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Ebedi ef Ankarada 
Reisicumhur, Mareşal, Vekiller aziz 
ölününün mukaddes huzurunda ev ildiler 

_ ,.._ ... ~nma 1Arlk bir Abide 1apı1mea1a ll:adar muazzez naaştnm muhafaza elllecelf Anliba EtnOinfya mtbeslncten bir glrllnlf 
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ıstıkiaı' - unda Anl<aray.a ayak · basar ba~maz ilk iş :olarak Büyük Millet Meclisini toplayan ve 
ugr: muvaffakı.yetıerini bu Meclisle bitlikte· çalışmakta bulan · 

u ': ı 1 5 o • 
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A k ~ radan ebediyete giderken . cJe son misafirlik gecesini yine Eliiyük MiHet 
r a Meclisinrn sinesinde grçitmesi hakikaten manalı değil midlr.? 

n J.et Mecu.tne kadar iki tarafı asker Btl,ak Kuttancı11 rabin8tle ve btb'. Afi 90l&m1a4ıktan IOMa tlclUka 
4nb~a. so (Başm~ _ dtPl•lf aeıNdMldeji bafl&nbaş& dol metle aıt17or. aralık tanımda bulunan Sinop nıeba-

&ece telefonla) - Büa'ftDol=fln ::.. 4..-. alaJ: de B0,0 Millet MecU.i- Atö.türküD cenazesi lstas1ona ge. ıu Ye eald Adllre ~ Y11Saf--... 
kara Atatiirkiin htanb I nbı ,etemU ............. söriP de in- lince Menin seyabattnlen dönerek le baktım. Atattlrkb Dk··-~ 
leııe~ Bflıftk Millet Meclfsbıe kc>8P. Mil için qJama...ııt miiniliiin deitl. AıJkaraya gelişini :re buradan btan- beri binde pdenterden o1B Y....at 
l!ltibarek N&afl öntbıdeD derin ~... dt. aab&hıa. t.ılllai"eD .baft kapalı)'- bula Sjdlştn.l dllşüııdilm. Kemal ailıfOl'du. G&ıııleitnı ~Mn
... 9 taslm duJplaı'l lclnde M 4ı. Gtlnef de l&llJd matem ttıılne bfl· O zamanki. 1orgun fakat Batarı deki raşlara Wşlılce plllla bana ..._ 
8-l'de ve aeferde en yatm r6Ddil ve hiç aörOnmedl. Akp.ıp Oa- kurtarmat :aıunt1Ie 1an_.. mavt göz. hat vermek lhtlJllClld ~( 
Ye ideal arkadafl oJıın muhterem ta Jal'mlli' INafl&dL Denilebillr ld blJ" lerini görilr glbl oldom. Her başla _ 
baletı İlmet tn6niı, ieelsftl'den IOİ • haltrle Adai'anm baYUJ da milli dıit işi m•tlaka muvaffakıyete gö • "-Atattlrldbı tabutu 8serlııe !l'lrk 
lllUf beul ve J'afh 1öderl1le bilflk mateme lftlrak ecU1ordu. . türeıt uıls önder, son zaferi olarak baJT&iuu kOrlarlten 8abrJa ,dnl• 
lllatena alaflDJD batmda Sfderken Buntıhl• beraber 1~ara ve Bolu bu azmbd de 1ertne getirdi. Fakat rhı1 hatır1.a4bm. (). pmJ.eıde Jd ~· 
'.l'ilrk lllilletlni.n de tee19ilrlerlAI .a. I• ralJ!ıeD Ankar.War . bfttln afln ne kadat Jazık ki bu son zafc;rlnden sin tlml4l bltmlttL Ankara. ... Jı1c. 
le ll&ıdıesl lmk&nsJZ bir f8)dlde telll • ff pce Bitil Oltlntba btbıden ce- bir şehit ola.,. dönö.Jor. lllllt Mft· ret YulJetbae dil...._, Beplmls 
rı,ll edl~Ol'da.. 4ı1Nk sonsuz hllrmet ve taztnı duy - cadele senelerinde muutter qntuJa. ~ Atattlrkftn saıı..ı içine ..,..,_ 

~ellllelmtln tarlbtnde bu kadar 
r'liksek bir yekar içinde, bu kadar 
~ '-lr t.eesa8r ı...... ~ ..... 

pl&111U CÖ'terdl. rUe Uerl~Jl 7oll&rdaıı bö7le 'bir fe. ~. 0 btltO.a tm._.9'1Uıhr lçbdi 
B•a.tbt her ~ttrde biltiln k&Jpl• o- hlt b.Alhı4• ve derin bir .mateııı baıra- Jtne ilmlcllul mahat.. ~ 

-~ -.Wdih'• ı.ı• t.lklıı. •.. • ~-_.. ... ~ aooOf&.. •--~~•"-•·•Mt_,.,,.~-~~-
•....ıemt 41lfb11Jor., Mratmc1A •• ......-.. hl• fflr._N~k: 

iıillla··--~·~~ır!!!. ..... 



Mütarekeden • • 
yırmı sene sonra 

Almanya 
M seleler: 

Altı meşalenin aydın
lığındaki Dünya 

Tabutunun başucunda altı meş'ale yanıyor. Bu altı meıt'ale blr 
Idealln .embolüdür. Bu acmbolde bir nıllJctln ruhunu, Jştl7aklarmı, 
qklaruu n bu qkı .-en, karanlıktan zerre, serre lfık toplı7arak bir 
ıtbıet balkeden lnRnın barlkul&dellkf nl alev halinde HJredi7on&L 

Alta mef1•aJen1n •t•tl altında bu \'&tam göreblllJorus, blrlblrlmlıd 
ancak oawı aydınlı~ında H &ölaelerlnin çbdltt dekor içinde tam70 -
na. 

Dfln7a berindeki Ttlrkl1enln bqilnktl mans&l'Mlo f&balJtld, ben· 
ldlleel de ancak bu alt. meıt•aleaha Jfıklan ile bil' lfflaa baUıd alabW. 

Ttlrk11enla nJlm premdplemd lfa4e eden 'ba ala met'ale IU'Çlk
tea bir tarihi olllf1ID ve btr adJlnal balla tA kendUldir. 

KemaJ•wrn, alta kaide berine da7anmıt bir devtrcllr, Kemal Mn
·aam blJ' Cok Jerlertnde t.ezatlar ifade eden, )U\nb ddalJer TNlletıl O· 

aa altı mefhumu blrtblrtne destek yapmaemı bllmlt •• ıeal bir mlma· 
lnla utalıtou böylece tamamlamıştır. 

Parthılnin altı ana vasfını teşkil eden mefbwnlum kenc!hıe 16rc 
nAnalan. kendine g<;re muhtevalan Tardır. 

L6sat içinde e.kl bir bftvt7eıle llJUJ&D altı kelime omua dadak# 
ıarmda )'enJ büvl7etler almıttır. 

HeeelA mllUyetçlUkle lnkılApçıbk, Wkllkle, 4evleq;dlk. lullkçs· 
ık blrlblrlne bir nıb aizaım Ue a..tlanmıtlardır. 

Balbaki prbl Avrupamn ldeolotlan mlW1~Hkle lalDl&pçaiıl 
&DJW set.ırmete bil' türltl lmkAn tuanur edemesler. Çlnk6 Oll1a 

-a söre mllll7e& Pf&DDllft takenmlt bir hayatın bureUdlr. Ve on11 
auda ballanmanın. 110t1Jetenln bilttba ltl7atlannı mahafaza etmeniı 
Jlr adı da mUUyetçfllktlr. 

Garbi A vrupada m1111Jetçllllr bir nnt muhaf._k&rblm lfadeaı 
ken Atatfir.kün dUJnde m1W7etçtllk, 1'Tilrk millet.lnl mauır mllletleı 
ed7eelne çıkarmak, Ye Türk mWeUnla kiUtür buul7etlerllll maba 
aza etınektlr." 

Kemal Atattlrktln dudaldanncla mllUıetçlllk .... mlMHHlerl 
ıe ballanmak deifl, tbtll&lcl bir yUlfla Tlrtıı milletini maziden kur. 
armak, ona m••lnln ka7bettlrmek latedlll kOlttlr buwd7etbal ka 
andırmaktır. 

Türk mllletlnl muasır milletler H\17fllllnden alıkOJan 1ebepleJ 
ileride detti, prldedlr. Türk mJlletlnln kültür husuat1et1nL batt& ben 
lJllnl mahvetmek lBte7en kudretler de mazinin dekora içindedir. 

Tlrk mllll7etçlllğl bu sebept~n mllrtcd olmadıtı atbl muhafaza 
kAr da delildir. O ancak lnlul&pcıdır. Elde ettiği lnkılAp eaerlerln 
korumak lçlll de lnluJAPÇJ olmııa mecburdur. Garbi Avnıpa ldeolotJı 
n için ba W mefhum blrlblrlnla 40f'"anıdır. Halbuki Ttlrld7enlD &a. 

rlbl mukadderata mlll17etçtltkle hılW&pçdıtı bu devir lçl.D blrlblrlae 
miltoradlf halket.mlftlr. 

Huhafazak&r ve1a mGrted \'Ulf'lan olmadılJ için lrttca kadro • 
eımada 1er alan lmtJrazb lmanlana ve baUna dıflnda 1atı1anlaruı 

J.'llrk naıt)'onallzml ~flarında )'eri 1·oktur. 
Ttlrld1en1n tarihi mukadderatında dinin dftn7a7a kanflllan met'· 

lllll roller 01namıştır. Türk milletini mlllet olmaktan alıko7Jll&k. 911. 
.unlan mahrum etmek lstl7enlor dalma af7onu bJr vuıt.a olarak kul· 
•a•mıflardır. Hilsbete, hakikat.. bayata kOflD&k a.t.l7eJ1 bil' mllle& lçln 
••WJE., olmak bult aaruretlerdendlr. 

Garbi A vrapanm ldeolotlan için mubala-aktr Te7alıat mtlrt.ed 
damsumı tatı1an mllU7etçlUk •JIU samanda 1dllaenln CJll'talldır. 

Halbuki Türki7e Cumhurl7et.a ıabll bil' 8Ul'etıe kWee nlumından 
aak ve ona kartı lnkıl&p(ıdır, 

Garbi Avnıpa ideoloğu Jçln halk. bir nm llel'bMt nbbet uba. 
ıııına atllbut sermftyedarl&rdlJ'. Hftlbuld, TOrklyede halk, tröBtl4"JmlŞ 
\vnıpa scrnıayedarhtmın önfimlc serma1ealnJ c!eğll, hayatına blle 
kurtarma{;a muuttfak olnmamıştı. 

Mii9tevllye karşı onu ancr.k devlet kuvveti, devletJn koraTUca, 
kurucu kudreti m.ıhafazr. cdebillr. Bunun Jçln Cu.mburl7et Tilrldyeı1I 
ıalJu liberal d~ıtf I de,·lctçhltr, 

Onun lçtıa CumhurlyctA.-1 olduklnnnı 7azm.I7• bile llbum roktur. 
• • • 

Tllrkl7enJn bu abenkdar 11entezfnJ 7aratan aebep kendi tarihidir. 
Ba tarih Garbi Avrupanın mukadderatına t.a71D eden sebeplerden bq
ka sebeplere göre lnk.Jpf etmiştir. Garbi Avrupanm ba7atı feodallte
nla ftdellttnde lnldf&f etmlp.lr, Onma blltlln pırtlan bu taribl HJl'e 
!Jalhdır. 

Nitekim feodaliteden dot&n ba7atm MDtabll Garbi ATl'llı- ta
rlblnde en IJ1 ifade eden adam Smlt olmattur. 

Fakat TilrkJ7en1n tarihi mukadderatı k!odaJltenJn lnldfaftle dr 
1iJ lmperatorluk nizamının çökmeat1le meydana çıknuştır. 

Tilrki7e tarihinin bu dikkate !Ayık busu•lyetl At.atftrk denin 
ı19llnco7e kadar bir hayat kaidesi olarak nazanltJbara atanmamıştı. 

rummatçdar, onlan takip ederek TOrJdye)1 adapte bir roman halin• 
kOf'IDutlardır. 

Nasıl adapte eserl~rde Pol yerine Ahmet demekle bir teJ dellı: 
neue dnlet nlunnnda, aynı garabetler göze tarparda. 

Devlet hayatıncla. 808fal tel efe Nhuında Atatürk ilk lnundır 
d altı mefhuma J eni mt\nalar vcrnıl~ ve bu altı methamu blrlblrlneı 
lftltek 7apara1r :r~nt htr bina knnnnl}tnr. 

Bu altı mennınmn nrljinnl bir ı,ekllde ltal'lest Atatftrldln •e Ttlr
ld,.ıda tarihe malnlan nrlJlnal ccph~lertdtr. 

Aiti Jtttm aYttmhl\otnda ~rftlen dO•J• badur. 8ADR1 Bltrw 

nasıl kalkındı? 
1 

Bunun sebebi, Umumi Harpten gali? 
devletlerin, başka başka menfaatlere 

bulunmalc.. rır.da göt nlüyor 
Umumt harpten mağJUp bir 

4evlet olarak çıka.:ı Almanya 20 
eene sonra bugiln A vrupaya iste· 
diğini yaptıracak bir derecede 
kuvvetlenmiş bulunuyor. Bu ne -
tice, Almanyanm bazı hususi me 
ziyetleri olduğu için mi? Şüphe
siz bayır. Bu:ıun sebebi Alman. 
yanın kararlarında tek başına ol· 
muındadır. Halbuki Almanyayı 
umumi harpte mağlQp etmle olan 
devletler birçoktur. Menfaatleri 
Ye gayeleri başka başkadır. Bu • 
gUnJril vaziyetin sebebi sadece 
budur, 

Bwıd&:ı tam ytrm.I eene evve
line gidersek ne görUrtlz? Daha 
mlltareke imzalanmadan, Fransa. 
İngiltere ve Amerika sulh eeraitl 
tlzeriııde anlqa~ıyorlardJ. Çiln· 
kü gayeleri biriblrtnde:ı ayn idi. 

Maretal Foş'un emirber zabiti 
olan yüzbaşı Lopltal'in neşrettiği 
"Mütareke ve sulh., isimli kita • 
bmdan aldı~mtz aşağıdaki parça 
bunu pek güz.el göstermektedir : 
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eaJ Batı. General 
Pertfnr, General 
Petea. ft Amiral 
Bon'u toplamıştı. 

Onlarla beraber 
mUtarelre teraltl 
Dl ıGmm pçlrmek 
fiti yordu. 

Belçlka ordUn 
erk•nıharblye relBI 
General JUen. bu. 
lundufu kararglh 

Almanya mütareke prtlan ne olur 
sa olsun kabul edecek derecede mağ • 
lOp bulwunuyor. Onun için. kendisinin 
kabul edeceği tekliflek' ileı l sUnnek 11· 
zımdır. Ya:ıi: 

1 - Belçika ile, Fransadan işgal o. 
lunı.n kı ımlarmın tahliyesi, 

2 - Alsas Loren, Metz ve Stru • 
burgun tabliyesi ltillf devletlerine bı· 
rakılmıştır, 

3 - Fransız ve Belçikalılardan alı • 
cıan e§yanm iadesi, 

4 - NUfusun taksimi. 

Bu §artlar yerine getlrildiff takdir. 
de itilaf devletlerinin ordula..'"l iyi ra • 
bıta teslsatlan ile hudutlarma yerle • 
şecekler, Amerikan ordusu da talim 
görmek lmklnmı bulacaktır. 

lcap ederse muharebeye iyi fe!'lllt 
altında. tekrar b~'l:ı.nabilir. Şllphelia 
ki, Reni:ı şark tarafını taman\iyle i!J'" 
gal etmffj olnn b"r dilşmanla <:arpıı • 
maktansa nehrin kıyısmdaki bir dllf • 
mania ha.rbetmek daha kolay olacak-

tır. _,J ~ 

dır. Yapllacak iıgal, lstlhklm ve ge • 
çitlerden ibarettir. 

Burıdıın başka. Almanlan ~ blıı 
lokomotif ve yüz blıı vago:ı vermeye 
mecbur kılmalıdır. 

Eğer Almanlarm Ren gerlsbe çe
kilmesi, yukarda gösterilen ıimendifer 
malz.emesini vermeleri temin olunursa 
tekrar harbe bqlamalarmm ônilne ge. 
çllmlı olu::ıurdu. Bundan bqka, Al • 
manl~, tahliye edecekleri yerlerden 
çok çabuk Cmeeell on bel gUn zarfın· 
da) çıkmalan JatenmelL Bu ıuretle 
ağır malzemelerini alıp götüremezler. 

Bundan eo:ıra General Penıing, Ma· 
reta1 Fot. General Peten ve Vilaonla 
bir fikirde oldufunu eöyHlyor: Biz! 
daha iyi, Almanlan daha fena teralt 
altına koyan bir miltareke yapıl"lalt. 

dır. Eğer AlmM mllletl ve hU~metl 
hakikaten devamlı bir sulh istiyorlar
.. çok &fır olan bu şartlan bile kabul 

edeceklerdir. Almanlar o kadar ook 
fenalık v~ zarar yapmışlardır. ld mııa.
ra kU'fı yumuşaklık ve 1evgt gaster • 
IGek cals defJJdJr. 

Asker! n..ını de ftllU clev!etlerhıhı 
oc>k lehindedir. AlDUlnlar mafJOp ot 
m~ ve 18 temmuzdanbM-1 tteat ita. 
11 .. dedlr. Dalma ateo altmda bulunma. 
lanna rağmen tngflfz '9't li"ran.Bts ordu· 
lan eıkl kuvvetlndedlr. Ame-nt." or. 
dU8U mukabil taanııma mWıtm bir 
mevki almlfbr, 

olarak. artmaktadır. lluarelie wr 
111Uddet durduktan eonra tekrar bq • 
larsa Amerik&:I OrdUft daha iyi bir 
n.ziyette bulunacaktır. 

uzak oldufu için Bu eebeplerden dolayı mfttareb 
o g'1ıı gelmemtetı. tartlarmm ~k atn' olmam llmndır, 
Fakat ertesi gUn diyen General Peraiııg fUDlan lllrt _. 
geldi ve göeterllen rtıyor: 

mlltareke projeli ·Mütarchden yirmi tene IOftnı Almanymmı oltfmatoma& flze. 
:ıl kendlalnla de berille .tı.nu dnlet ıe/' Ue göri~mcye aitün& lllllilia Bapldll bD:.;-d~~an ordUSUD11:l illa! Ctllt 
yendiğini bildirdi. bir arada 115"'1 memleket anmetnm der-

ilk toplandıktan hal tahltyeel, 

,on evveJl Yare • t - AllU Lomıhı ltnlt c!metıerl 
pi "°" yapacaktan lem bir mtltareke Mareşal Foş, Mtıreı,al Hafg'fn m1ıta· tarafmdan tıgall, 
--ıtt buırlamak olduğunu •nylUyor reke projesini mUıfak .. a etmek ilte • 
.-"" ""' -v 3 - Atman ordu1arr.ım R.enhl dffer 
ve bunun ne mahiyette olacağını 10D miyor. Fakat bu ıartlan ileri IOrmeye taratma çekilmen. yalDJS harbln tek. 
Amerlk&:ı notuuu okuyarak izah e • eebep ola.:ı şeyleri gözden geçirmek ar 
diyor. sus undadır. ~t başlamak ilıtlmallne kl.l'IJ kGprU 

-ıı armda bir mlkdar bıralrılmam. 
O aman General Perttng Vlll!Oll 

bqkumand&Dlan razı etti mi diye so. 
nıyor. Buna Mareşal Haig İngiliz hU· 
"metinin Amerikan Cumhurreisi Vil-
8001& bir fikirde oldufunu ve bu suali 
kumandanlarla Mnreeal Foe'a sormak 
iated'ğinl 11öy1Uyor. 

