl•tl• oü' Mlit Vikcıımı8 (tekile) l~~:ıs 

"hinde Jhale edilemediğinden yeniden pazarhlr uaulJle ebfJtmeye konmuetur. 
· n Muhamme:ı bedeli 4500 Ura ve muvakkat teminatı 337.:50 liradır. m-:. Eksiltme 5 - XIl - 938 tarihine rastlayan pazartesi gilnll eaat !4 

~ Kabatagta levazım ve mubayaat §ubcsindeki alım komisyonunda yapılacak • ••• 
ur. "IV _ Sartnamelcr parasız olarak her gün sözU geçen eubedc'l almabi!fr. 

V - ts.teldilerl:ı pazarlık iQin tayin edilen gUn ve saatte yüzle 7,5 güven· 

al il birlikte yukarida adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

33. Tilmen birlikleri için 15000 ki''' 
ıspan:ık 30 bin l:ilo lahana 30 bin kilo 
pırasa satın alınacağında ... açık eksfJL 
me ıle ihalesi 30 ikinclteşri:ı 938 çar- 1 
şamba gUnU saat 10.30 da yapılacak. 1 
tır.Muhammen tutarları ıspanağm 975 
llra labannmn 1275. pıraunıo 1350 1 
liradır. Hepsinin ilk teminatı 270 Jf. 
radır. Şartınmesi her gün komisyon. 
da görUlcbillr. 

me par ar e (8535) 

••• 
uz1 etlrilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi 1. 

I - İdaremiz.in Yavşan t asma g.. 0--X 938 tarihinde ihale edile-
s:fn r,3J'tn:ımesl mucibi:lce satm almacagı ve 1 - · t tulünde 60 Ml'ı! 

~ ilt d kaldırıl an 25 000 metre ınfjan .. ceği iHln edilen ve eke me en lı h usf al•sam:ca ait ş:ırtna.· 
kutrunda font boru ve listcsind? mUfredatı yazı usu~~e ekı:ıİıtmeye konmu .. tur. 
nıede tadilfi.t ynpıldıgmdan yemden kapalı r.arf

2 000 
lira ve muvakkat teminatı 

II - Muhammen bedeli Sif Haydarpa§& 5• 
t teklılcrloin ilk teminat makbuzu 

veya mektuplnrlle 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika. 
lnrile bcr ber bclll glln \'e snatte Fın· 
dıklıda komutanlık sattnalma ko. 
misyonuna gelmeleri. (8299) 

1875 liradır. bn gUnll snnt 15 de m - Eksiltme 4-I-939 tarihine rastlayan <;al"§am d ıl caktır 
d ki alım komisyonu:ı a yan a . Kab.,tnşta levazım ve mub:ıyaat şubcsln e ak her gUn lnhfsarlıır Umum MU· 

IV - Mundde: eartnameler paraJız olar İzmir Ba§mildilrlUğUnden a. 
dilrliıği.l levazım ve mubayaat eubesile Ankara ve 

lmabi1ir. . f"nrıatarm fiatsız teklif ve katolok· 
V - Eksfltmeye fr.tirak etme~ lstıy~n 1

1 h. rlar Umum MUdilrlUğU tuz 
lamı ihale gününden .7 gün e~el1:°~ ka a:UıU:u1:uta.zammm v~ika almaları 
fen BUbesine vermelerı ve tekliflerının k U k f crtfrak edemezler. 
l"- h . l yanlar m na auya !i ISJiıındır. Bu vesikayı aız o mı k ! saf k ne beeinci maddede ya • 

VI - MilhUrlü teklif mcld)lb~nu an~tı::.~ vesikası ve yUıde 7,5 güven· 
zılı tuz fen §ubcslnden alınacak eksıltme;:ek~ubunu ihtiva edecek olan kapalı 
me narası makbuzu veya banka teminat k d yukarıda adı geçen alım ko • 
zarflı.ı.rz:ı eksiltme gUnU aı geç saıı.t 14 ~crl~m:i lAzımdir. (8409) 

· yonu ba.,kanlığma. makbuz; mukabfll ~ 
• • • 

bedeli "' 7.~ Eksiltmenin 
Miktan Tartma Muhammen teminatı Saati 

flpilrge 
askUJ 
ti1 eter 

kabiliyeti BehPrl Tutan 
· L.K.S. L. K. L. K. 

-.11.375 341.25 25.60 
3000 A. 55 80 

g A. 1000 KJ?. 248.-.- 744.- . 
1500 Kg -.90.- 1350. - 101.25 

14. 
14.30 
l~. 

~ki bandrol 
0 2800 

_ 210.- 15.31) 

fiğıdı 70X 100 eba~ında ·t;;-·:OOo adet ~UpUrge, şartnameleri mu 
1 - Nllzt1u-ıesıne uygıın olmak şıı. e lAtı basklll ile sm:ı~ 

cfbince 1000 kilo tnrtma kabiliyetinde 3 adet yerli m::n~unu ifa etmlyen mu 
işlerde kullanılmak Uzcre 1500 kilo Etil eter;; t:a dmda 

7000 
kilo içki ban. 

t.cahhlt hesabına nilmuncsi evsafında 70 X 1 e 8 

droJ kA.ğıdı ayn ayrı açık eksiltme ueu'ile sat~ı ılmacaktırj d ast ri1mft. 
n - Muhammen bcdellerile muvak'kat temlnatlan hiza arın a g e 

Ur. m - Ekı!liltme 29-11-938 tarfhfne rastlryan sah gUntJ bfzıtlarmda yazılı 
"aatıerde Kaba~ta levazım ve mubayaat ~ubeafodeki alım komieyonunda ya 

Jtlacaktır. slSıt:I bedfO almabfle rv - Şartnameler parasıı olarak her gUn ge~n "1 . 
•1t.glbi sUpUrge ve içit! bandrol klğJdı ndmuneel de ~lirlll,blllr •. 