Bundan sonra General Persing, Vil
Bonun notasında &unları söylediğini 

işaret ediyor: 

"Elverir kt başka kumandanlar böy. 
le bir mUtareke:ıin, ukerf bakımdan 

mllmklln olduğuna karar versinler.,, 

Manıp.l P'ot ttllM devletlerinin, ken· 
dlshıe mntareke eeraitlnl tetkik etm~ 
ye memur kıldıklarını ve bunun milm • 
kiki olacafl Umidinde bulunduğunu 
8'Sy1Uyor. Sonra. Marep.1 Haig'I, gö • 
rllelerbıl bildirmeye davet ediyor. 

Mareeal Halg, bunun füıerine, asker! 
vaziyeti ıu tekilde tesbit etmiştir: 

Alman ordusu henUz bunamile bo
zulmuş değildir. Hudutlarına dönebile
cek ve orada kendilerine milsavi, hat· 
tA Ustlb kuvvetlere mukavemet ede • 
bilecek vaziyettedir. 

tngfllz ordusu yorgun dil!pn{lotllr 
ve ordUBUDda elli bin piyade neferi ek • 
ıikth'. 

P'ranm ordusu da yo~mdur. Ame
rikan ordusu ise, bir taraftan fazla za· 
yfat verdtl,f, dt~er taraftan tecrtlbeslz 
oldufu l~fn dtıpnao ordusunu ptlakUr. 
teoet 'fUIJ9lte delildir. 

Alman ordusu fki yllz elli binden fu 
la adam ve dört binden fazla ttıfek 
kaybetmiş ve dört yUa kilometrelik 
bir cephede mağlQp olnıuetu. Bu ra • 
kamlar gözönllnde bulundurulursa ~ 
dunun maıeviyatr eok fena bir eekllde 
kırılmıştır denilebilir. 

4 - Amerllradan uker ce!blne. ba 
mfkdarm fazlalqtmlmuma ve taU • 
ml:ıe hiçbir eekftde eekte verilmemesi, 

S - Almanlarm tahlfye ettlft ,er
lmeld ahalinin derhal bqka yerlerde 
hık Anı. 

İngiliz ve Fransız ordulannm mik. • 6 - BiltOn denfzaJu gemflerlnfn ve 
darı n:ı:::ılm ıştrr. fakat esasen galip or- denizaltı Uslcrl:ıin bitaraf bir devlet 
dular hiç bir 1.aman yeni kalmazlar. eline verilmesi, 
Zafer daima böyle biter. 7 F 

- ransa ve Belçlkadan alman 
Yapılacak şey iki taraf ordularım bUttın aillhlarm iadesi. 

mukayese etmek ve karan bu::ıa göre 
vermek lAzrmdır. Verilecek karar da. 
o zaman, blc; durmadan hücumlara de
vam etmektir, 

General Perşlng. kendi fikrini Deri 
sUnneden evvel General Peten'I d'nfe. 
mek istlvor. ÇilnkU, Pete:ı harp lşl~ 
rinde daha eskidir ve temsil ettfği 
memleketin bu muharebe ile daha ha
yati alAkası vardır. 

General Prten mnm mUlAha~lara 
giri'}meclen derhal bir noktavı işaret 
ediyor. Bu da. Vilsonmı ro"t ağır şart. 
lar llf'ri eUrd "l~di!r. Halbuki mt"llf'le, 
aınl . h"rlx- d-ıl.ıı lehte netice verebl
lecel[ F.erait dl\hill:ıde başlayabilmek 
im' "nrnı bı•lmaktır. 

Mıı.~ı P'ot. Amerikan ordusunm 
dalma lr}lvvetlendfrilmesf ve Almımla• 
nn glttlkc;e artan zayıflıkları brtr • 
emda bunlan kullanmak hueusunda 

mar ediyor. So~ra. MııreşaJ Hatf?"e, 
lllve edecefi bir eey olup olmadığmJ 
IOnıyor, 

Mareşal Haf~. dinledikleri anamda 
fikrini de"l~lrm~elne eebep olacak 
bir şey bulamadı~ı. eeal'en denir.det! 
vaziyetin ve ablnkanı:ı ltft!f devletle
rine dilşmanı daha fazla ZOTlımalr tr.IO 
birer vasıta teekil edeceğini .ayJOyot• 

Btmun Ozerfne Mareşal ~ot ırumaır 
da,lara teşekktlr edi:for ve tnp1antı1' 
dağıtıyor. (l.a An*'1) 

Renln kar~ı sahflfnde yirmi. otuz -------------
kttom<-tre'ik bir arail bitaraf mİntaka 
!ttıh:ız edllfrse bu lmkln elde edilmlf 
olur. Renin hvicre hududunda.:ı Hol· 
landaya kadar Jtgal ecHlrnerDMI ıAllm. 

KURUN'a Yamftn•• 
abone İudll'Uld 
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RESiMLERE BAKARKE 
VAZAN: Hakkı Süha Gezgin 

dert bitmb·or, acı dinmtror ... Ata,, 
Söz tükendi, ln dünya denilen insanlık vatanı 

lnn ayrılış, bu yurt iç ' Den bu satırlan yazarken 
için onmaz bir 7aradır. ' 

blllr nasıl ıavranıyor. 

abaJloz kollara sarılan tunç kollar, eğer, ilk görüşte 
size biitiin mlhıasmı açmndılnrsn, içiniz durulduktan 
giizlcrinlzdeki )aş perdesi kuruduktan sonra bir kere 
daha bakınız. 

şında, ne büyük bla ~.km kavrayışı 'ar!... En büyük 
fırta sanatkAr:ı, böyle bir kcnclinden geçisJ henliz ) a • 
ratmadı. 

Yilz.lerce resim içinde, yüz binlere~ ağln3 an insan 
gördüm. Hep 1 onun jtln, ft) nı güniin n3 nı snnt:lndo 
gözyaşı döküyorlardı. Fnknt hiç hirhıde bu iki neferin 
) Ü7.1crlndeld büyuk, a il, be) betli ve rulın mıunk gibi 
cl.nlnn ncı yok. Bu yaş ız bnlaşlnr, Jnıpkuru durdukları 
halde, insan hl sedl) or ki, içleı·inc yn c::ı • ln) nnlnn bo
şaltıyorlar. 

"ı\nkara,, kim imler tarihin bir parça mı, 
1 a ait res • 

Cenaze a ayın itadesinln dar hudutlan içinde 

sanki keUmelerin ıas:a<lar çoğalmışlar. 
hırakmamak için bu .·· lerdckJ çizgisi, 

.. .. bu ünkil ıztırabmı, >uz 
Turkun g tl rd ki kn·ranıştle yarına, ya • 

. __,.....:•·• 1 vücu a a 
gozlccu.çıu 7aş ' 1 tattırıa.calı:. 

ki to nlanınıza bun ar 
rm nı )"ÜZ binlerce yüz içinde, bann 

Yüzlerce resim ve sanlan, çelik miğferli iki 

Nn"ıl sımsıkı sanlmışlar .. 'l'üüerlne ne büyük bir 
>as çokmüş ... Duşman karşısında gülleler parçalanır, 

misket doluları, demir tolgalnrının üstünde ta.kırdnr, 
>erler yarılır, güklc{ do\ rlllrkcıı, hir t,ck ldrpi~rt tltre
mlyen bu kahramanlar, bir genç kız ka<lılr hassas ol • 
muşlar. Erkek yfızlerlnde, ıztırnbın rendesi işlemiş. 

Bakışlanna büziin çökmüş. Bıına, en çok onların halJ 

dokundu. 
Atayı biz, hissimize, şuunımuz, lclraklıniz her şe

)1mlzlo se' mişt.ik. Fakat o :iki neferin nılıuncln clnlın 

başka uhi duygu antenleri \ar gnliba. en çok, tabutun kollarına 

neferin hail dokundu. batn"larma bastıktan bu 
Geniş göğfüılerlne, mert 

Atanın ateşi, bu tunç TÜcutlara Te polat yürekle • 
re de balmumu yumuşaklıi;,rı vermiş. O kolların sanlı· 

Bugün Halkevlerinde ve anıt bulunan 
yerlerde büyük törenler yapılacak 

Eb di şefe son bir ihtiram olmak Ozeresaat tam 16 da 
e herkes üç dakika olduğu yerde ayakta duracak 

• .... 
Bugtb eelirffiıtZdelil bÖtnıi" !iarkevle. 

!'inde. Taksim alanında, Sarayb~tııı. 
daki Atatürk Abidesi önUnde ve dığer 
kaza meydanlarında tören yapılacaktır. 
Ebedi Sefin hatırası anılacaktır. Tak· 
slnıdeki abide etrafındaki törende vali 

Ve belediye reisi Muhitin Ostlindıı.ğ bir 
söylev verecek, bunu Parti ve halke~i 
n.arnına söylevler takip edecekti:· A~ı
de etrafında altı megale geceli gundil:r.. 
lU yanacak askerler :ıo'bct bekliyecek. 
t•~ I 

Harbiye meydanındaki tören Ye.dek 
8Ubav okulu, Şi!'lli halkevi. Cumhurıy~t 
lialk Partisi tarafından hazırlanan bU.. 
YUk tören şöyle olacaktır: 

'ra13kışla aslrnrt bandosu tarafodan 
tsliklA.I m'lr~ı çalınacak. bunu Şo~~ 
"e 'Bethovenin matem havaları, Şış 
lialk Partisi Ba.5kanı. Belediye ve Ye· 
d_e)r subay olculu namına birer .~öylev 
ta.k1p edecek AtatürkUn ge:ıçhge hl· 

ta besi okıına;ıı I< , t:\m saat 16 da Uç da. 
kika sUköt edilecek, bundan so~ra Ye. 
dek Subav okuJunu:ı geçit resmı başlı. 
}'a<'aktır .. Şişli. Nişan~ı ve . c~varm· 
d:tki bıitlin okullar bu töre:ıe ıgtırak e
decektir. 

Ralkcvlcrindcki törene sabahleyin 
11 45 te ba~lanacaktır. 

Bu mevıında EminönU halkevinde tö 
~ne Tatik1a1 marşile baslanacak. halke 
\'i ba~kanı Adh Sırrı Levent tarafın. 
dan söylev verileoek. Naki Tezel ~ra
fından AtatUr'{ ·'l Ş?Cl"'"'li.;e hitabesı O· 
ltun aUk11t edile-

Beyoğlu lia11cevindeki törende ev liaş 
kanı Ekrem Tur, Şişli halkevi.:ıde ev 

ba~kanı Ahmet Halit, Fatih halkev~n. 
de de Cemalettin Fazıl tarafından söy. 

lev verilecektir. 

Kadıköy. Beşiktaş, Üsküdar, Şehre. 
mi.:ıi halkevlerinde de ayni şekilde top· 
lantılar yapılacaktır. 

Saat 14 teki merasim 

Saat tam on dörtte Taksim ~e Sa: 

burnundaki Abidelerle Harbıyedekı 
ray . d'- k 
Yedek Subay okulu önilnde ve ıger a 

zalarda bU~'iik meydanlar~a toplantılar 
yapılarak Ebedi Şefin azız hatırası a. 

nılacaktır. 

Saat ' ı6 da her~s 3 dakika 
dumccık 

BUyUk ölü:ıiln hatırasına son bir ih. 
tiram olmak U7.cre saat tam on altıda 
herkes olduğu yerde Uç dakika ayakta 

duracaktır. 

Bunun için Galata ve Beyazıt kule· 
!erile Kadıköyilnde mevcut sirenler. sa-

Ecnebi heyetler 
An karada 

Ankara, 20 (A.A.) - Dün Ankara. 
ya gelen ırak ve Fransız manda idare• 
si heyetleriyle Bulgar heyeti ve Bulgar 
askeri lntası, İran, Yugoslav, Sovyet 
ve Fransız Alman kıtaatından sonra 
bugün de sıra ile hususi trenlerle YU

goslav heyeti, İngiliz heyeti ve askeri 
kıtaır, Sovyet, Fransız, Alman, Polon. 
ya, Arnavutluk, Mısır, Macar, İtalyan, 
Estonya, Letonya, Danimarka, Japon-

ya, İran, Afganistan, Milletler Cemiye.. 
ti, Düyunu umumiye heyetleriyle Yu· 
nan heyeti ve askeri kıtası ve Romen 
heyeti ve askeri kıtası Ankaraya gel. 
mişler ve heyet baları Ankarapalas ve 

Belvü Palasta ke:ıdilerine tahsis olu • 
nan dairelere veya kendi elçiliklerine, 
İngiliz kıtaatı Gazi Terbiye Enstitüsü
ne, Yunan kıtaatı inşaat usta mektebL 
ne, Romen kıtaatı jandarma enstitüsü
ne yerleştirilmişlerdir. 

' 

at on altıda bUtUn kuvvctlcrile çalma. General Metaksas 
ğa baıılıyacakhrdır. 

Denlzbank. Şirketi Hayriye vapur. BOYOK öLUNON TABUTU öNUN. 
lan :ıerede bulunurlarsa canavar dil. DE BiR DAKiKA SUKUT ETTl 

düklerini çalmak suretile bu saatin 6~ Ankara, 20 (AA.) - Yunan Baıve. 
diğinl halka bildinneğe yardım edecek kili Eksel~ns B. Metaksas ve Yu.nan 
terdir. heyeti Ankaraya getir gelmez Başvekil 

Bütiln saatler Galata kulesi Ustiln· Celal Bayarın refakatinde doğruca 
deki sttatle ayar edilerek on& göre ha· AtatUrkün tabutu önüne giderek bir 

dakika siıküt etmişlerdir. 

UnutulmazHlltıralar 
-1-

Atatürkün ipek sancağa sarılı tabutu (.mimden geçti{,r:lwiz snlonun 
çıkış yerinde bir ••doktor odası,, lıazırlnnnu,tL 

Bir aralık bu o<la3 a goğ ünü parçala) nıı bir genç kndııı nlm(b. 
l{aclm Jıaykırı)ordu: 

- Ilırakın beni ... Bırakın onun tabutunu bir kerecik ol un kucnl · 
lıynyım ... Allalnm onu nn ı\ nldm? ... Bnhnmın blümü b a na bu k 
dokulUD&Dllftl. Ben ömrümdo böJle acı du1madıın ... (Elly le gırt! 
ıknıafa çatışarak:) Beni de onun J'&nına gömün. 

Doktor onu UAçlarla J'Atıştırmata sauışırli:crı, bir 3 andan da ide
alist ruhundan aldığı mane\1 şifayı tccriibCJC Jrnlknrnk: 

- .!Ucrak etme kızım, dl> or. O, giimülnıi3 coek ... O blmc<ll... Sen 
U.hlnlinl kıı) bet.mo. 

Ağlıyarak akın akın geçj> orlardı, Gözlerine, ımdece körliiğıınu 

knpntmak için takılmış gözlüklerlrle yaşlı bir kadın iki kisinin nra-
sındn getirllJyordu. ' 

Tııbutu~ ta.m onüne geldikleri sırndn, ynnmdakiler, bu gornılycıı 
ihtiyar knclına: 

- lşte, dediler. İşte burada. 

kadın, kendi ine cismen meçhul olan mc.'alclcrln ortasında. 
J atan al tabuta doğnı dönerek bir 16hzacık durdu ... Ye sonra 31no o 
iki kişinin idaresiyle, hıçkırarak ı.apıyn do~'TU ilerledi. 

Bir ayağı tahtadan, gütlükle ) urüyen bir adam, yanıbqmdan 
sel gibi akan müteessir halka yol ''ererek dcl'.."Jlci',rlnc da) ana dayana 
rürüyordu ••• Her admımı mecburi bir duraklnma takip edil or ve her 
ilerleyişi sürüklenen bir adımla tamamlaml ordu. 

Dakikalardan sonra. çıkış kapısına geldiği zaman: 
- Çok şükür, dedi ... Aı·ağnm kaybettiğime hayatımda birinci de. 

fadır ki şükredlyonım ... Herkesin, baskalanna da lmldln 'ermek itin 
~abuk tabuk geçtiği bu mübarek :yerde bu süriiklenmo yiızünden 11zun 
zaman kalabildim. 

Güzelce kırpılmış sakalı, hnsl3ah etre pantolonu, san balmumu 
gibi yüzünden mntc,·azı bir kilise papazı o1clnbru anlnşılan bir ndnm 
ayaklarının ucuna basarak goçtiAf Ü) aret salonundnn çıkarken, o 
lormızı nncağın :sardığı sandukaya bir defa dnha bnJ..'"13or. Ye sonra: 

- Bey emsalsiz insan hey ... Beni do o uzun snçlnr, tabla knlıJ> 
siyah serpuş Te harar gibi kara cübbe<len bu nıcdenı kı) nlcte sokan 
sensin ha ... Sana hamdolsun :,, ,ll'r ~ihi başım hn)Tanlıkla öniınc eğe
rek dışan çıkıyor. 

Başının mor örtüsü boynundan diiğiinıHi ve manto u, şlşmnn be
linin ortasından düğmeli eUillk bir kadın iki elini lınvn:tn knlclınıus: 

- Yarabbim, dl)o haykırı:tor. Du nasıl öl<lu? ... Onu ııa ıl nlclın?. . . . ' . ~ . 
Ona maddi ebediliğine \llnncayR knclnr Jnnnmak gibi 

bir teslimiyet gi)stermlş fAnUlğln AAşkın 'c ıs,nn'kllr e I! 

Ziyaret dönüşü, Dolma.bnhçcııirı Bl'!o;ll.taş cnddc ine bnknn kaJ>ı
~ınclan perişan bir dizi halJndo çıkan knlnbnlık nrn mdn <lort ) asında 
kadar bir çocuk, kendisini elinden tutan balın um bnJ;:ı)or: 

- Baba ne oldun? diyor. Neden ağlı3orsun? .. Atnturk mü oldil? 
Babası gözlerin! uğuşturarak ona bakmadnn: 
- Sos ... Yavrum, diyor. Sus ... 
Çocuk, öbür uçtan annesine bakıyor. O da ağlıyor. O giıne kadar 

heybetli birer otorite olarak t.anıdığı annesiyle l>nbn ınm Uk ,]efa<1rr 
~ördükil bu bitkin hallerine hayret itinde, 
tıpış yürfiror. 



Iriyarı diJsizler elleri kılıçlarının 
kabzasında dimdik göründüler: 

Rüstem yaklaşan bUyUk ba7rad 
hazırlıklarını gözden geçlrmle; Mi 
la görUşmUş ve henüz dönmUştU. 
tından inip de merdivenleri cıkarki 
mc<:hul atlı da avluya glrmlıtı. ll 
kes nnl seslerine doğru döndü. Atı 
kendisi de baştan ayağa kadar ter 
toz ltlndekl gene adama baktılar. 

Fer ruhzadın kaşlc.tı çatllcı ve 
Keştasep sen ha? .. dEd•. Atlı ayni hızla merdivenlere ıt 

dU. Y re fırladı ve merakla bak 
RUstC>mln önUnde diz cökerek ıolf 
soluğa: 
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KraUcc arkasını vermişti. 
Ferrubzad ona doğru yUrUdU. 
VUcudu inciden ve köpükten yara-

tılmış gibiydi. 
Kralfce birdenbire döndU. Ferruh

zadı görUr görmez şimşek hıziyle ya
tağın örtUsUne bUrUndll ve haykırdı: 

- Buraya girmek alçaklığını gös
teren kimdir? Yıkıl oradan! 

Ferruhzad ileri atıldı: 
- Sus! Beni tanımadın mı, gönder

diğin köle getirdi buraya! 
- Tanımaz mıyım? Tanıdım elbet! 

Sen ha!. .. Hangi gönderdiğim köle! 
Söylediği l!fa bak! Alcak, nankör 
herif! ..• 

Yıldırım bızlyJe bUyUk kapıya fır
ladı, orayı ardına kadar açarak ba
tırdı: 

- Neredesiniz? Köleler, askerler, 
cellO.Uar! •.. 

lrl bir adam yalın kılJç kapıda gö-
rUndU. 

Krnllce Ferruhzadı göstererek ona 
bağırdı: 

- Du alcağı öldUr! Benim odama 
izinsiz \'O bir hırsız gtbl girmenin so
nunu herkes görsün! 

Ferruhzad o adama baktı ve kuş
ları çatıldı: 

- Keştascb, sen ha? •.• 
Keştascb sırtlan gibi sırıttı ve ho

murdandı: 

- Evet, ben! Beni arıyordun, de
ğil mi? Sana oğlun Rüstem yazmış
tır. Bent 6ldUrmek tein aradın! 

Keştnsebtn ardında iri yarı dllstz
ler de görUndUler. Hepsi de yalın kı
lı<:larını sımsık1 ve bazır tutuyorlar: 
dı. 

Ferruhzad silkindi ve kraliçeye 
hızlı bir bakış attı: 

- Kaltak! 

Diye mırıldandı. 
Sonra biraz önce geldiği knpıya 

doğru atıldı. Hiç olmazsa pembe o
daya kadar dönerek hanccrinl almak 
istiyordu. HattA oraya gittikten son
ra salona fırlayabtleceğlnl, kapılar-

Mavz mucidi 
emeye verilJi 

artist sesleri üzerinde ihtikar 
yaplldığını iddia ediyor 

Masal mevzulu ve resimle yapılmq 
bir filmde konuşan kadın ve erkek iki 
artiıt tarafından, Miki Mavsın mucidi 
Volt Dizni aleyhine Nevyor'lrun en 
yuksek mahkemesinde bir dava açıl. 
ınıgtır; davayı açanlar, Adriyana Ka
zebtti ve Harri Stokvel, Volt Dizne .. 
yin Sılli Sinfoni serisinden ŞneyvitJen 
filmine seslerini vermişlerdir; bu Al. 
man masalı mevzulu filmde, Adriyana, 
Şneyvitıen olmak üzere konuşmuı, bu
na mukabil 2400 mark elde etmiştir; 

Harri de Prens olrr.ak Uzere konuşup, 
1200 mark almııtır. 

Volt Dizniyle aralarındaki mu'lcave
lenamede, bu paranın yalnız filmde ko
nuşmalanna mukabil verildiği açıkça 
yazılı olmasına rağmen, bu filmle §ah· 
aen milyonluk bir it yapmıı olan Volt 
Dizni, bununla gözU duymıyarak, 

filmde konupn iki artistin oradaki ko. 
riuımalarmı plağa nldırmaktan çekin • 
memiı. mukavelede buna müsait bir 

kayıt bulunmadığı halde, üstelik mil -
yanlar kazanmıştır. Bu noktadan dava 
açan iki artist, davayı böylece anlattık
tan baıka, hakkı olma.dan sesleriyle 
plak ticareti yapan adamın işi sulhen 
halle de yana~madığı, tazminat öde
mekten imtina ettiği kaydiyle, tazmi • 
nat istiyorlar. Kadın artistin istediği 
tazminat miktarı, topyekiın yarım mil. 
yon marktır; erkek artist, 250.000 
markla aza kanaat gösteriyor. 

Volt Dizni, plakların, sinkronlıe 

filmden istifade edilerek yapıldığını, o 
filmde konuşulanları tekrar tesbit etti
ğini ileri sürmekte, film kcnuşması i
çin para ödediğine göre plağa na"lcilden 
dolayı tekrar Ucret bahis mevzuu ola
mıyacağı noktasında durmaktadır. 

Hukukçuların çoğu, Volt Dimiyi 
mukavele ahkamına muhalif harekette 
bulunmuş saymaktadırlar. Mahkeme • 
nin Volt Dizni aleyhinde karar verece. 
ği sanılmaktadır l ? ... 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostcyevskn 

\eviren: Hakkı ~üba (.;ezgin - ıa--1.• 
- Geçen gün, zen:!in bir adam, ba

na, "Adını bir kiğıda yaz, kiliseye git, 
dua et. Onun ruhu senin çektiklerin. 
den haberdar olur ve yakında mektup 
alırsın.,, dedi. Ama, ben, bunun bir gü.. 
nah olup olmadığını kestiremiyorum. 
Sen, ki bizim ışığımızsın, 6Öyle bana 
bunu yapmak iyi mi? Fena mı? 

- Sakın, sakın 'r Hiç sağ olan bir 
adam için, dua edilır mi? Böyle bir ha
le bir anne girişebilir mi? Bu, büyük 
bir günahtır. Sihirbazlıktan farkı yok 
bunun ... Bereket versin ki, sen cahil. 
ıin de bu }•üzden Allah suçunu bağış
lar. Göklerin sahibine onun sağlığı, 

afiyeti için dua et. Oğlun, ya kendi ge. 
lecek, yahut sana mektup yazacaktır. 
Hadi gönül rahatiyle git. Yavrun sağ_ 
dır. 

- Allah senden razı oslun, bizim 
nurdan dilimiz ... Bizim kurtarıcımız ... 

O, daha söylüyordu. Fa~at Stareç 
b:r bl§kasına dönmüştü: 

- Sen, yavrum, ne istiyorsun? 

- Genç kadın, onun dizlerine ka
pandı. Telaısız bir sesle: 

- Ruhumu azaptan kurtar. Günah. 
kSr\m ben. 

Dedi. Stareç, son basamağa oturdu. 
K~Jm diz UstU sürüklenerek ona yak· 
laştı. Pek yavaş bir sesle: 

- Uç senedenberi dulum. Evlilik 
hayatım da iyi geçmedi. Kocam hırçın 
ve huysuzdu. Kızınca, beni dövüyor
du.Bir gün hastalandı. Yatağa düştü. 
Ona bakarken, kendi kendime: "Tek. 
rar iyileşirse benim halim nice olur?,, 
diye sordum. Sonra bu düşünce, bu so
ru hiç aklımdan çıkmaz oldu. 

Zosima, kulağını k<ıdının dudakları. 
na yaklaştırarak: 

- Dur biraz, dedi. 
Dul, daha bir şeyler söylodi ve biti

rince, Stareç sordu: 

- Uç sene mi oluyor? 

- Evet, Uç sene. önceleri pek dU. 
şünmiyordum. rakat sonralan ha::ıtalık 
başlaftı. MUthiş azap içindeyim. 

dakJ askerlere sözUnU geçlreblleceğl
ni çok umuyordu. 

Fakat geldiği kapı ncılmıyordu. 
Ve arka taraftan sesler geliyordu. 
Tuzağa dUşUrUldUğUnU anladı. 

Kralice bir kenarda ona bakıyor: 
- Çabuk olun! İşini bitirin! 
Diye cıkışıyordu. 
Fcrrubznd arkasını duvara verdi 

ve Keştasebe: 
- Sen de kancık olma! Elime bir 

kılıç ver de dövUşellm! YltritUk böyle 
olur! 

Dedi. 
- Oğlun bana karşı yiğitlik mi glls 

terdi? 
- Elbet! Yoksa seni hemen öldU

rUrdU. 
- Onun aptallığının cezası senden 

başlayor. Kendisi de cekecektlr. Çok 
ı;ecmeden arkandan gelir. üzülme! 

Keştaseb saldırdı, kılıcın1 savurdu. 
Ferrubzad eğildi ve boş elleriyle 

karşı koymak istedi. 
Bir kol Uç dört adım ilerly efırladı. 
Omuz hizasından kan fışkırdı. 
Ji'erruhznd onun boğazına fırladı 

ve tek pcııceslyle gırllnğ'ına yapıştı. 
Dilsizler UşUştUler. 
Veziri yere serdiler. Keştn<>cb Us-

tUne atıldı ve başını kesti. 

Bir hırıltı .•• 

Fışkıran kızıl kantar! 
Titrek ışıklar altında son def çır

pınan lrl yarı, zorlu, dinç ve olgun 
bir erkek vUcudu ..• 

Onun başucunda gözleri alevli n 
dişleri sıkılı gUzel bir kadın sırıtı-, 
yor. 

Emir verdi: 

- Keştaseb, onu sarayın onuna çı-

kar. Soy ve kadınlara saldıranlara 
yapıldığı gibi koy! 

- BaşUstUne efendimiz! 
Krnllcc gUIUmsodl: 
- Seni şimdlltk saray kumandanı 

yaıııyorum. Kapımda bekle! Ha, atı
mı kurtnrdın. Bunu hlc unutınıyaca· 
ğım. 

Ferrubzadın başını bir dilsiz aldı. 
G ··,·desin! de diğer ikisi bacakların
dan tutarak kaldırdılar. GUrUltU ü
zerine koşup gelen barcmağalarlyle 
cariyelerin, askerlerin, saray nazırl
le memurların arasından geclrerek 
bUyUk kapıya götUrdUler. Soydular. 
Gövdeyi sırtUstU yatırdılar ve kesik 
başını göbeğinin aşağısına koydular. 

İki hafta sonra akşama doğru bU
yUk Merv şehrinin batı kapısındnn 

bir atlı dörtnal giriyordu. 
Bu bir askerdi. 
Elindeki kırbacı ikide bir hem 

kendi atma vuruyor, hem de yolunun 
UstUnden henUz cckllmtyenlcer savu
ruyordu: 

- Yol veri. .• Çekil ordan sersem 
herif! ..• 
Al.şnmın kalabalığı yarılıyor; bu 

aralık çarpmaslyle devrilenler, bağı
ran ve küfredenler oluyordu. Elleri 
kırbaclı devriyeler onu gördüler. Za
bitleri: 

- Dell midir? Şehirde böyle at aO
rUlUr mü? 

Diye homurdandı. 
Yakalamak için atını ardtn4-n 

sUrdU. 
Simdi tehrhı dar ve dolambach so

kaklarında bir kovalama oluyordu. 
Halk duvarlara yapışacak gibi 1kl 
yana çekllfyor, yahut kapılara, gtrln
tllere sığınıyordu. 

ULU ŞEFiMiZ Hayat 

ATAT UR K'ün 

- Htezlfondan geltyorum... DIJ 
ccklerlm var: Yalnız slzel ••• 

- Fena bir haber mi, Zemlhr! 
-Evet! ..• 
RUstom, babasının bu geoç ve i 

dık zabitine: 
- Kalk da cabuk gel! 
Dedi. 
Merdh·enlerl çıktı ve bUyUk 11&1 

nun kenarında durdu. Etrafta ola 
lara emretti: 

- Bizi yalnız bırakın! 
Hepsi cıktılar. 
Bunların arasında ve On safta Gö 

boğa da bulunuyordu. 
Gene zabitin basık burnu kabarf 

kabarıp iniyordu. Kirpikleri, sak 
ve bıyıkları çamura bulanmış gibi 
dl. Gözlerini kuşatan morluğu kal 
bir toz tabakası bile örtememişti. 

Zemihr'ln göğsU kabarıp inmek 
de\•am ediyor; ikide bir kısık krst 
öksUrUyordu. 

Du birkaç saniye bile Rttateme t 
zun ı;eltyordu. 

Sordu: 
- Babam nasıl, Getirdiğin habe 

ondan mı? 
- Evet! 
- Hasta mı? 
- Hayır ••• 
- O halde? •.. Çabuk a6yle! Ne o 

du! 
- O artık yaaşmıyorl 
- Y'f\9amıyor mu T OldU ha T 
RUstem Z.mthrln omuzlannda 

yakalamış, aaraı~ or :ve gözlerinin ltf 
no bakarak A.deta bafırıyc>Tdu: 

(0...-U ftı') 

ve icraabndan 
parçalar 

Ebedi ve mukaddes hahrasını tebcil için filim arıivlerimizde mevcud sesli ve sözlü, ve bugün 
milyonlar değerinde olan bütün filimlerimiz toplanarak kıymetli bir eser hazırlanmııtır. 

AYRICA: 
1STAN8ULDA, DOL.\tABAHÇE SARAYINDA 

DOLMABAHÇE SARAYINDAN - SARA YBURNUNA 
IZMITTEN ANKARA YA KADAR VE 

ANKARADA yapılacak bütün törenlerin tamamı 
Türkiyenin en mahir 6 filim operatörü tarafından fılme alınmaktadır • 

ve bilhassa bu merasim filmini çekmeğe gelen Avruparun meJhur Foka ve Paraınound operatörlerinin 
yardımile 3000 metre uzunluğunda y.apılaca'k olan bu muazzam ve tarihi filmler pek yakında 

I
Be)'·oğlunda iPEK - SARAY - MELEK sinemalarında 
tZMiRD~. ~1~!?1!!" ~~k ~-~m~!:..d.~ıY..~~~.~~ Tayyare 

- Uzaktan mı geliyorsun? 
- Beı Yilz fersahlık yoldan! 
- Günah çıkarttın mı? 
- Evet, iki kere. 
- Kurban kestin mi? Ayin yaptır_ 

dın mı? 

- Evet ... Korkuyorum... Öleceğim 
diye korkuyorum. 

- Hayır, korkma ... Hiç bir zaman 
korkma ve üzülme. Allah her şeyi af_ 
feder. Dünyada kul, hullıs il~ yalvar. 
dıktan sonra Tanrının affctmiyeceğ[ 

hiç bir suç } d:tur. Kul, Allahın affın
dan daha bliyük günahlar işliyebilir. 
Sen yüreğini temiz tut, bütün kcrku
ları içinden at. lnan ki, Allah, seni gU
nahlarınla birlikte sever. Tanrıyı sev. 
Aşk, her tıeyi temizler. Seni dinlerken 
benim gibi bir günahkar merhamete ge 
lirse, rahmet denizi olan Allah, sana 
acımaz: mı? Hadi g:t affedileceksin. 

Star~ç böyle söyJ:yerek kadına doğ
ru üç kere haç işareti yaptı. Sonra boy
nundan bir reı;im çıkararak kadının 

boynuna taktı. Kalktı lı:ollı:nnda bir 
kundak tutan bir başkasına tatlı göz. 
!eriyle baktı. 

- Ben ''Vişegoriye .. den geliyorum. 

- Kucağında çocukla bu kadar yol 
yilrüdün ha? 

- Evet ... Hem birinci defa değil. t. 
9ittim ki, hasta im:şsin. Meraklanıp 
koştum. Nasıl oluyor da senin için bu 

- FITAŞ - BEYOCLU 

kadar insan dua ederken hastalanıyor. 
sun. 

- Teşekkür ederim yavnım. 
- Madem ki geldim, bir şey de da-

nışayım. Şu altmıı kopeği alınız, ben
den daha fakir birine verırsiniz. Siz en 
layiklisini bizden iyi tanırsınız. 

- Allah razı olsun yavrum ... Dedi. 
ğini yapacağım. Kucağındaki çocuk 
kız mı? 

- Evet kız! 
- Allah bağışlasın. Bugün kalbimi 

huzurla doldurdunuz, hepinizden Tan.. 
rı razı olsun 1 Allahaısmarladık yavru. 
larım. 

Stareç bu duadan sonra hepsini bir
den ta1cdis etti ve derin bir reveransla 
onları selfimladı. 

-4-

1MANI ZAYIF BİR KADIN 

Halk kadınlariyle bu görüşme de· 
'"am ederken, dehlizdeki odada da bir 
kadın gözyaşları döküyordu. Bu kadın, 
çok hassas ve fazil-.tli bir hanımdı. Sta. 
reç, ona dönünce, kadıncağız gerçek 
bir heyecan ile atıldı: 

- Deminki müessir sahneyi seyre. 
derken, öyle bir içim sarsıldı 'ki... 
- heyecan, bir aralık onun söziınil 

kesmişti - Oh, evet halkın sizi neden 
bu kadar sevdiğini gimdi daha iyi an. 
lıyorum ... Ben de halkı severim ... Za· 

ten büyüklüğü kadar saf elan Rua hal• 
kını kim sevmez ki ..• 

-'- Kızınız nasıl?.. Benimle tekrtt 
görüşmek istemi!siniz? .•• 

- Evet istedim ... Yalvar~ yakaf• 
dım ... Lflzım gelirse, diz üstU ıilnlerc' 
pencerelerinizin önünde beklemefe bi
le katlanarak sizi görmeğo çalıpcô-
tım. Siz büyük şifa vericinin h\1%\ll'U1ll 
minnetle çıkmak borcumdu. çünkO 
"Liz., i siz iydleştirdiniz. Blr, ona ti" 
veren mlibarek ellerinizi öpmek içlıt 
geldik. 

- lyileştirdiğimi aöylUyonunUlr 
ama, kız henüz yatakta! -

,Madam, keskin bir telifla: 
- Gece nöbetleri tamamiyle CtS~ 

Sonra bacaklarına da yavaı yavaı kııf' 
vet geldiğini hissediyoruz. Bu eaıttlJ 
pek iyi kalktı. Yüzünün rencine .
gözlerinin parıltısına bakın. Evvde' 
hiç durmadan ağlıyordu. Şimdi ctıJJ
yor. Neşesi içinden taşıyor. BuJilıı "' 
yağa kaldırmamızı istedi. Ve biç~ 
senin yardımına muhtaç olmadan t11" 
bır dakika kendi kendine ayakta d"1-
du. On bet gi.ıne kadar dansedeceliO' 
dair benimle bahse girişmek istiYo"' 
Do!:t:lr •'Herzanstüp,, B ça~ 
Baktı ve sonra omuzlannı silkere'k: 

- Şa'jdacak şey r... dedi. sebeblO' 
anlayamıyorum. .ı 

(DeYllllll-
1 
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lnJiltere 

inhitat 

--
Y GORE 

imparatorluğu 
etmektedir ... 

1.ki meşhur lngilb styast muharriri· Bo.:ıo, Fransız • ltalyan ın1•puı yaıım t.Ukball Afrikanm ıimal aahll· 
nin "İtalyanın bartcl ve müstemleke lmu edildiği gUn. Eritrea ve Somalya lerlndedtr. Müstakbel İtalyan lmpara
st)"Uetl., isimli kitabından bir bahsi yüksek komiseri unvanile Romadan torluğunun lkball ve emnlyeU, Roma 

geçenlerde na.klettnl~tlk. Bun<,a, Al. uzakla§tmlmı§br. imparatorluğunda olduğu gibi, a.:ıcak 
man)·anın müstemleke talebine kal. Şu muhakkak ki, Sinyor Muaollnl, ltalyanm Akdeniz üzerindeki mutlak 
kışaca(tını daha evvelden de hl seden Ha~istan macerasma atılırken, belki blr hlktmiyeti ile kabildir. 
halfanın Hnbeştstanı aldığı Te Sin • doğru. belki ya.:ıha olarak Fransanm İtalyanlar Akdenlu Marenostrom 

10r Mmmllnlnln e8kl Roma lmpara bitaraf kalacağına inanıyordu. Fransa <Bizim deniz) deıler: bu. boo bir llf 
torluğunn ktırmak l"tedlğl l~aret o nm iktı~dt zecrt tedbirlerde ve La • değildir. 
ıunuyordu. val - Hor projesinde aldığı vaziyet de Diğer taraftan, ltalya bgllterenln 
Aynı kitaptan bugün rtne mühim Sinyor Musolinlnin bu ka.:ıaatini iL...- stllhlanmaaını dikkatle takip ediyor, 

bir p:ı.rçap aııronız. Bun4a Akdent:r. mnmrştır. biliyor kl 1939 da bu ıilihlanma ken. 
meselesinde tngtll:z ,·e h.al)·an menfıt Fakat, Laval kabin"'si dUetUkten IOtı dlatnln o samana kadar göetcrebilece
atlcrlnln naınl 1,;arpıştığı anlatılıyor: ra Fransanm İtalyaya kal'fJ olan ıl ti gayretten llatün olacaktir. 