••• 
Çatalca mUstahkem mevki komu. 

ta.:ılrğına bağlı birlıklerJ için 6200 Ki· 
Jo ıspanak 5900 kilo lahana 7500 kilo 
prrasa satın ahnacaktır. Açık eksilt. 
me lle ihalesi 30 ikincit<'şrin f>38 çar. 
eamb:ı günil !aat 11 de ynpılacaktır. 
Muhammen tutarları I"'pannğrn ~3~ 
!ıra lahana 265 lira 50 kur'"5, pırasa 
nın 355 llra 25 lruru~tur. Hepsl:ıfn flk 
teminatı 80 liradır. 

1stek1ilcrinin ilk teminat makbuz'.J 
veya mektuplarlle beraber belli gUr 
ve saatte Ftndıklıdrı komutanlık satın 
alma komfsyo"""" ""lr:ıelerf. (8300) 

• • • 1 
Bursa a kerf h~tanenf n ff7Jk te

da v: şubesi için !Uzumu olan 14 çe§it 
füfi.t ve edevat sat10 alınacaktır. Açık 
cksıltme ile ihalesi 26 Bfriocikdnu?J 
938 pazartesi gUnU sant 14 de yapıfa.. ı 
caktır. Muhammen kTyrnP.ti 3046 li. 
radır. tllt teminatı 229 liradır. lııtekll 
!erinin ilk teml:ıat makbuzu veya mek 
tuplnrile 2490 sııyılı knnunun 2, 8 
mad;. !erinde yazılı vesikaları le bera. 
bcr ıhale glinU vakti ınunyyeninde Fm 
dıkl·da komutnnlık ıııntmalma komis. 
yonuna gelmeleri. CS.301) 

Hilümum eczanelerde bulunur. 
:::::nm:a=g:ı #iii:e-::a::::c::::::::::::::::::ı:::::::::nJ:H::::::::::.::::::==::::::::::::: 

(ialataseray l..lsesl dtreı, lörlUğUnden: 
ikinci takalt zamanı l Ukktnun 93 8 dir Takııitlerln vaktinde yatI:rılmaaı 

!Uzumu ilin olunur. (8447) 

.o~v.tet. . oem~r,v.oı.ı~~f:(,.:.~~ ~J-.im_~raıarı 
· " işİetme um.um · idares·L · ilanıar·ı · 

Enkazı mUteahhide mal edilmek üzere Sirkeci marşandiz garı:ıda ve.zir is. 
kelesl caddesi üzerinde klin emirler camii ve mUştemilntile Macar ziraat §irke. 
U ve antalya amban binalan· Yo yıktırılması 1000 lira muhammen bedelle ve 
açık arttırma usulile 3-12-938 Cumartesi günü sant 11 de sirkecide 9 1~10tme 
binasında ihale edilecektir. Bu iee girmek isteyeılcrin 75 lira muvakkat temi. 
nat ve veafkaJarllemuayyen gün ve sa aite komleyona mllracaatları Jlmndır. 
Şartnameler paruız olarak komleyond4 n verilmektedir. 

(8498) 

. . -:·.... . . . ,..-. . . .. . . 

T. c ZiRAAT BANKASI 
Kuruıue tar1bl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 l'Urk Ltraaı 

~ube •• ajanı acıecıı: !&Z 
~Irat Ye Ucari her nevi hauu muameleleri 

Pıu a biriktirenlere28.800Hra ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında K umbarah ve ihbarsız Tasarruf hflaaplarında 

·ıı aı 50 llra111 bulunanlara senede 4 defa cekllecek kur'a He aşağıdakı 
DIAı a .,;lSte lkranılve dağıtılacaktrr: 

• 4det ı.ooo Llrahlı 4.000 Lira 

• .. 600 H 2.000 .. 
4 .. 260 

" 1.000 .. 
40 .. 100 •• 4.000 .. 

100 •• 60 .. 6.000 • 120 •• 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. S.200 •• 

hJ" 1\ A'I': H Nutrılanncla ki parnlnr hlr sone l~lnc1c l>O llraoan aşa. 
t'.:1 c?Uı;-mlycnlcre lkra11aJ1e çıklJf;ı ta.luUrde 3 20 l'a:ı.Jatd) Je werUe
cktlr. 

Kur'alar eenede 4 dera. l PJyJOl. l RlrlncllrAnnn, 1 Mart Ye ı Ha· 
"'"' •11rlhl.,rl111P tPkllı>r•Pktfr 

Türtt 
BüYüK 

. ' . . . . . 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

tkfncl ""~ide: ı 1 / Birincıklnun / 938 dedir. v - fstektilcrin eksiltme fçfn tavin edilen gUn ve !aatlerde yUzde 7;5 gfi. 
.n-1 .. ..f} b. lllı•a vn'-arda adı geçen komilyona relmelerf na:ı o.unur nme pjlı<'_cr.HW, e ır~l.9., ... (83SS! 

~ahlbl: ASIM US 
Neı;rJyat Mildil!U R~ ~vengıl Büyük ikramiye 45.000 liradır. 



lstanbul dün hüzün içinde 
Atasını teşyi etti 