Sinyor Musollnl. yolu üzerinde Bil· yascti de değişmiştir. Bu:ıunla bera • Burad&:J da ltalya bir endi§e ve teh 
yük Brlta:ıya ile karşıla§ac.ağmı bili ber Fransa Musolininin fütuhatına kar dit hiaetmtye başlıyor. Akdenizde 
yordu. Onun için. lngiltcrenin dostlu· ışı tam bir mukavemet siyaseti tutma· yalnız bir hlklmlyet kurulabilir fikri 
ğunu elde etmek İtalyanın ana.:ıc\~ si. nuştır de gittikçe gayet kat1 ve mUnakD.§a 
yasctidir ve biç olmazsa Akd,.nızdc ltalya unutmuyor kabul etmez bir akide hallne gf.rmekte-
yayılmn slynseti kadar sağlamdır. dlr. lngUtereden yana endişe He bu fi· 

Fakat Sinyor Mucolini o kuvvetli Itnlyanm H"be~tstanı fethi bir emri· kir btrıeelnce ltalyanlar da bu bAk1mt 
tmparntorluğun bugünkD vaziyetini dP vaki olup zecri tedbirler kaldınldık . yet lcln Inglllzlerle bir lhtflAta dUşme 
biliyordu. l:ıgiliz filosu hnrpten evvel· tan sonra İtalya.:nn artık "tatmin e • nln muhakkak olacağı ve bunun niba· 
kinin yarısına dUr:ıınUştUr. Tayyare dilmiş,. olduğunu ve bundan BOnra yet bir gUn patlak vereceği düşüncesi 
ku,·vetleri diğer bUytlk devletlerin g:ırp demokrasileri ile tekrar iş birli· uyanıyor. 
hepsinden aşağıdır. ŞUpb~slz ki 1ngl ğine geçeceğini dUşUndiller. Bu o ka· Fakat. lngilterenb alllhlanması e • 
lizler 'azivetıerlndekl tehlikeyi anlıyor dar bUyilk bir katiyetle düşUnUlüyoi'du sasen bizim bu komşulan dU~UndOr • 
lar ve sııihıanmaya karar verdikleri:ıi ki İngiltere. 2 k!:ıunusanl 1937 de im. mek ic;ln değil midir? 
söylUyorlardı. Fakat asıl mesele §U : za.l:ı.nan "Centilmens Agrement,. in Birçok İtalyanlar, lngilterenln bu 
Tngilterenin. vaziyeti gergin1et;tirmeyP müza.kere!'ılnde maz.iyi sünger gibi çe- bUvUk sft!hlanma programında.:ı endi-

ı sebep olmadan silihlanması lazımdı. kip Pilmek ve ttnlya ile ana:ıe\1 dost- ee duymak, hattA. korkmakla beraber, 

frn memurları 
'"rasında tayinler 

Ankara 20 (Telefonla) - luwlD 
fen memurlarından Alaettla Kaplan 
Eıkiıchire, Kırklareli fen memıarlann
dan Vehbi Ulker Edirne ye, 8iDop fen 
memurlarından Sallhattin Slftll, Bar• 
dur fen memurlanndan Nuri Glla ICaJ 
seriye, fen mektebi mezunlarmdaa Ta. 

cettin Yalçın Aydın au if1ai f1a me 
murluğuna, yliklek mUhendle mektebi 
mczunlanndan Pertev Gökmen il~ 
su işleri mühendisliğine, fen mektebi 
mezunlanndan İlhami Bilcdk f• me 
murluğuna, yt.ksek mUbendia mektebi 
mezunlarından Necmettin Seaer Di)'U 

bakır • Cizre hattı inpat bapdlhendiL 
liğine, Nihat Sı:rğın Alp Siva • Ersu. 
rum in§aat batmUdUrlUfU mtlhendlsU 
ğine, Erzurum fen memurlarmdan Ce. 
mil Fırat 1spartaya, Yilbek mlhendia 

mektebi mezunlarından Hilmi Tolmar 
yapı i§leri uınum mUdilrllllU binalar 
fen heyeti mühendisliğine, yilbek mU· 
hcndis mekte\>i mezunlarmdan CaTlt 

Solmaz, Seyhan ıu iıteri mübencSlali
ğine, Naci Yungul, ıular umum mOdGr 
lüğü merkez fen heyeti mUhendialillne, 
Fen mektebi mezunlarından Refik Un 
kan GUmUJhane fen memurlupaa. Jılu 
zaffer Can Edirne yapı itleri fen me
murlu0ğuna r.akil ve tayin ~11m't1erdlr. 

Avukatlık kanunu -
nun tatbiki 

Sinyor Musolüıi k:ırşısındaki feVka. luk siynsetine dönmek arzusunu izhar lngiliz İmparatorluğunun lnhltat dev· 
iade fırşatı:ı ancak birkaç sene daha e'.iiyordu. rinde olduğuna kani bulunuyor. Onla· 
devam edeceğini de anlıyordu. Bu fır- Halbuki Sinyor Musoliniyt yalnız es ra göre. Bu imparatorluk bugU:ı, on 
sattan derhal istifade etmesi ve Ha · ki zecri tedbırci de\'lctlere dargın dav- altıncı asırda İspanyol İmparatorluğu. 
beı,istan seferini en fazla 1936 ya ka· ranmakla kalmadı, f ~ist hilk(unetınb nun bulunduğu vaziyettedir ve deva -

1) e •• . z bn il •ı dar bitirmesi lfu:ımdı . s1ynsetl Stresn hattı ismi Vf!rllebllc- mına Amil olan şey l"alnız şimdiye ka· 
k Haritada kara bir nokta dnha vnr cck istllrnmet t n gittikçe daha fazla dar sahip olduğu nüfuzdur. Bu ise, zan 

Ankara, 20 (Telefonla) - A.mt. 
hk kanununun tatbiki hakJrmdıld buır 
lıklar bitirllmittir. Kanun hUktlmlerl
ne göre hangi vil!yet merkeslerin4e 
baro te§kil edileceği mahallerine teblil 
edilmittir, Bu barolarda 1652 aYU!sat 
ka:ı .. lı bulunmaktadır. Baro merkealerl 
ıunlardır: Afyon1tarahisar, Ankara. 
Antalya. Aydın, Balıkesir, Suna, De· 
niıli, Diyarbakır, Edirne, Elhif, Ersu 
rum, Eskişehir, Gaziantep, Glreaun, 
1çel, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Xo. 
caeli, Konya, Kütahya, Malat)ra, Ma. 
nisa, Muğla, Niğde, Samsun, $eyhan, 
Sivas, Tokat, Trab~on. ~ 
Menin. 

" JJ f I r tt c•a ki bu da mUhlm : Fransa. Eğer Frarısa uz.aklaştı ve Bcrlin • Roma mihverini nedildiği:ıden daha çabuk bUkümsUz 
Dcn·ızbank, or~ani mi .itıbariyle esa. k • 1 t (, .. ., 1' · 23 art k l b0ll 

b d ile lng ıtere a'llaşır da ltalyanın Ha . urmncı-a ç ıe I· muso ını m a n ı r. 
ı .1 ıç tuw=tc geni mıkyasta a ..... a n 1 ali • ı ım k · t 1 1937 de söyledigı·· bir nutkunda İtalya· Ve "ine o zaman nasıl Ingiliüer n 
ı... nmaktadır. liu itibarla R ze'den beşlst:ını gg ne mnn o a - ıs er er- J 

Si Ö ,. li · i 1 m\•vaffnkıyet nm zecri tC'dbtrlc rl Psla unutmıync-n ne! Filıp İRnan'-'al!Intn lkıbetinden ..tip 
ve T rabzon'can b şlamak üzere, vapur· se :ıy r ~nuso nı ç n ' -r J 9' 

U id. hı' kalmıyacaktır ğmı ve, eğer halk unutacak bile olsa heli idiylerse, bu...n .. de İtalyanlar au. 
larını,.. uğra~ gı biıtün sahil kasaba ve m 1 ç • b...... .1 Binaenal yh Sin ör Musolininin ona kendisinin hc.tırlntacağmı ~~··'e . nı fıkıbetin İngiltereyi beklediğini dU-
tchiı.erind ey~er ey e 'ml· u.c:u' ı rı.::..-1--d-e..::r;:.:cb;.;.;a:::-;l,~h=-=l,._,.ç _ ·olmazsa Franeanın blta. mlıtlr.) ıUnebUlrler. 
•inde, yolcularını konfor içinde barındı~ raflığnu temi:ı etmesi JAz:mıdD'. Bu İtalyan dJktatôrü.."JUn bu han:bU 1 t.etrfnlunl 1938 tarihli "Krftlka 
racak bUy{ik, küçük oteller yaptırma dil§Uncr.den. M. Laval ile mUzakereler garp demokl'""!lcrlnln, Habeşistan lm- P'ulata., mecmuaemda İtalya Habe§ls -o 
karanndadır. başıyor ve böylece 7 kluıunisanl 1935 de paratorhı/;unu hukuken tanımadıkları tanı alarak lngflte.reye karşı Pun mu· K 1 r m iZi - Bey•z 1k1 

1'rabzonda yapılacak otelle üçüncU bir anlaşmaya varılıyor. için tuttuğu tarzında izaha çalıoıldı. harebeleri:ıe başlamıştır deniliyordu. 1 
umumi müfettişhk de al~'.adar olup in. lıl. Laval kabalıatli mit Halbukı imparatorlu(,'WI hukuke:ı ta· • • • ha ta Çlk mayaeak 
tihap ctt:gi yer temin edilir edilmez De· o r.amankl Fransız Ba.ş .. eklli, Sin - nınmaeının. rc:ılist bir memleket olan Bunu böylece kabul ederaek Sinyör Milletin büyük matemi dola,..U. 16 
nizbank otelin in~asına lm~lıyaca1rtır. yor Musolinbin Hnbeşistanda elerlnf İtalya için hicbir kıymeti yoktur. İtal. Musolinfnln harici slyaaeU tamamlyle ikinciteşrindcn 10 ilkklnuna b&ılr 

-o- serbest bırakmış olduğu hakkındaki yan Krallığı Pnpa tarafından 1970 te.,, aydınl~nıyOT. Şu muhakkak ki Akde • spor temasları yapılmamuıu karar 
tenkitlere karşı d:ıima kendh!ini mil. 1929 a katar elli dokuz sene tanınma- nlzde bir lngfliı • İtalyan ihtiWı çı - verilmişti. Haftalık spor guetMl Kır. 
dafn:ıya <;alı~mıştD'. Dediğine göre. mıştı: fakat bu, ltalynnm ne yaşaması kar83 menli kalamaz ve bir dllnya mızı - Beyaz bu karara uyarak bqlia 

Kanser haftası 
Üniversite kanser Enst:tiı::U Par:a 

de bulu:lmakda olan beynelmilel kan::er 
le mücadele merkezinden aldığı direk· 

fil .. · b"t" diln'l a gibi rncın. uzcrıne u un .1 

leketimlzde de radyomun keşfinin 40. 
Jtı yıl dönümü o!nn 23 ikinci teşrinde 
başlamak üzere bır hafta müddetle kan· 
ser hastalığı üzer:nde k.~nferaslar vere
cek, ve y.azılar neşretmrk ve her. su::e~~ 
kanser üzerine halkın nazan Wkkatın• 
celbctmek üzere (kanser haftası) tertip 

ttmiıtir. -o-
Denizbank iskeleler 

Yaptırıyor _ 
Dcnizbank, a.ıaı.adar bulundugıı bU· 

lUn ıskeleleri birer birer vclüzumu~a 
göre tamir veya yeniden yaptırmaga 
karar \'ermiştir. tık olarak Hopa. Te· 
kirdağ, Muda-ıyn \'e Karabiga isk~le. 
lerini veniden \'C modern bir eekılde 
yaı ·"aktır. lhtı~as snbibi teknisl. 
Yenler bu iş üzerinde çalışmağn başla. 
nıışlardır. 

-o-

Almanyaya Ismarlanacak 

li. Lava! ltalyanın aran ilhıı.kma de- na mCı.:ıi olmu~tur. ne de tekAmUlilne. harbi :eekli:ıi alır. inti§ar etmediği gibi iki hafta 4aha la. 
ğll, iktısadt nüfuz aramaya kalkı!)llca· Diğer taraftan, bugUnkü vaziyetin Böyle bir harpte ltaıyanm mUttefi. lişar etmlyecektir. 
ğını z:ı.:ıncdfyormuş. Bclki Fransız ltalya lehinde birrok noktaları v:ırdrr, ka ihtiyacı vardır. Bu hususta onun i· 
Ba..~ekill, Romadakl a.nlnşmayı imza ki bazı mesele'erf mu!l.llA.kta brra.kmı • çln en iyf müttefik de Almanyadır. =============== 
ederken belki hakikaten, İtalyan Baş· ya mi' ...... ~,. vC'rmektcdlr. Mc .. el!. Ta· Lne bunun içindir ki, mazide Al • 
vekilinin Habel'!lstan tmp:ırrtorluğ.unu na gt,ılll mesE>lesl bunlardnn biridir. manyava kan,ı duyduğu bllttb dUş • Avnıpada serbest kalacak, İtalya "9 
almak ı temedlğf kanaati:ırie idi. Fa • tm'>aratorluk h~ıkuk<'n tn::ımacak olur manhk h islerini unutarak, Sinvor Mu· Akdenizde Ye {]imali Afrtkad&. 
kat, Sinyor Musolinlnin. Fransa ile o ~a bunun hallf'dilmE'sl lAzTmdu. 80lini Roma - Bcrlin mihverJ~i kur • Her ne kadar Roma • B6rlbl ~ 
an'a~mayı yaparlten Tunus üzerindeki muşt11r ve bunu muhnfa.z:ı için de et· rt zanıret icabı yapılmış 11m'I bir ilet 
bütü:ı taleplerinden vazgeçmesi J>('k A ].;denizde iki ki.!iye yer mcdiği fedak~rlık yoktur. olsa da. sağlam bir şey olmachpu cltl-
ı::ayanıhayret bir cey olurd\L ÇUnkU, Sinyor lusnlinlnln bu hareketinden E"·clA, ltalyanın Avusturya<Ian vu şUnmek doğru değildir. Batnn timar. 
ltalyn burada uzun zama-ıdıınberl hnk daha bUyUk bir sebep vardır. l.::ıgtıte. geçtiğini gördUk. Sonra, yine ltalyanın lannn rnğ"men, ltnlya ılyuetlacleld 
idla ediyordu. Ve bunun ltalya için. re Akde-nlzde iki kişi için de yer oldu- Çekoıslovak:ra mesnedini Almnn:ra- rolUnU pek mUkemmel OJ'D&m&lıtadlr 
çok bUyUk bir ehemiyetl vardı. İtalya, ğunu, Tt.ıılyanın bu denizde bir nakil nm ele geçlrmesi::e milsaade etti. Man Fa~izm gözlerini cenuba çnfrmlttb\ 
JJibya çölü:ıde elde ettiği birkaç bin yolu hlirr!yett fcln kıı.~ılıkh b\r anlq· hkt dUşUntlrsek kabul edebiliriz ki, Fakat Almanya ne olan beraberllll dt 
kilometre murabba.Irk yer için bu ta • ma husu!ılnda ke:ıdlslyle pek!ll anla· iki diktatör. gizli görUşmelerlnd~. ta • diğer taraflarını emniyet alma a1maJt. 
1ep!erlnden vazgec;mezdi. şabileceğinl dU1'1lnUyor. biati Diokletlen'le Maksirnien'in za • tadır. lmp:ıratorlnğun istikbali bı1L 

Dikkate alıruıcak kUçUk bir nokta da Halbuki Sinyor Muımllnl meselenin mantarında olduğu gibi, garp dUnyası sında orta ve ,arkt Avnıpada1d thtl • 
hn var ı:ı. 0 da t1udur: Hnbe~istan har- ancnk ltnlyanm hAldmfyeU ile halle. nı aralan:ıda paylAşmıolard1T. Bu pay· llfla.r Sinyor Musollnf için ikinci de. 
.:b.:.:!n.:.:l_h~!t.:..~_ı_1t_vm __ ar_m_ı~_o_ıa_n_G_e_ne_r_n_J_d_ı __ ıu_:l_ıı._c_nf{l_"_fi_krf_n_d __ e_d_ir_._o_n_ıı_g_ö_re_._t_t_a_ı_-__ 11_ş_m_a_v_a_ga_re_._A_ım_a_n...:y.:..:a.:.....:o::.rta=....:v.:e.~ş::ar:.:k:..;f ~r.:e:cc::d:.:.e kAlmtş_t_ır_._··------
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N~ V@\lf'g N~ V©lk? 
'-----------------------* ~-------------------------------Gemiler 

Denizba.nk tarafında.:ı Almanyadn Hok~abaz Kaznol sokağı 
fn •f kte lduldnrı malum bu. . . . 

dır. Japonya ticaret nezareti bu derilerin 
ctmiıtir. Çünkü pahalı olan bu derilerin 
parası girecektir. 

memleket dahil:nde taıılUDllarm& JM1k 
ihracatı ile Japonyaya dıprd8n emew 

Şa e .. ırme 0 • milerin slpa· :Pransada Fokıçular (el çabukluğu yapan sa.natkfi.rlar) bırlığı hUkitmete mll-
l~nanlar ~I!!ında yenı ~ t' Bu sipa. t ederek Tuluz'da bir ıol:ağa, dilnya nm §imdiye kadar gelip geçmit fokacu. 
rışlerl katı safhnyn girmıet'ır.l ndlril racaa me•huru olan MariyUı Kazn~'un isminin verilmesini iıtemiıler, bu ar. 
rl!j işinb bu gt!nlerde ne ıce e • larının en :r • • 

ıneqf muhtemeldir. zuları yerine gedrılmıştlr:. . d.. .. U d h t "at . bi ld. t TU 
Bu gemiler dördü Mersin, yedisi ıcaznof tam 50 yıl butiln unya on n e ~ daretlgoU e0rmNıJ r

1 
ır .• r~n, r. 

B ' 
0 

·mdilik ı ı ta. ld • Japonyıa ve Rusyayı dolaımı§, 1863 senesın e ç ne apo yon önünde de 
artın tipi olmak zere "'1 yh ... , t göstenni•tir Madagaskar.da bulunduğu bir 11rada artistin kabiliyeti ta· 

lledir. ma are :r • • • 
· d Kraliçe Ranavaloyi kandırarak evlcnmııttr. Bu suretle siyasete de kan-- o- yes.n e . 

1 d ..... n F"..unof Madagaskar• Fransa himayesinin verilmesınl de kansı va11tas1yle tc.. 
Benzin Par a 1 r-

KtlçU:tpauırda oturan 9 y~şlarınd min etmeğe muvaffak olmuştur . 
Cernaı Limon iskele inde b!".~lı bulu 
nnn bir motöre r irn'Pk ve be-,zin ol- Gümüş rengi tilki derisi yasak 
~aJıı: fetem~. tn~at benzin blrdenbl- Kadınların omuzlannda taııdıklan tm~; derileılnin en kıymetlisi, gümllt ren. 
ftı at ı:; ahrnl: Cemali ellerinden yara. gtnde atamdır. Bu renkte deriU tilkilerin en çok bulundutu memleket JapoJıya
laın1'tır. 

Cemal hastaneye kaldınlmı§tır· 

Geçen yıl içinde öldUrülen 1Umü1 
!ardan ancak 162.S tanesi dııanya ihraç 
sonra umum deriler dıt memleketlerde 

renkli tilkilerin sayısı 
edilebilmi§tir. Yasak 
satılacaktır. 

ıooo sene evvelki tayyareler 
KalkUteden bildirildiğine g8re Hindistanın meşhur tabiiyunı.mdaa ....,.. 

Hoıey bir h,.öyUk içinde bulduğu el yazılarından 1000 yıl evvel Hiıadlataada ea,. 
yare imal edildiğini anlamııtır. BugUnkU tayyarelerin biçimine be~ o ili. 
manki tayyarelerin bambo ağacından yapıldığı ve Bingalede uçunddap lclcll9 
ediliyor, 

Eaki tayyareler de tlmdildler clbi handa uzun müddet 'kala"' '"
fakat, bu vantanın neden terkedildifi he nUz anlaplamamııtır. 



... 
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. 
Solrfnn sağa d~ğru sıra ile: Miilô:im Zc 1.-i ( şınuii tıcarctıc meşgul) l İ(ZlXJ§ı M wst.J.fn Kemal, nıülchim 

Çoruh Mebus), alay kunıcmdrım kaynı.a1J!lm Ahmet llamdi Altuğ, ::abit Zerden biri, yü::ba.şı Müfit Ô;::,dq 
Kır şehir M cbusu), millazim Cerruıl emekli aUxıy. 

Cenazenin başında be~liyen Türkiye 
Kuvvetli ve dirilmiştir 

K EMAL Atatürk olmasaydı yeni 
bir Türkiye görecek miydik? 

Belki de hayır. Mutlak bir bozgun a· 
rasmda, e:ı facialı şartlar içinde, 
ilk hamleleri dünyayı hayrete düşüren 
ve yirmi seneye yakın bir zama:ıdan
beri mağlubiyeti tanımamış olan yeni. 
canlı ve kudretli bir devlet çıkarmış· 
tir. 
Sürülmüş ve kanun dışı ed:!miş olan 

Kemal Atatürk, Anadoluya hareket 
ettiği zaman resmi idare ve itilaf dev. 
!etleri onun hasmıydı. O, Napolyonun 
sevdiği nevide:ı, zekası kadar karak -
teri de kuvvetli adamlardan biriydi. 
Esasen ideali uğrunda hayatını fedaya 
amade, fakat aynı zamanda bu ideale 
Türk ve yabancı başkalarının bayat· 
lannı da fedaya amadeydi. Vata.::ıper· 
verleri etrafına topladı. Yeni bir hü. 
kumetin esaslarını kurdu, silahı elbe 
aldı, üç sene süren çetin bir harpten 
sonra yuna.:ılıları mağlup etti, bir an 
sahilde ısrar etmek istiyen fakat niha
yet giriye çekilen ingilizlcre rağmen 
!stanbul'u aldı. Bundan sonra fra:ısız
lara döndü ve o kadar meharetle hare· 
ket etti ki, biz Kilikya'yı tahliye ettik 
ve Suriye ile birlikte müdafaası İ'l1. 

kansız bir hatta kadar geri çekildik. 

Yazan: PlYER DOMINIK 

tır. Ve bu akşa.n o büyük cena.ze:ıin 
başında bekliyen Türkiye kuvvetli ve 
dirilmiş bir Türkiye'dir. · 

B u on dokuz sene zarfında bir. 
kaç ihtiyar Türk ve birkaç fe

satçı, bir ihtilalin bir koyun sürücülü
ğünden bambaşka bir şey olduğunu 

a.:ılamıyan insanlardan birkaçı asılmış 
olabilir. Hassas ruhlu insanlar bütün 
bunları Atatürkün zimmetine geçire • 
bilirler. Sert, çok sert Fransızı, mcse. 
la en birinci Luiyi veya Rişliyö'yü zik. 
rcderek söylememize müsaade edilsin 
ki böyle bir mütalea hadiseleri küçük 
tarafı:ıdan görmek olur. Kemal Ata
türk devleti kurtarmış mıdır, evet mi, 
hayır mı? Bu isme layık bütün Türk· 
ler evet cevabını veriyorlar. Bu kada. 
rı kafidir. 

dir. Türkiyeye bu usulden büyük fay. 
dalar görülmütilr. 

Harp öncesi de:ıilen biraz yavan dev 
re esnasında, müstes:ıa fıtrette ferdi
yetler bile hiç olmazsa çok yakından 
tarassut ediliyor, şüphe altında. tutu
luyorlardı Bu bize bilyi..klük hissini 
kaybettirmiş olan sebeplerin biridir 
ve en küçüklerbden biri değildir. 

Belki bizim için de bu hissi bulma. 
nın zamanıdır. Oh! hiç şüphesiz mem
leketimiz zekfi ile yuğrulmuştur, fakat 
zekamn ifratı bazı milletleri iflası si.i
rüklemiştir, bunu unutmıyalım. 

K ema\ Atatürk, büyük bir siyasi 
ve büyük bir rcforınatör olma· 

dan önce bir kahramandı. 1919 da. ca
hil politikacılar tarafından vatanına 

ihanet edildiğini görlince, isyan etmiş
ti: Kahramanca bir jest. Kati mahi
yette olan Sakarya harbinin sabahı, a· 
tı şahlandı ve Kemal Atatürk yere dü. 
şerek bir kaburga kemiğini kırdı; A· 
tatürk umursamadı, haritalarını tek
rar eline aldı, harbi kazandı ve ıJ,ncak 
sonra kendisini tedavi ettirdi. Bir kc· 
re daha kahramanca hareket. 

Kemal Atatürk. zaman sırnsile, bil· 
yük millet canlandırıcılarmın üçüncü
sü olmuştur. Birincisi Leni:l, ikincisi 
Pilsudski'dir Bugün hepsi aynı kıy· 
mette olmaktan uzak bulunan bu çap. 
ta adamları düzinelerle sayıyoruz. Av· 
nıpa'nın iyi veya kötü diktatörlere te
veccüh ettiği:ıi söylemiyeceğim, fakat. 
hüsnüniyetle itiraf edelim ki Avrupa 
kuvvetli adamlara teveccüh etmekte· 

Müşkül bir hataya giriyoruz; Fra.:ı. 
sa'da da, ve başka yerlerde, kahraman 
tipi üzerinde genç adamların dikkatini 
tesbit etmenin tam sırasıdır. Bu arada, Kemal Atatiirk 1877 • 87 

Rus - Türk harbinde kaybedilmiş olan 1 
Ka_rs'ı da ele geçirmişti. Daha so..."lrala-

• • • " • {!\ • ...,... 

rı . aradan uzun zaman geçmedi. ha- Büyük ölüyü 
anarken 

la hatırlıyor muyuz? - Sancak türkle· 
rinin hamisi oldu ve o kadar canlı bir 
surette müdahale etti ki Türk kıtala
rının bizimkiler yanında orada yerleş. 
meleri:ıe mUsaade ettik. 

Onun siyasi ve içtimai reformatör 
rolü üzerinde ısrar etmiyorum. Türki· 
ye'den geri kalan şeyi, 750.000 kilo· 
metre murabbaı arazi üzerinde 15, 16 
milyon insanı avucuna aldı. ve, modern 
bir büyük Petro gibi, ay:n az.im ve ha
zan şiddetle, onu modernleştirme işine 
giri~ti. Bu insan gücünden üstün bir 
işti, çilnkü burada karşısında ordular 
değil, bir di:ıi zümre, ananeler, \•e bir 
cihetten, vicdanlar vardı. 

Bununla beraber bütün engeller aşıl. 
dı. Evela sultanı koğmak, sonra kadı· 
m hilriyeti~e kavuşturmak, Türkleri 
garp kılığını kabııle mecbur etmek, fe· 
sf yere çalmak, böylece eski Türkiye· 
nin sırtını yere getirmek için ne ka
dar enerji icap etmiş olduğunu tasav. 
\"W' etmek kabil değildir. Ve onun ik· 
tisadi eserinden, Türkiye'ye bir ham
lede bir endüstri yaradışmdaki süra. 
tiJden ba)ısetmiyorum. Avrupada bazı 
nüktedan mütefekkirler o:ıun mutlak 
laikliğine gülümsediler; bundan ne ka· 
lacağını bilmem, fa,.1rat ~mu bilirim ki 
bugünün Türkleri dört beş yilz sene 
ö:ıee A vrupa'yı titreten canlı millet 
haline gelmiştir; Şunu da bilirim ki e
serine biltün gayretiyle giri;:;-n Kemal 
Atatürk yaşadığı mi.iddetçe yolundan 
!}aşmac!r. ve 1919 dan beri çelik elini 

la a m ı. Ancak ölüm bu eli a 

Kaç gün, kaç yirmi dört saat, her biri bir sonsuz tesbihin demir ta.. 
neleri gibi, kalbimizin ocağında birer birer, yana nana, döküle döküle, ebe
diyete yuvarlandı, gitti. Bütün mustarip benliğimiz bu elem tesbihini çe
kerken dudaklarımızın bir tehlil gibi tekrarladığı tek bir 'kelime vardı: öl. 
dü, öldü ..... o öldü. 

Fakat bazan birden isy~n ediyor, ona sızlamy.cf"duk: "Neden öldün? 
Neden bizi böyle bıraktın? İnsan bu kadar insanın - üstünde, bu kadar 
her şeyin zirvesinde iken böylegöçer, böyle gider mi?., - İşte günlerden 
beri hep böyle, ıstırapla isyan, birbiri ardı sıra, içimizden aktı geçti. 

Fakat bu sonsuz elem tesbihini çekerken kah yeis, kili isyanla ken. 
di kendine mırıldanan ruhuma ben artık ''sus,, diyorum. Sus ve ham.det! 
Hamdet ki sana en bitkin anında yetiıti. O "şulesi asumanın fanusuna sığ
mıyan., dehasını sana rehber, göğsünü sana ıiper, muazzez ömrünü yolun
da sarfetti. Unuttun mu bundan tam }~rmi sene evvel bütün mukaddes 
bilriiğin, taptığın kıymetler etrafında bi~er birer çöker ~e sen bu yıkılllllŞ 
dünyanın ortasında ağlarken o bu enkazın içinden nasıl bir dev gibi yük
selmiş, güneş ışıklı yelesinden tozları., yorgun alnından terleri silerek, siL 
kinerek doğruluvermişti? Ve unuttun mu bu alevler içinde yanmıyan si. 
hirli dev • adamın etrafında uyuyanlar nasıl uyanmış, cüceler nasıl boy at
mış, toy çocuklar nasıl kahramanlaşıvermişti? Bu yirmi sene içinde elan 
biteni hangi şahnamede okudun? Hangi ilyada yazdı? Böyle yarı ilahlarla 
aynı yolda yürilmek dünya kurulahdanberi kaç kula müyesser olmuş bir 
nasibedir? Sus gönül sus, ve hamdet 1 Gelip de bizde konukladığı, biz fa
nilerle el tutup yol aldığı, yaktığı meşaleyi ardında tutacak eller bıraktığı 
için hamdet. Senin o bin birbela görmü§ neslin gene bu dünyanın en kut. 
!usudur. Bunu hiç bir zaman unutma. Ankaranın o doyulmaz kızıl • mor 
akşamlarında, ufukta akşam yıldızı kocaman bir göz yaşı gibi asılıp kaldı
ğı demler • Anıt meydanındaki mor kayaların göğsüne o tunç öğüdü ya
zan ve içimizde, ta can evimizde dimdik ve dipdiri yaşıyan O Büyük öli.L 
yU an ve bir 'kere daha hamdet !. .. 

MIHRt PEKT AŞ 

ı-xtfkmt 2l" iMNCss g c ~ ........ , "-""' 

insan Atatürk 
Yazan: Fnzıl Ahmeı A.ykae 

Sağ ikc:ı ''Emret!,, diye önüne koşan yalnız Türklük
?ii. Halbulıi bugün cenazesinin arkasında ağlayan bütün 
beşer dehası, bütün medeniyet ve bütün bir insanlık ol-

.• 1: i 

Söyledik, söylüyoruz ve söyliyece. 

Çünkü ne matemimize son vardır. Ne 
de sonsuzluğu anlatmıya imkan!A:ıcak 

bütün heyecanımız içinde büyük bir se. 

vinç noktası buluyoruz. Acımıza uç bu. 
cak olmadığı halde azimlerimi.zde, e

nerjimizde en küçük bir sarsıntı bile 
vok ! Bilakis. Geçmişi dilşündükçe ge

lecek karşısındaki vazifelerimiz gözle. 
rimizde, daha iyi aydınlanıyor. Gençle. 

rimizi görüyoruz, dinliyoruz. Gönülle. 
rindeki coşkun vecd kaqar sözlerinde, 
muhakemelerinde rastladığımız taze 

ve scGkin olgunluk da bizi iftiharla 
dolduruyor. Anlaşılıyor ki, on beş sene 
lik cümhuriyet, yalnız memlekette se
lamet, kafalara ve ruhlara ideal nime-

ti getirmekle kalmamış, Şefimiz Tür. 
kiye'nin her köşesine inkılabın pren. 

siplerini yayarken bir de o prcsiplere 
yar ve fedakar bir nesil yetiştirmiş. O 

nesil ki bütün terakki ve yükselme a
nahtarlarını her gü:ı irfanına yerleşti. 

recek ve geleceğin büyük kapılarını 
memleketimize boylu boyunca açacak. 
tır. 

DüştınU1ecek ~y: AtatUrk, daha 
dehasının ilk ışıkl mr gösterirken 
O'nu:ı işaretine koşan zeka ve vkdıuı 

bahtiyarları sayılıydı Hayat ilerledik. 

c:e bütün millet kendisini bütünlüğile 
kucaklamak için karşısına çıkıyordu. 

Bu günse vaziyet büsbUtün akıllara 
hayret verici bir nisbet almıştır. Zira 
sağ iken "emret!,, diye önüne koşan 
yalmz Türkliiktü. Halbuki bu gün ce. 
nazesinin arkasında ağlıyan bütün be
şer dehası. bütün medeniyet ve qütü::ı 
insanlık olmuştur. 

Ömrü boyunca yurdu kurtardı, koru 
du ve aydınlettı idi. Kendisi gibi mu. 
azzam ölümilc de tekmil insaniyete 
Türkiye adlı ve yüksek değerli bir me. 
deniyct mücevheri olduğunu bir daha 
öğretti. Ve memleketimize hürmeti, 
beşeriyetb yalnız hafızasına değil. 

vicdan ve ~uuru içine de yerleştirdi ... 
!c:te bizi ynrı kadavra halinde iken yer 
den kaldırmış olan baba eli - o kah. 

raman olduğu kadar ince ve gümı' 
el! - milleti bu vaziyette olarak gele-
ceğe teslim ediyor. 

Düşünüyorum: Ben §imdi şu satır .. 
ları yazarke:ıO 'nun tabutu önünden 
bUtün bir milletin matemi, yüz binler .. 
ce y~lı göz ve kırık gönül halinde, fa. 
kat saygı, terbiye ve sükflt içinde geç. 
mektedir. Yarın öbilrgün de daima gi· 
dip geldiği bir vatan şiryanı içbden 
cenazesi bu toprağa gelecek. Yani ço1 
halinden en ileri bir mamure kılığına 
soktuğu Ankara toprağına gelecek! 

FevkalMe dakikalar vardır: Ezel • 
de:ıbe.ri cihanın milyarlarca sevinç ve 
elemini ayni sinik filozof camitliğile 
karşılamış görün.en dağlardan, taşlar. 
dan bile bazı kere bir ruh cereyanı ge. 
çer gibi görünür, Şimdi sanıyorum ld 
O'nsuz kalan zavallı Çankaya ile An. 
kara kalesi bu haldedir .. Haksız mı? 

Sözlerimin ad! bir edebiyat manza
rası almasından korkuyorum. Çünkü 

bu kadar bliyük bir millet matemi kaz1. 
şısında belki sonsuz bir sükuttan da

ha beliğ elem abidesi kurulamaz. An. 
cak hassasiyetimiz öyle bir zelzeleye 
uğradı ki, bu da elimizde değili 

Eskiden beşer mukadderatı üzeri:ıde 
büyük roller oynıyan insanların ismf 
üstüne masaldan. hurafeden birer ör. 
tü çokitir ve türbe kurulurdu. Bu in .. 
sa:ılan yerine söre, evliya, peygamber 
ilah diye insanlık k~drosundan dışa
rıya çıkarırlardı. !şte Atatilrkün hi~ 
sevmediği hiç aldanmadığı, hatta mil. 
let zekasına, beşer aklına karşı küs. 
talı bir hürmetsizlik saydığı hazın gAf 

letlerden biri! 

AtatUrkUn mucizesi, mucizeye ina.:ı. 
mamasmd::ıydr. Daha tlenstn.1 s6yliye; 
yim. Kendisinin modern bir inkılap ya. 
ratıcısı olmasına ~ büyük sebepler • 
den biri insandan büyük mabut tan~ 
mamasındadır. Ve insanlığın her tür, 
1ü hayrr ve şerefbe te~ kaynak olard 
ybe insan vicdanını ve aklmı seçmeıı 
sindedir. Onun için işte bu harikulaa. 
adamda layik kafamı.:ı tapmıya layıll 
bulduğu en büyük vasıf: İnsan Ata. 
türk! 

Atatürk hakkında 
Yunan ve 

gazetelerinin 
Arnavut 

neşriyatı 
Tiran, 20 (A.A.) - Alba Ajansr 

bildiriyor: 
Demokratia gazetesi, "Asrnruzın en 

mümtaz siması Atatilrk,, başlıklr ma. 
kalesinde, Büyük ölünün tercümei ha
linden ve eserlerinden bahsetmektedir. 

Bu gazete ezcümle şöyle diyor: 
Atatürk, asrımızın en mümtaz sima

sıdır. Filozofların muhtelif metafizik 
manalar vermiş ve şairlerin en güzel 
ve en yüksek sözlerle tasvir etmiş ol. 
dukları ideale o, realist nafhası ile can 
vermiştir. O, sözleri icraata kalbetmiş· 
tir ve büyük icraatın lisanı kendinde. 
dir. 

Atina, 20 (A,.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, Türk milletinin matemi 

hakkında hususi muhabirlerinin gön
dermiş oldukları yazıları neşretmekte 

berdevamdırlar. 

Eleftron Vima gazetesi, bilhassa 
Atatürki.in siyasi ve s.csyal reformları~ 
nın garbi sistemlerinin basit bir kopya. 
sı olmadığını belki Türk ibdaı olduğu-
nu ve bu reformların kuvvet ve hayatL 
yetlerinin Atatürkün milletinin teced
düdü için hususi bir sistem bulması ve 
bunu tatbik etmesi keyfiyetinde mün
demiç bulunduğunu yazmaktadır. Ata. 
türkün ölümü ile başlıyan yeni devrin 
nişanesi, onun eserine bağlılık, onun 
direktiflerine bağlılık ve onun prensip
lerini tatbik etmek olacaktır. 
"Mas~ger Athanes,, gazetesi. mu_ 

harrirlerinden Moschopoulos'un Kema 

lizmin iktisadi doktrin hakkındaki bir 
makalesini neşretmiştir. Muharrir, bu 
yazısında Celal Bayarın Finanaiyal Ti. 
mes'de intişar eden bir makalesine ita. 
ret eylemektedir. 

Messager D'Athenes gazetesi, mu .. 
harririnin, Kemalist rejimin memleke.. 
tin mutlak 'istiklali~i temin etttikten • 
Türkiyenin !Y.>syal ve siyasi bünyesinde 
bütün reformları yaptıktan ve bugün 
pek az milletin nail olduğu istikrar ve 
itlınadr tesis ettikten sonra Türkiyeyi 
iktısa.di bakımdan, en kısa müddet zar 
fında ve tama.m.iyle rasyonel vasıtalar .. 
la dünyanın en ileri memleketlerinin 
seviyesine çikarmağı gaye edinmiş ol. 
duğunu yazmaktadır. 

Ethnos gazetesi de, hususi muhabiri· 
nin uzun bir yazısını neşretmektedir. 

Bütün gazeteler, cenaze merasimine 
ait hazırlıklara uzun yazılar tahsis et. 
mişlerdir. 

DUk d6 Vfndsor 
Memleketimize geliyor 
Londra, 20 (A.A.) - Sunday Pitou

al gazetesi, Dük Gloucester'in şimdiki 
Hindistan umumi valisi Lort Linlth • 
gov'un vazifesinin hitamında onun ye .. 
rine tayin edileceğini haber vermekte. 
dir. 

Dük de Vindsor, 939 senesi battan· 
gıcında Mısıra ve Türkiyeye gidecek 
ve en nihayet lngiltereye dön{lp btf 
olarak orada yerleşecektir, 

o 
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Bütün yurt bugün 
~ 

maten-1 günü yaşıyor 
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.ı. •• • •• ı "ni yumduğunun bugün on birinci günü.. Bütün Ataturkun hayata goz erı _ 
I' .. k b" .. · ın· d• hırkmk !arla kendilerini paralarcasına agladılar, ur uluıu bu on ır gun ıç ~ s _ .. .. • 

Ö 1 .. k ··ı A t"" kün Türk u !usuna yaptıgı buyuk hızmetler ve onun 1 ;r yaı arı do tu er.. ta ur 
1 1 ·· - etınenleriRiz size her gün, her zaman, her derste 

unutu maz bnşarı arını ogr . .. .. d T" k ı 
..._k ·ı B" d b ·· burada O"n un ölümünün on bır gunun e ur u u· 
"' rar ettı er. ız e ugun d""k ··kı · · 1 ·· .. .. ı ag·ladıg·ıru nasıl gözyaşları o tu erını an atma-ıunun, butun dunyanın nası ' _ 

1 lı - B 1 t bu aördüğü nüz kısa yere ıııgmaz, sayfalar dolusu, a ça şacagız. u an a ma • 
kitaplar Iazı:n ... 

BiRiNCİ G'ON: 

10 İki · · sabah saat dokuzu be• geçe Atatilrk hayata gözlerini yum-ncıteırın s 
Cu .. Bu kara haber bütün dün} aya umulmaz bir çabuklukla yayıldı. Gazetele~ 
!kinci ·· ün ·· defa baskılar yaptılar .. Anadolu Ajanıı her tarafa bu kara haberı 

• uç cu - d B'"t"" kull da ' kü" ""k )'aydı.. Gazeteyi alan herkes hıçkırıklar la agla ı.. u un o ar sız çu 
- ı k d" · · dı'nme:ı yau saldınız . Bu acı liaberden bayılan arkadaılannız ., .. vru ar en ınızı s- · 

da oldu ... 
iKJNCt GUN: 

Bugün her kimin ylizilne baksanız aflryor. Natıl aflamum ki, koea bir ci
han yaratan Atatürk ölmOftil.. Sbin bil yük afabeylerinb, thıiveraitede okuyan 

C lik .r..aün toplantı alanında büyük bir tören yaptılar. Törende Atanın h!-
enç J -e. la d 1 o 1 ooW 

tırasım andılar .. Onun emanetlerini koru yacaklarıru hay r ı ar.. n ann ogret. 
- n1 · l profesörler de aöz söylediler. Ve ertesi gün Taksim alanında Ata. 
... e en o an . .. k d - L 
ıun emanetlerine sadık kalacaklarına dair yemin edeceklerıne. soz verere agı 
.1_1 B ·· a ni zamanda esas teşkilat kanununa göre yenı Cumhur Başkam 
\U ar.. ugun y . · mh B k 
aeçilccekti. Kamutay bu seçimi yaptı ve lsmet inönü ikıncı Cu ur aş anımız 

oldu ... 

tlÇUNCU GUN: 

da At ...,.rlrlln ~l t1ın kederi devam ediyor.. Gençlik 'iak-
Yurdun her yanın anı d" · 

•im alanın.da toplandı. Taksim alanına o gün bakanlar iğne atıl~ 1Ye.r~ d~şl~ıyc· ı G ı··· irlisozerını ınıyor .. Cek bir kalabalık görürlerdi .. Herkes ag ıyor.. enç ıgın :r • • 

kl ·· l · t ag·tıyorlar kı. Gençlık Ata. Onların feryatlarına, onlann bıçkın arına oy e ıç en . . 
türkün emanetlerine aadık kalacaklarına ve onu koruyacaklarına andıçtıler. An. 

dın sözlerini orta slitunda göreceksiniz. 

DöRDUNCU GUN ı · · d k h · 
Til k 1 kederini d.indirC(:ek, onu bir par~cık olsun tesellı e ece ıç 

r u wıµnun . . . . yavrular hıçkırıyorlar. 
.. r ıey yok! .. Yine ağlryorlar .. ihtiyar an ~eler, mını~ını k . . izin verilecekti .. 
!tütün yurtta§lara, Atatürkü, onun yattı gı tabutu gorme 1

1çın .
1
• ttı'ler 

... 1 b"'t" yurttaJ ara ı an e .. ıaf.r program hazırlandı ve bunu gazeteler e u un 

BEŞİNCİ GUN: 

k il e yabancı devlet a.damları 
Bugün Ata türkün cenazesinde bu Iunma zer d 1 k cenaze 

ttlmeğe başlıyor. Bütün dost yabancı devletler Ankara a yapı aca 

~renine gitmek Uz ere !stanbula ~eliyorlar. 

ALTINCI GUN: 

. .. d k'kalarına ait haberleri okuyoruz .. Bü-
Atatiırkun aon a ı 

Gençlik and içiyor 

ATA 
Gençliğe 
diyor ki: 

'
1Ey Türk ıençllfi 1 Birinci vazifen 

Türk iıtiklilini, Tilrk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. 
tir • 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin ye
gane temeli budur. Bu temel, sçnin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
seni, bu hazineden mahrum etmek is. 
tiyecek dahil ve harici bethahlann ola
caktır. Bir gün istikıat \ı"e Cumhuriye
ti müdafaa mecburiyetine dil§ersen va. 
zifeye atılmaY. için, için.de bulunacağın 
vaziyetin imkan ve §eraitini dütilnmi
yeceksin 1 Bu imkan ve ıerait, çok na. 
müsait bir mahiyette tezahür edebilir. 
istiklil ve Cumhuriyetine kastedecek 
düımanlar blitün dünyada emsali gö
rülmemi§ bir galibiyetin mümessili ola. 
bilirler. Cebren ve hile ile aziz vata. 
nın, bütün kaleleri zaptedilmiı, bütün 
tersanelerine girilmi~ bütün ordulan 

dağıtılmıı ve mc:mleketin her köıeıi 
bilfiil iual edilmiı olabilir. Bütün bu 
ıeraitten daha elim ve daha vahim ol
mak üzere memleketin dahilinde ileti.. 
öara sahip olanlar gaflet, dalllet ve 
hatta hiyanet içinde bulunabilirler. 
Hatt! bu iktidar sahipleri phıi men
faatlerini, müsteviilerin siyasi emelle. 
rile tevhit edebilirler. Millet, fakru za. 
ruret içinde harap ve bitap dil§müı o
labilir. Ey Türk istikbalinin evladı, iı
te, bu ahval ve §erait içinde dahi vazi
fen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.,, 

K. ATATORK 

,... .................... .. 
Gençliğin andı: 

"Biz, Türk gençliği, Atasının bı 
:ıktığı mirasa, cnun Cumhuriyeti 

ne, onun kudretli ve kuvvetli reji 
mine daima ıa.dık, toprağına hayatı 
mızı, istiklaline kanımızı vermcg< 
şerefimiz, namusumuz ve Türklüğü 

üz nanuna Yüce Abidenin altınd, 
· z verip an.diçiyoruz.,, 

..................... 

Bugün Atanın bizden 
11 nci günü ayrılışının 

yük Önder, ölümün ıon anında, hayatının ıon dakikalarında bile nasıl ulu unu du. 
şiındüğünü gazeteler içli bir lisanla anlatıyorlar .• Onu okuyan yurttaşlar gözyaş. 
!arını nasıl zaptedeceklerini bilemiyorlar. 

Atatürk ölüm döıeğinde 450n sözü §U olmuş:" - Saat kaç? .. ,, 
Kendisine saatin kaç olduğunu ha her vermişler .. Ondan sonra Büyük ön

der hiç uyanmamıı .. 

YEDI, SEKtZINCt GUNLER: 

AtatlirkUn aziz tabutunu ziyaret et mele: için bugünlerde Türk ulusuna izin 
veriliyor. Dolmabahçe Sarayını yüzlerce ziyaretçi her gün dolduruyor,. Btltun 
okul talebeleri, ihtiyar anne ve babalar, genç, yaşlı, bütün herkes oraya k yor, 
onun tabutunu görmek, gözyaşlariyle ıu lamak istiyorlar .. Tabutu gören bayılan· 
lar pek çok .. 

DOKUZUNCU GUN: 

BugUn a!'tık Atanın tstanbulda aon gllnll bugUn 1 İstanbul halkı Onu göz. 
yaıalriylc Ankaraya soru;uz yerine gönde recck .. Bütün sokaklar her taraf tıklım 
tıklım dolu .. Atanın cenazesini görmek, ona karşı r.on vazifelerini yttpmak üze. 
re kotanfan aymak mUmkün defil .. Cenaze töreni tam uat 8,30 da başladı .. 
Dolmabahçe Sarayından tabut büyük bir top arabaıma kondu, sağında ve solun_ 
da- altıtar ceneral yer aldı .• Cenaze yU rUmeğe başladı. En önde: Mızraklı su
variler, topçu ve piyade taburlan, çelenkler, cenazenin bulunduğu top araba 

1
, 

aile efradı; Baıbakan, Kamutayı temsil eden say lavlar, İstanbul :tlbayı, üniver
site gençliği, askeri okullar, halkevleri, lzciler ve halk bulunuyordu. 

Cenazenin geçtiği yollarda feryatlar, hıçkırıklar yükseliycrdu .• ''Atam bi. 
zi neye bırakıp gidiyorsun .. ,, 

Minimini bir arkada§ınız da fÖyla ağlıyordu: 

. " - Tannm Atamızı bizden daha çok sevdiğin için mi aldın. Sen gökler. 
desın. Onu senden geri alamayız. Fakat onun yattığı topraklar her zaman bizim 
olacak .. Onu beklemek için kuvvetli zabitler olacağız.,, 

"Minimini arkadaınuzm bu ağlayıır yilrekler paralıyor. 

. Cenaze alayı köprilyil geçiyor, Sal kımsöğütten ıonra Gülhane parkına ri
rıyor.. Ora.dan .da Sarayburönuna getiriliyor. Cenazeyi buradan alıp götürecek 
olan Zafer torpıdosu hazw, bekliyor .• 

Tabut, kısa zamanda buraya yerleıtirildi.. Torpido keskin bir düdük sesin
den .sonra yavq yavaı gözyaJları arasında sahilden uzakla§lllağa başladı. Zafer 
torpıdosu, ~nu Adalann açıklığında bekliyen Yavuz zırhlısına götürecek ve Ya
vuz .da tzmıte ve oradan da trenle Anka raya gidecektir. 

BugUn Ankarada büyük bir cenaze töreni yapılacak ve Yiice önder Ata. 
tilrk gözyaıları aruında e-bedt yerine br raktlacak .• 

Minimini yavrular Atatil kü d · .. 
. .. r aıma hayalınızde yaşatınrz ve yaşatacaksınız. 

Unutmayın kı bugunkü erki l"w• • · Ata .. k d' o · · · • 1 • • • • n ıgınızı tur ver ı.. mınımmi yavruları 
sız erı ve sızın bıra.z daha b'" ·ik 1 - • • • • ' 
1 •• •• uyu t) an a gabeylerınızı çok severdı.. Bütün Türk 

u usu, Ataturku sevecek ve onun sevgisini ebediyete kadar götürecektir. 
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Büyük matemdeki 
asilsükôn veazamet 

Reisicumhur ismet Inönü, 
Maı'eşal, Vekiller, Mebuslar, 

Atatürk'ün mukaddes 
huzurunda durdular 

Büt~n An~'arc:hlar ardı c:rası getmez bir kafile haPn~e 
gece yarısına kadar kat faik önür den geçtiıer 

Ankara, 20 (Muhabirimiz Emin Ka· 
rakuı bildiriyor) - Ankara Büyuk 
§efini kartılıyor... Sabahın ıekızinde 

Ankaranın Meclis, istasyon, Bankalar 
caddesi ıpıssız ... Bu caddelerin bittiği 
yerlerde inzibat kuvvetleri nöbet bek.. 
liyorlar. 

Mebuslar fraklannı giymiş vaziyet. 
te üçer, bcJer istasyon caddesinden a
lır ağır yUrüyerek gara doğru ilerli. 
yorlar. İstasyon caddesinin bc:r ild ta
rafı birden Harbiye okulu talebesi ta. 
rafından ikisıra halin.de kapatılmış ... 
Saat dokuz. Trenin gelmesine daha bir 
aaat var. Bütün mebuslar, istasyonda 
ııağı yukarı dolaşıyorlar. Gazeteciler 
foto muhabirleri, cenazenin yüklenece. 
li top arabasına yakın bir yerde duru· 
yorlar. Bunların ıı:rasında kadın ve er. 
kek birçok ecnebi gazeteciler ve fotoğ
rafçıları da bulunuyor. 

:Biraz &onra tekerlekleri defne dalla. 
riyle ıüslenmiı, bir top arabası geldi. 
önilmüzde demiryolları merr.urları Ü· 

seli bayraklarla kapalı trenin pencere. 
aine kadar yükselen bir masa etrafın· 
da aıralanmıı b:kliyorlar. Saat ona on 
beş dakika kadar kala Cumhurreisi ts. 
met tnönü ve Mareşal Çakmak da gel. 
diler. Gar kapısında bc'kliyen bir kıta 
asker ıelam resmini ifa etti. Şimdi gar
da en ileri devlet adamları vekilleri ve 
mebuılar hepsi tamam olarak bulunu. 
yorlar. 

Saat tam ona iki dakika var. theri
mlıden çok yakın bir mesafeden tay. 
yareler ge .. iyor, bu tıtf}'3rcler Büyü:C 
Yolcuyu Etimesğuttan karşılamışlar ... 

Saat 10 .... Tren a 0 .r ağır gara giri. 
yor •. Büyü';c bir sessizlik içinde y; !mz 
fotoğraf makinelerinin tıkırtıları iş.ti· 

liyor ... O kadar. 
Son vagon, ebecU Şefi hamil olan 

kendi vagonları, Uzeri bı.iyük bayrak. 
larla kapanmıı olarak tam gelip önü. 
tnllze duruyor. Pencerelerd:n vagonun 
içerisini görüyorum. Yüksek rütbeli 
subaylar kılıçlarını çıkarmış, Büyük 
l)Jiinün batı ucunda nöbet bekliyorlar. 
Tabutun dört ucunda elektrikli meşa.. 
leler yanıyor. 

Nöbet bekliyenlcr bilyUk bir vecd i. 
~de dimdik duruyor, Büyük Ölünün 
tiirbedarlı~mı yapıyorlar. 

:Su eanada Cumhurreisimiz İnönü 

ngona doğru yUrüdü, !çeriye girerek 
tabutun Bnlinde btıyiik bir hftşu içinde 
batmı önüne e~di. Vagonun pencerele· 
ri kapandı. Pencere ön:.:tlde duran ma. 
aa birh daha yük eltildi. Tabutun üze 
rindcn bayrağı kaldırdılar. Kayı§lan 

aöktüler. Ve pençereyi tekrar açarak 
ve yavaı yava! itere:1 hazırlanan r.ıasa 
O...erlne koydular. 

lıu masa üzerin.de tabut, sekiz gene· 
ral tarafından Uç metre kadar uzunlu. 
fundaki cilalı ve yuvarlak ağaçlara 
byıılar vasıtasiyle tesbit edildi, Ağaç. 
Jann bir ucu tabuta bağlı, diğer ucu 
etrafta bu i~leri yapmak için yardım 
eden askerler tarafından tutu!uyor. Ta
butun altındaki masa itildi. Generaller 
ve mebuslar tabutu omuzlarına aldılar 
ve gayet yavaı adımlarla yürüyerek 
top arabasının Uzerine koydular. Araba 
ilzerinden kayıılar ıöklilerek ağaçlar 
çıkanldı. BUyUk bir bayrak üzerine ör. 
tnldll. Bayra'k üze .. ;nrield yıldız tabu· 
tun bir ucunda tamamen göri!nUyor. 
Top arabası on bire on beş dakika ka 
la hareket etti. 

Ark:ısrnda Cumhurrcisi, Başvekil. 

Mareşn.l, Ve~tiller, Mebuslar, milli ve 
a11keri erkA.ı yilrüm_ye ba~l:ıdılar. 

Aftr ağrr istasyon ca 'desl'1den çıkı. 
vC'ruz. TA uzaklarda halkevi ve Etno. 
brafya mmesinin önleri, beri tarafta 

Altındağ tepeleri, sol tarafıımzdald 1e· 
bir sta.:lyomu civarlarından halk BüyUk 
Ataıııu görmek için toplaıınuılar ... 

Mecliıin önüne gelindi. Birkaç giln· 
denberi iltmal:ne çalıştırılan Katafalk 
tamamen bitmif.. Altı ıütun üzerinde 
meşaleler yanıyor. Siyah dumanlarla 
alevler çı'karıyor. Siltunlar defne dal. 
lariyle süslcnmi~. muazzam katafalk'm 
ar casmda kalan Mecliı binası hiç gö· 
rünmüyor. Katafalkın üzeri ve tam kar 
şımıza gelen cephesi beyaz till ipekle 
kapatılmı§. Onun da üzerinde büyük 
bir bayrak sarılmı1, bayrağın bir ucu 
ıUtunların Uzerin::?e, diğer ucu yerlere 
kadar dU§üy.or. Etrafta uyılamıyacak 
kadar çelenkler duruyor. O kadar faz. 
la ki Katafalka ırğamayınca yan ta. 
raflara Meclis bahçesine ııralanmıt du. 
ruycırlar. Bütün resmt ve hususi miles. 
seseter{n hepsinin de çelenkleri yanya· 
na sıralanmıı .. Cene.ze Mecliı, binaSI ,ö. 
nlinde d·•rdu . .l\febuılar tabutu omuz· 
larrnda tuıyarak mevkii mahsusuna ka 
dar yUrUdüler ve yine ayni hlirmet ve 
itina ile üzeri atlas bayraklarla kapan. 
dı. Cıırrıhurreisi tr.önt;niin celenri ta. 

butun iSnUne konuldu. Tabutun baıu· 
cunda iki general ve iki genç ıubay kı. 
lıçlannı yere eğmit bir halde ve beri 
tarafta pofü ve askerler ayni gekilde 
nöbet bekliyorlar. , 

Bu ıırada Ankarapalasın balkonunda 
yer alan yabancı heyet baş.'kanlarr ta· 
but top az:abasından indirilip yerine ko 
nuluncaya kadar ıetam vaziyetinde dur 
dular. 

Tabut yerine konduktan sonra Cum. 
hurreisi lnönli, Başvekil Bayar, Mare. 
şal Çakmak, Vekiller, Mcbu.Jlar aıra ile 
gelerek A tatürkün mukaddes huzurun· 
da durdular. Hürmetle başlanru eğdi. 
ter ve Halk Partisine doğru yürlimeğe 
baıladılar. 

Aradan on da'klka geçmişti ki jandar 
malar halkı yavaş yavaş bırakmaya bag 
!adı. BiltUn Ankara halkı Büyük Kur· 
tancrıı kar§ısmda gözyaılarını dökmek 
iç:n acele ediyordu. 

Akpma doğru başbyltn yağmura 

rağmen btitUn Ankara halkı ardı arası 
r,elmez bir kdile halinde gece yarısın. 
dan sonraya kadar Büyük Şefin tabu. 
tu önünden gectilcr. 

. lzmitten Ankaraya 
kadar tren volunda 
Elleri meşaleli yurddaşlar, matemli 
ve hazin bir il1tiram safı teşkil ettiler 

Eskişehir, 20 (A.A.) - Azil Ata· 
ama son tulm ... a-ılfesini yapmak isti 
yen Eskişehir halkı akşamdanberl 

istasyonda bekliyordu. Aziz Naaşı getl 
ren tren mukarrer saatten doksar. 
dakika sonra ve sabaha karşı geldi. 
Garda hlcbtr fert yerinden kımılda. 
mamıştı. Tren istasyona girmeden 
on dı.ıktka önce kolordu erkA.n ve su
bayları, vali, belediye retsl, vilfiyet 

vo belediye erk~nı, esnaf cemiyetle
ri, Parti, Hnlkevl mensupları, lise ve 
ilkokullar öğretıuen !eri ve talebeleri 
askert kıtalar. bando, polis ve zabıtnl 
belediye efradı ve on binden fazla 
ha'lt istasyonun bir ucundan mUnte· 
basrnB kadar dizilerek matemli ve 
hazin bir ihtiram safı teşkil ettiler. 

YUzlerce meş'alentn elemli ışığında 
bUtUn gözler yaşlı tel. Tren ağır ağır 
gara girince, sUrekll bir hıçkırık ve 
derin bir inilti her yeri kapladı. Her· 
kes aziz Atasını derin uykusunda ra. 
hatsız etmiş gibi seslerin! yUkseltme 
den tcJI lçll al;lıyor ve "Atamız .. sev
glll Atamız., diye inliyordu. Trnn 
garda durunca on blnlerce elemli baş 
husust ihtiram ve matemli yere eğil. 
dl. Aziz Atanın mukadde3 Naaşları· 
nın bulundu~u vagon tam altı oklu 

veda meşa'leslnln hizasına tesadUt 
etti. Ulu Başbuğun kahraman meh. 
metçi klcrl t.unc; yUzlerlnde beli ren 
ulvi btr elemle son ihtiram 11el!mını 
ıra ettiler, bando matem havası çal
dı. Halkın, gene kızların, vllA.yet ve 
belediyenin, mekteplerle cemiyetle • 
rln hazırladıkları çelenkler vagonun 
etrnfına serpildi. Tren lstne.yona bir 
nur ırmağı gibi girmişti. Yol'arda 
ışıktan huzmeler ve kalplerde deva 
bulmaz kederler bırakarak Eslclşe -
hlrlllerln gözyaşlflrı ve derin feryat· 

tarı kadar ağır ağır bizden uzaklnş • 
nınğa bnşlayınca, saatlerdenberf te. 
essUrtınU zapta talışan halk coştu.! 

l:iştı ve sıırf'ılclr. Kndın. erkek. genç.I 
ihtiyar. herkes ''Atamız r;ttme, Ata • 
mız nere:re gidiyorsun,, diye lnll:ror. 

ellerini onun mübarek varlığı arka
sından uıatarak titriyordu. 

Sabah olmak Uzere, birkaç saot 
sonra gUneş doğacak, fakat Eskişe· 
hlr balkı grup eden en bUyl.lk gUne. 
şln acısı lle uyumuyor, otıırmuyor. 

ağlıyor ve caddelerde dolaşıyorlar. 

İstasyonun bir ucundan şelccr fahri. 
kasına kadar uzanan bUttln demtryo· 
lu boyunca binlerce TUrk ha.\! An • 
karaya doğru bakarak hıçkırıyor. 

Polatlıdan Geçerken 
Polatlı, 20 (A.A.) - Sabahın yak· 

taşmış olmasına ve soğuğun artma • 
sına rağmen trenin gectiğl yollarda 
ellerinde meş'ale tutan halk yığınla
rı göze ~arp~or. Nemli gözler BUyllk 
Atanın Naaşını taşıyan vagonu arı • 
yor. Vagon c;tçekler içinde ve katarın 
en sonundadır. Atatuı kilo vagonu 
görUnUnce hıçkırıklar ve feryatlar 
başlıyor. 

Tren Polatlıda bUyUk tezahU r ntln 
karşılrındı. Uzak köylerden akan 
halkın llt!haklle istasyonda altı bin 
den fazla kalabalık blr1lrmlştt. Po • 
Intlı bir hıçkırık musikisi tc;:tnde nn. 
yUk Atanın matemini yaşıyordu. 

Tren kısa bir mUddet durdu ve göz
yaşları içinde yoluna de\"ama başla· 
dı. 

ET1MESGU'rl'A 

Etlmeetut. 20 (A.A.) - Şafakla 

beraber AtatUrktln NA.aşını sel~mla
mıya gelen tayyareler gözUktU ve 
geni~ kavisler çizerek trenin Uzerin· 
de u~mağa başladılar. Alnca karan. 
lıkta hattın tkt tarafına dizilen halk 
yığınları görlllUyor. Herkes boynu 
bükUk. cözler yaşlı BUylik Ataya 
son te<;yl vazı fesini yapıyor! ar. 

Ankaı aya ynklnştıltc;:a tren gUzer
gdhıncla kesnfet artıyor. Etlmcsğuttal 
kesif bir kalabalık var. TrPn dört ıla 
ktlca istasyonda durdu vo bu tevnk· 
kur gUzyaç.lnrının serbest bir cereyan 
almaeın• Tulle oldu. 

Ankara, 20 (Telefonla) - AtatUr. 
kün Ankaraya 19 yıl evvelki geliıi ile 
bugünkü gelişi arasındaki farkı düıU. 
nuyorum. Baştan başa ywııp yıkılmış, 
dünya haritasından adı ııilinmekte olan 
bir memleked kurtarmak üzere yola 
çıkmııtı. Samsun, Erz~um, Sıvaı mer 
halelerinden ıt0r1ra Ankarayı hareket ve 
müdafaa merkezi yapan Büyük Ada· 
mın o ilk geliıindeki ulvf mutat man. 
zara tarih durdukça sayfalarda ve in. 
aanlık devam ettikçe hifıulardan silin.. 
miyecek. Zira o müteva.zt geliıten mub· 
teıem bir devlet çıktı. BugünkU muh. 
tcşem geliıi ise o devletin ihtitamına 
yakı~ır bir ulviyet ve a.zam~t ta11yor. 

Atatürk 19 }'ll önceki gelişinde ha. 
yat ve hareket kaynağı hamlelerle do. 
lu dipdiri bir insandı. Büyük Ölilyil 
kar§ılayıp azap ve ıstırap ile bağnna 
b""<ın btı..,ünkU Ankara ise Türk mille· 
tinin bütiin hayatiliğini ve yarın için 
limit ve ist:kbal dolu canlılığını kuv
vetle ifade eden bir varlıktır ve o BU. 
yük ÖIUniin yaşryan ve daima yaşıya. 
cak olan eserlerinin en büyüklerinden. 
dir. 

1zmitten husust trenine nakledilerek 
saat 21 de y ola çıkarılan muhteşem ta-

R :ı m3nya krall 
Pat ist~ 

Faris, 20 (A.A.) - Ro~dnya Kralı 

ile Prens Mişel, dün akşam saat l 9.20 
de Parıse gclın~ler ve istasyonda hari
ciye nazu. Bonnet, Lcbrun namına re· 
is:cumhunın asl:cri maiyetinden Mira. 
lay fı.Iarceau, Pariztel:i Romanya elçisi, 
Romen kolonisi ve daha birçok zevat 
tarafından kırşılanmışlardır. 

Hükümdar doğruca Rivoli sokağın. 
daki konağa gitmi~tir. Pazartesi ak~a. 
mma kadar burada kalacaktır. 

Paris, 20 (A.A.) - B. ve Bayan Leh 
run tarafından Kral ile Prens Mihail"n 
§ere fi ne verilen öğle ziya! etinde BB. 
Daladier ve Bonnct, Mareşal Franchen 
Dcspercy, General Gamelin ve Roman
yalı şahsiyetler hazır bulunmuşlardır. 

ltal~1an - Vuııoslav 
tlc•nrPt nnlaşma~ı 
Dclğrnt, 20 (A.A.) - Sonteşrlnde 

bnşhynu ltalyan - Yugoslav m ' izake· 
releri 17 ı.;onteşrlnı'le naıcn merlyette 
olun tlcnret muahedesinin eanslarınıı 
uygun bir tlcnret ltll~!ının lmzaslle 
n!:'tlcelenmlştlr. ttaly:ıdan yapılan 

lthnllı.t bu ltllft.! ile eskisi gibi tama
mllo serbest kalacaktır. Yugoslavya 
halyadnıı yapılnn lthala.tı <;oğaltma. 

ğr. çnhşacak ve mUmktin olduğu ka· 
clar İtalyan ondllstrlsine sipariş ve
recolctlr. 

Bu mllznkereler esnilsında Yugos
lavya halynya lhrnç ettiği odun, hay 
van, sellU!os vesnir eşya için daha 
bllyUk kontenjanlar elde etmiştir: 

Balkan tur·zm 
IHln ffl ra n~ı dnQ'ı !<h 
Atina, 20 (A.A.) - Balkan turizm 

komitesinin, Atina. toplantısı mesaisi. 
bitmiştir. 

Yugoslav delegesf Graseviç, Uç mem 
!eketin bütlin dele~eleri namma kendi
lerl:ıe gösterilen hüsnü kabulden do. 
layı Yunan h1>yetine te~ekkOr etmiş ve 
bu te~ekkiirlerinin matbuat ve turizm 
mfü:tec:an Nikolaidi!e de lbllğmı rica 
etmigtir. 

Cumhut iyetçi ispanyadan 
bit heyet geldi 

AtatürkUn cenaze töre:Jinde buluna
cak olan İspanya heyeti dün saat 14 de 
iki tayyare ile Ye~ilköy hava istasyo. 
nuna gelmiş, ve mihmandarlarfle hava 
subayları tarafından istikbal edilmiş. 
tir. 

Heyet bir müde:It istirahat ettikten 
so:ıra yinP tayyareleri ile Ankaraya 
hareket etmi&tir. 

İspanya nafıa nazırmrn riyasetinde 
ki bu heyet dokuz ki~den mi.ir~kkeptir 
ve iç1erinde Barselon kumandanı da bu 
lu:ım&ktadır. 

but bütün gece yliksek üniformalarını 
giymiı ıubaylann nezareti, nöbetçiliği 
ve ihtiram ıelimı arasın~ seyahat celi· 
yordu. Fakat onu bekliyıen, onu ıaygı 
ve sevgi ile ıelimlıyanlar bütiln yol 
boyunca gecenin geç saatlerine ralmeıı 
gördük ki, yalnız bu genç .ı.abitler de. 
fildir. 

Demiryolunun gilzerrlhmda k8y1lL 
ın. kentliıl, kadını, ersefi ile, çolufu 
çocuğu ile biltün bir millet ellerinde 
meşalelerle onu aellmladılar •e tretıln 
geçt,inl gözyaJlariyle takip ettiler. 

Bugiln de Ankarada sabahleyin ReL 
sleum'hurun n Millet Meclisinin iıtuo 
yondald karplayışmdan be!lıyaralc ti 
Millet Meclisi önlindeki bUylik •e 11aa .. 
atk!rane katafalkın huıur:unda yağmu. 
ra ve 'karanhfa rağmen geç vakitlere 
kadar akın, akın devam eden halkın 
tazim, muhabbet ve merbutiyet teza.. 
hürleri. büylik. matem., bu hllyük ma. 
temdeki asn sükOn ve azamet bana bU .. 
yük bir şairimizin ıu bily.ik mısramı 
hattrhtıyor: 

Durnıu§, baııoda bekler bi1' bTmi 
türbedarın l 

RE~K AHMET SEVENG!L 

Genelkurmaylar 
1oplaı.tısı 

Atina, 20 (A.A.) - Balkan Ant2ntr 
Gcıı~l Kurmaylar Konferansı ayın 2S 
nci Pazartesi günü burada toplanacak
tır. Türk, Romen ve Yugoslav Genel 
Kurmay Başkanlarının Atinadaki ika.. 
metleri on gün ıiirc:cektir. 

Fransa tecrit kampları 
kuracak 

Paris, 20 (A.A.) - Maten gazetesi, 
hükıimetin ııayanı arzu olmıyruı ecn&o 
biler için temerküz kamptan tesisine 
karar verdiğini bildiriyor. 

Amme hukuku ve emniyeti adına dai 
mi bir kontrola tabi tutulması icap e. 
den yabancılar bu kamplara yerleşti.. 
rilerek halktan ayrı tutulacak ve smıf 
larına göre, gruplara ayrılmak surctue 
milli mUda!aa ve nafıa işlerinde istih
dam edileceklerdir. 

Pfll .... tlnde 
Londra, 20 (A.A.) - Kudilsten 

Röyter Ajansına hildiriliyor: 
Dün Tu!Karen yakininde vuk:.ıbulan 

müsademede bir İngiliz zabiti yaralan.. 
ını§ ve bir İngiliz neferi ile ild asi öl. 
müştür. 

Romnnyada Yahudi 
dU~nıanhğı yok 

BUkrcş, 20 (A.A.) - Radyo Ajanı 
bildiriyor: 

nazı ecnebi gazetelerde intişar e 
den ve Romanyada Yahudller alet 
hinde lfratkArane birtakım muam• 
leler yapılmakta olduğuna dair ol&JI 
haberler, asıl ve esastan Arldlr. BU 
haberlerin istinat etmekte olduğu b& 

dlseler, bilhassa askeri bir fabrlk• 
bulunan Rechstza kasabasında bit 
lufllAk vukuu ve BUkovlna eyaleUO 
de k~ln Vama kasabasında, kllçUlı 
bir orman atelyeslnde yangın çıkına 
sı katlyyen hususi mahiyeti haiz ol 
mıyan aleldde kazadır. 

Yahudiler aleyhinde hiçbir h&111 
ket olmadıktan başka şahsi en utalı 
btr tecavoz btle kaydedtlmlş değildir· 

\'a"alaoan 
"a~ıt k ~ı lar 

Geçen hafta içinde gümrük mulıaf .. 
za tetkil!tı, ıekaen dok~ kaçakçı, Ud 
bin Uç yUz ot~ Uç kilo gümrük kaçal't 
yirmi iki bin yüz on altı TUı'k lira: 
yirmi kaçakçı hayvanıt ile oııg ye 
kesim hayvanı ele geçirmiıtir. 

Tabakla Batmdan 
Yaralandı ttfSt 

Ankara caddesinde ma:ıav lıf uhf ılıi 
dilkklruna götlırmek üzere aldığı a. 
kUfe U.ZUmU Ştanyburg lokantaS

1 D· 
nUne bırakmış. buna kızan gar&~ ~ 
yas o~lu Sa1!hattin eline geçirdiğ ptd'' 
baklıı Muhittini ba~mda.n yaratanı~ 
Muhittin buta.:ıeye kaldınlm~· 
hattln de yakalanm!lbl'. 
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kuzvelt Yalıudilerin 
Amerik~ga kabulünü 

istigor 
Mccaristan d~ Yah~~il~r hakkın

daki kanunu degıştırecek 
R 

1 
ne olarak tesbit edilen ilk kanunun 

Va§inıton, 20 (A.A.) - B. ~ze: müddeti Jmaltılmııtır. • 
velt, dün Alman yadan tardclunan 

1 
m. 2 _ Şimdiye kadar zikredilmlyen 

seler iPn bir melce bulmak .. ç~; ban endüstriler için hıristiyanlarla 1'L 
hakkında muhtelif zevat ile corilpn hudiler araamda bir niıbet tnbit edile-
tıı •• 
"" cektir. 

Va · ton 20 (A.A.) - .Mebuı 3 - .MllU bayatın ban faal Jmımla. flDI • -=-= umhu· 
Dieı ile Ayandan Borah, R-c nna Yahudilerin ittirak nisbetl yüzde 
run mülteci Yahudilerin memlekete cir 20 de~ daha az olacaktır. 
melerini kolaylaıtmnak için muhaceret Komiıyonun gelecek hafta itlerini 
kanunlannın deiittirilmeai lehinde yap bitirmeli beklenmektedir. 
tığı teklife itiru etmiflerdir. 

Reisicumhur teklifınde, bilhaua Al
man Yahudilerine tahsis edilecek mm. 
takayı tesbit etmekte ve bir senede 

0

ktarını memlekete precek Yahudi mı 
sı.ooo lriıiye çıkarmaktadır. ~ A 

Mebus Diet, bu tall.Udeklrb•- • 
merikada bir Yahudi aleybtarblı do· 

itin naza-ğurmaa tehlikesine ROOHve . 
n dikkatini celbetmekte, Borah ıse bu 
teklif par1'mentoya tevdi edildiği tak. 
dirde tiddetli bir muhalefet:e karııla • 
.. ecapu bildirmektedir. 

NEVYORKTA YAHUDlLER 
LEHİNDE TEZAHöRAT 

Nevyork, 20 (A.A.) - Elle~de 
''Nazilerin tedhit hareketlerini eziniz,, 
ve "Alınan Yahudileri için ıığmaca'k 
bir yer bulunm,. levhalarını taııyan 

500 kiti Alman kontoloshaneainin a • 
nünde bir geçit yapmqlardlr. malHe~ban.. 
ci bir hldiae vukuuna dair mat 
yoktur. 

Önllmfbdeld çarpmba gtlnll 20.000 
perakendeci tilccar, Almanyada ekalll· 
yetlere kup yapılınüta olan muame. 
leyi proteıto etmek G.ıere bir aut ma. 
fualarını kapatacaklardır. 

PRAGDA Y AHUDt 
J>OlllAKLIGI 

f'raC, 20 =A.A.) - Nuyoaalln Çek 
4'1tbuatı nafia ltlerinde kullantlaıı .Ya· 
budi duvarcılann tardedilmeıi lehinde 
Detriyata devam etmektedir. 

Narodni Novinl cazeteai, Yahu~e. 
rin düa mühim mevkiler itcal ettikte• 
ri Sokol mildOriyetinden de çıkanlma
llnı istemektedir. 

MACARiSTAN YAHUDiLER 
KANUNUNU DEGtŞTtP.IYOR 

Budapqte, 20 (A.A.) - Uj .Meze. 
dek - .. etninin bildirditine cöre Ya· 

•- taclilile hudiler hakkındaki kanunun 
i . ·ır. nıe11ut komisyon kanunda ıu de ıp 

likleri yapmıftır: 
1 - Memleket bayatınm ban kıtım· 

lannda l•eı ve bazı kısımlarında 20 se-

ALMAN SPOR KYUPLERtNtN 
KARARI 

Memel, 20 (A.A.) - Biltiln Al
man •por klilpleri nizamnamelerine t. 
zalannı Yahudilerle her türlü münaae. 
batta bulunmaktan, Yahudilere ıelim 
vermekten ve bunlarla konu~ınaktan 

meneden Aryen hükümlerini itbal et • 
mitlerdir. Bu hükilmlerin hilafında ha. 
reket edenler, tiddetle tecziye edilecelc
lerdir • 

Paril, 19 (A. A.) - "Açtlon Fran. 
çaise,, gazetesine B. Kaurru, beynel • 
milel Alliance laraelite, (Yahudi bir
liği) nin birkaç gUn içinde 120 ili. 130 
milyon toplamq olduğu:ıu yazmakta· 
dır. 
Eğer bu para, bagka bir maksat uf. 

nında sarf edllmiyecekse mesele yok • 
tur. Fakat Allfance tsraelite'in bu pa
rayı intikam almak makaadlyJt sarf et· 
meal muhtemel defli midir? :d'tz, Alli. 
ance lsraelite'in Fransız efkAmımumi· 
yeainJ tefvik için propagandalar yap -
makta olduğu:ıu biliyoruz. Alllance'ln 
Almanya ile Fransa arasında daimi bir 
husumet idame etmek &rZUIUDda oldu· 
lu matnmdur. 

.ra..,.,. ...... ı,..., •• ,,...... 
ParJ& 19 CA..A..) - aueteıer. Al • 

manyadald Yaluı& aleyhtan hareket· 
Jere ve bunlann mUatemJeke meaeleel 
üzerindeki tefsirlerine geniı siltunlar 
tahsis etmektedir. 

Petit Parialen gazetesi diyor ki: 

Londra ve Vqlngtonda Alman Ya • 
hudlleri için bir yer bulmak meselesi 
ciddiyetle mevzubahı edilmekte ve 
Domlniken cumhuriyeti lle Ke:ıyamn 
lslmİeri zikredilmektedir. İklimi iyi o
lan bu memleket•ere. Dominikende 100 
bin, Kenyada 20.000 olmak .u~re 12.l 
bin kişi yerleıtirflebilir. Bu ıkı mmta. 
kada yerleısme imklnları vardır. Bir 
kısım mallan ile gelecek olan Yah~i
ler de burada lskl:ı esnlan lrurabıllr
ler. -

Kısa harlcf haberler : f 

Loııdn..20-NoneçlaallgeelMa- Macar- Çek 
ud bu 1abah kanımdan bir ameliyat hududunda 
~~ı::·kralmm haluı L bir çarpışma 
'°i...ı .. 20 -ıw,..,, tıeflrl Guardlglıa 5000 R üten den mü r ek kep yeni bu ıabah Romadan Parise gelmlttir. 

Nevyork, 20-Jorpideblrbombar. bir grup Macar istana kaçtı dmıan tayyaresi uçarken ateş alm11 ve 

ormana dUtmUgtUr. 4 ölU, 2 yaralı var- Budapeıte, 20 (A.A.) - Mıcar teL f terin etrafı çevrilerek Ung nehrinin 
dır. graf ajanaı teblig ediyor: ıarbindeki mıntakayı terketmeğe icbar 

Nevyork, 20 - Honoluluda bombar- Cumartesi akpmı Rilten asker ka. edilmiılerdir. Bu nuntaka klmilen naa-
dmıan hava flloeu.:ıun talimleri esna.. çakçılarını takip eden Çekoslovak aı • yonalistlerin elindedir. Nasyonalistler 
ımda tayyuelerden biri limandaki VL ker! kuvvetleri Feketepatak btabau.. Riltenyanın oldufu gibi Macaristana 
purlarm Ustilne diltmllştUr. Tayyare • nm yakininde Macar hududuna teca- ilhakını istemektedirler. Rütenyada 
nln iki pllotu ölmUe ve bet 1dei ~ vüz etmiflerdir. Bunun tlzerine Çek u Çeklerin yaptıktan tazyik neticesinde 
lanmıştır. Havai hava kuvvetlerlnfn keri ile Macar hudut muhafulan ara.. Macaristanda hasıl olan galeyan gittı"L 
kuma:adanı miralay Ashvorth yaralL ımda tüfek ateıi bqlamıı ve yarım aa. çe artmaktadır. 
nanlar arası:ıdadll'. at devam etmiıtir. Bundan sonra Çek HilldUnetin organı olan Eati Ujaac, 

Pari& 20 - İspanyadan diSnen glS. askerler ölU ve yaralılannı götilrmek gazetesinin bildirdiğine göre milli Ril. 
nWIUler fereflne komünist fll'kası ta- suretiyle Çek arazisine dönmütlerdir. ten meclisinin murahhaalan yalanda 
rafmda:a kış veledroniunda yapılan bir Rilten firarilerden iki ölü ve ve 18• Budapqte ve Varıovaya giderek Ma-
toplantı esnaımda komUnist partisi kiz yaralı vardır. car ve Polonya hlikilınetlerinin Rliten. 
genel sekreteri Dukloı, kararnameleri halkının Çek rejiminden kurtulmasına 
giddetle tenkit etmfgtfr. Budapeıte, 20 (A.A.) - Gueteler. yardım etmelerini talep edeceklerdir. 

Nervlera, 20 - Ozerlerfnde dlSrt mil de netredilen son haberlere göre 5.000 V 20 (AA) B da 
d il kk ni b. M ar§OVI, . . - u peıte, Yon mark oldu"-· halde hududu -m~ Rilten en m re ep ye ırg rup a t 1 • f bildi . .1ıx: sı hfl,-A 

su o-~ • • • • • • lki gaze e enn n ro 
5

.ne gure &u• ğe muvaffak olmuş olan Uç Yahudi carıstana iltica etmiftir. Çeklenn h • t mahf ıı ri ç ki · tazyiki altın. 
Melmediye gelmişlerdir. miyeti altında kalan bütün Rüten top. md eb 

1 
e Re ü~ e,.._~nJeh" d nda 

raklarmda halk ç k k 1 • brp a u unan en .wuıu m e mu • Pariı, 20 - Havu aj&:Jemdan: lt Lo..-..ııı. e aı er erme hale edilmeıt için Karpat - RUten millt 
Barselonadan gelen yolcularm lf a • yan etmea~çgu-. li • f d h d ki ,_._ ,_. 

H • d klin ı nah" in. m~ ıı tara m an u utta &ıusat """'-delerine göre, bu ıehrin Varoşlarmm uszt cıvann a za ıyea mandanlığına yapılan müracaatı tetkik 
birinin bir fabrikasında l:ıfillk o'Imq de Rilten naayonaliatleri 39 jandarma-

v.. öldilnnll•'erdir. Bundan maada Çek. etmektedirler. Budapeıte hilkQmeti ile 
dört yUz kişi ölmtlttilr. ,. r Unıvar'dald kıtalann kumandanı dai-

TALlllliZLiKLE 
1--<ARSI 

CILill.: 1Si1P.I• .. 

m! temaı halinde bulunmaktadırlar. 
Macar mahfelleri Riltenyada vuiye. 

tin gittikçe vehamet kesbettiğini ve ya. 
kında kati hldifelere intizar etmek 11· 
zımgeldiğini s8ylemektedirler. 

Araba Çarpb 
OskUdarda Bayır yokugunda oturan 

Rıdvan admda bir arabacı Uslrildar 
caddesinde giderken Naiın adında bL 
ri:ıe çarparak yaralanmasına sebebi • 
yet vermlgtlr. 

- Kl UVNun iL.itap "kllnde l'VUlan tefrlkaaı -

~ t .. ASTtK TCZL11 ADAM 
LASTfK YUZLU ADAM 

ur ... Belki arkadaşım da ayıu teyl lıtfrecektlr. 
- Ne mevzuu canım 1 ••• Biraz yUrDYtlt 1;::'~-

• 
N hı:n temiz hava alayım, demlttlm ... Dolaııyo • 

ri l tasvip ederek: Keyı onun bu flk n d ki hAdf· 
- Haklııınıs, dedi. Adliye bl:::1:dı: • blras 

'eden sonra • her halde HD de or ne bal 1
18

, 
teı:nıı havaya ihtiyacın vardır. He~Jlm Her 1&• 

laııa vakit kaybedecek vaziyette det ri · tinde 
~ 1 pmak mecbu ye • anki gece devriyem ya 

1 
B lkl entere• 

)hn. lıtersen benimle beraber ge ·• e 

ilan teyler rHrUraUn T örecettme emf • 
- Sizinle enteresan teyler g maksadınız ne. 

lllırı. Fakat ••gece devrlyeıl., nden 
dır? 

- Bizim yavruları dolaşacatımdan Vllyam 
O h f zla ıual eorma 

b azetecl da a a ilk bir dolaşma-
C\.eyı·e iltihak etti. Vo çeyrek saat 

Garı •onra llrlst de bir kahveye :t~dfl8;~klka zar • 
Beraberce seçlrdlklerf kır et örmUtlerdl. 

trııda bir hayli şayanıdlkkat şeyler g f ret e-
~ll1aoı Keyı birçok ıeflllerl yakından ı ra Daha 
••reıı: onlann avuçlarına para koymuştu. 
Ga 1ardını etmek arıuıundaydı. il K~y 

kahveci kendilerine yaklaşarak evve • .. : . 
arzu 

Cimi Stanton: 
- Evet, evet, dedi. Ben de kahve istiyorum. 
Kahvenin lçersl çeşit çeşit insanlarla doluy-

du. Bir mUddet sonra onlar Vllyam 1Ceys'ln etra
fına toplandılar. Ve Vllyam Keyı onlara birer 
mlkdar para ile birlikte nasihat veriyordu. Ve 
gariptir ki onun nasihatlerini bu adamlar hiç 
istihkar etmeksizin samimiyetle dinliyorlardı. 

Nihayet Vllyam Keys genç gazetecinin kolu· 
na girer >k kahveden çıktılar. 

Vllyam Keys: 
- lşte. dedi. Benim "gece devriyem., bitti. 

Sen şimdi ne taraftan gidiyorsun? İstersen bera
ber dönelim. 

Cimi: 
- Hayır. dedi. Ben burada blrat kalmak fı • 

tlyorum. Bu akşam gördüklerimi gazeteye ya· 
zacak olursam canınız sılulır mı? 

- Asla ... fstedlfin gibi yazabilirsin çocufum. 
Bu konuşmadan sonra Vllyam Keys. geno 

gazetecinin elini ciddiyetle sıktı 'Ve ayrıldı. 

-c -,,1. 

ıa -Q 
ıa .... ·-

- Rot geldfnlı Mister Keys, dedi. Ne 
'«•raınız T 

Ciminin gazeteci ruhu, mUşabedelertnl biraz 
evvel gazeteye geçirmek arzuslyle yanıyordu. Mey • 
dandaki dlklll taşın dibine oturdu ve piposunu 
yaktı. 

- Ban!L o lezzetll kahvenden bir thacan ıe. DUşUncelerlne o kadar dalmıştı kl bu sırada 
eıt gtyjnmı, bir adamııa ıcıtll ı..ı-.ıo~~ ı..trJ· 



Muhammen bedeli 26330 lira olan muhtelif cJ111 e~e 3-1-1939 Alı g11nU 
saat 18.30 da kapalı sarf uaulU ile A.::ı kanda ldan blne,wmda 1&tm aJm•cak. 
tır. 

I 
TELEFUNKEN 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~ ........ Bu işe girmek lstiyeıılerfn 19Tf.'m llrabk muvakkat teminat ile kanunun 

t:ıyin ett!ği veaikalan ve tekliflerfnl ay.:ıl ıt1n 1aat U.30 a kadar komllJOD 
rdsliğıneo \'ermeleri lizımdır. 

Şartnameler 130 kurup. Aüara ., e BaJdarpqa ftlZlelerlDde ~ 
d1r. (8431\ 

• • • 
bir çok radyo dinlediniz. ~~ 

Ankara latuyoaundakl pllbo Mil .. Mrt.cl btıad& yaptırdaeü t.laln 
ve havalandırma teelu.tı kapalı art uaulll ile ebfltmeye konmqtar. 

1 - Bu işin muhammen bedell -t~ liradır. 

2 - lsteklller bu tme alt p.rtname v...ır wrakı Dnl.t demiryoUanmı:ı 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden Z kurut mukabWnd• al&bWrler. 

3 - Eksiltme 2-12-938 tarlhlnde cuma glnt aa.t 15 de Anbrada D.D. 
Yoı·an Yol datreelnde merkez blrhıcl komtayoınu:ft:a yapılacaktır. 

f - Eksiltmeye girebtlmek için late1dilerln teklif mektuplarile birlikte 
t a~a~d!l yazılı ftl&lkl ayni gt1ıı aaat He kadar komi.yon rellllfine te9df 

etmlı olmalan ltmndır. 
A - 2'90 ıayılı kanun a»•mma unun 337.BO liralık muvakkat bmılna.t, 
8 - Bu ka.:ıunun tayln .Wfl walkalu. 
C - Nafıa Veklletlnden muadda k ehliyet velikuı 

Bujflln de ı 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

989 modellerlnl dlollyerek 
kat'ı kararınızı vereblllrslnl• rs - bteklllerhı ehliyet vmtm al mat bere bu gibi leleri bqanme oL 

dufuna dair vealkle birlikte en u ihale tarilıJııclen 8 ,uıı e"9l Nafıa Ve. 
k&letlne mGracaat etmeleri .,. 'bu tarihten eonrakl m1lracaatl&rm oaran i-
tibara almmıyacalı llAn olunur. (f818) (8f88) 

Heı kıt'ada 70 den fazla meml~lıette 

Deniz Levazım Sa ına ma 
·. Komisyonu ilanları 

H. H. V. Denls Kerkea SatrnaJma Komls7onun.clan: 
1 - Tahmin ed!len bedeli 17.000 lira olan 50 ton B. B. marka Kobilollln 

kı.pah sarfla mtınabaul 28-11-938 tarihine rutlıyan puarteld sftntl 1aat 
11 de Vekllet binucdaki komlsyoııu muzda icra edilecektir. 

2 - Paraan prtnamalııl almak il tfyalerin her gUn komlayona mine&. 
atlan. 

1 - K01&baka1a slrm•k lıtl7enle rlıı de ım liralık ilk tl!llllaatlarl ve 
Lanunl belgelerini ban kapalı teklif zarnannı belll ıttncle mttnatua 1aa. .. 
Undflaı bir ıaat enelhıe kadar makbuı muk1tblllnde komisyona vırmeterl. 
l'osta1a olacak ceclkmeler kabul edilmez. (4718) (8241) - . . . 

M. il. V. Dnls Jl•llem l•tm.ı•aK....,_......ı 
ı - Tabmla ec1Dea be4elt M.OOO Ura olan 900 tGll kaim Benbdll bı-

h aaı1la mlMkMUI •ıl.988 tarlblae rutııran puartest gflnft saat 14 
de vekA1et bln.umda mtlt.efekldl komlqonuıı.nda icra edllecekUr. 

• -w lmnf ...._. • t•+ .. mcabd almak lstlrenlerln her giiJl komlK. ,.. ............. 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

BOyOk bir ranbet ve itimad göt mesi 
ılzln için en ~ uvvetll teminattır. 

TDrklye Vekili ı 

lllbrl 1~1 Blllil lirkdi 
Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 

Telgraf: Elektron - İstfnbul 
Telefon: 41460 

Ankara Satı, Yeri: 

uı,rrabn lan nııııı 11~111 
Anafattalar Caddesi No: 10 

Telgraf: Elektrofen · An~ara 
Telefon: 1287 . 

a - KlnüaMJ'A pmek t.u,..ı .tn de belli sin mln-•a ••tladeb 
btr tut nnllae....., 8800 lbs ilk teminat Ye kaınınt Wp1eılnl bavJ 
kapab tekUf ....naı.r lll&klna mukablll komll7ona vermelal. Po.tad• 
olaeall: pd""lln bMll .-.• <''nlO) (W4) 

••• 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

l - Nmala .mm J>ecle1I (l&OS) Ura 93 kurut o1ao 60 bllm muhWlf 
clnt Ye ebitta kenlte 21 ~ 938 tarihine ruthyan puarteal gOııO 

.-ı ıı.ae da ~ .-ntme ma!tl De almmü bere mttnakuaya koııulmq. •-•·--------• 
tar. Or. lrf an Kayra 

1 - KuftMilt t==tı W illa M kuruftur. lf.rtnameml ~ RONTGEN llUTEHASSISl 
her gb pu"U1ll olarak TSWr. 

3 - f1'9Jdllerln 2490 •Jlh bnun da yazılı veeikalarile birlikte w belli TUrbe, Boöurd lmaatbanell kar 
Leziz Meşhur Ekstra Ekstra 

ıt1n ft aatte Kuımpap.da lnılunan komisyona mllracaatlan. (8304) tıaında eald Klod Panr eokü No. 
8 • 10. ölleden toma 1 teA 7 ye 
kadar. 

Resim 1 i Hafta 'nı rı 1--·r·E•R•z
1
----,,•--------

ı o ıncı sayısı Yavuz Sezen 
Uolpa mladerecatla •e tam 

Wr •• mecmaaeı baUade 

çıktı 
H S.yfa s Klll'llf 

·Mflvezlnlzdan 
l•teylnlz 

&•lllılLI B.A.JITA 

Atetark Albllmtl 
IMll7'e mahtefml bir llATe 

bulrlamakta4Jr 

88 suyfalık 

bu albOmde A.tatllrk'Un hayatına 
alt fazla re1tm bulunmaktadır. 

~- Necaeddın Atasagu~ 
~bahlan 1,30 • kadar n üpm 
lan 17,20 de l.lltll Tayyare Apı 
l net daire No. 17. 01ruyuculan 

1-nııdın pıra almaa. Tel: 23953 

OROLOC - OPERATÖR 

Dr. Kemal Özun 
Karakôydeki muayenehanesini (Tiı 

Mlbqa lstiklll Cd. No. (380) Ohan 
yan Ap. BUl"!a puan QstOne) naklet· 
miftir. Telefon; 41235 

(;& hekimi 

Parla &'.adın. l:rtrek Tentllk üade
mllerbıdm diplomalı. 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taluılın - TaHmhıne, TarlabqJ 

caddeef No. 10 Urfa apt. BeJOlla • Parmükapı 113, Tllrlr ro
to eti U.ttıııde. 

Tel: t1553 

< ı > 
~ CD -~ ~ ... < r.1-~ c 

~ .. • = =-... c 'C -~ rll 
D 

9 ... 
~ ~-(D q. -· er~ ... ='t Dl - .. .. -fi) = 'C -=-!. tC ... 

N = Dl ~ 

= .. - -= :J ~ -- -aı:- N -• -

le •allan& Allana kendi.Sn• ~otnı geldltlnl far
lı:edememltU. 

Bu •arhot adam ten4lılne bir adım mesafe. 
kalacak lı:adar 7aklaştı, durdu. Sonra daha tıerll· 
Terek dlkU! tatın dibine o dahi oturdu. 

Tutuk bir dllle: 
- Merhaba delikanlı, dedi. 
Cimi 7adırgamakluın: 
- Merhaba, dl7e mukabele etti. 
Fakatl aldıfr cevap tuhaftı. Sarbot .,. ,,ıı: •· 

dam: 
- A ... dedi. Sen bizden delllml•ıln T 
Cimi bu aarhotla uıun Te mlnasız bir mUna· 

kafaya ctreceflnl blBBederek: 
- Sen dedi. yoluna devam etsen daha tyl e

deceksin. Bu halinle bir pollı görtırıe, batına ı, 

acılrr. 

Yabancı adam 7erlnden kallnp ayak tızerln. 
de durmata calrtarak: 

- Polis senin bqına it açablllr, dedi. Sen ba· 
na l7fce bir baklana ... Tanrdıfın adamlara benzf. 
7or m111t1m? 

Clmlııln canı adamakıllı •ıtılmıttr: 

- Evet, c1edl. Tonıc1ıltm adamlara hiç bense· 
ml7oraanf 

Beriki kolay kolay ayrılmıyordu: s~zUne de. 
Tam etti: 

- B111'&7• J>ü, eledi. Qoıı kafa71 oe~ım mi.. 

UCUKLARINI 
ff~r bakkal dDkkAnında ı ıı nız 

Apikoilu Markasına dikkat ediniz. -··••llJ 

LASTfK YOZLU ADAK '!,, 
Polla mtıdUrUnUn dUeUnce1l her halde 1110. 

.dan Uerl geliyordu: Morga geUrllmlt olan ıa.d) 
maskeli ceset, nasılsa oradan atınlmıt .,. 7erl" 
morg bekçislnln yUzU göıU parçalanm11 Dlbtl ~ 
tırılmııtı. Bu bAdlse7e dair raporlar polla mı•,. 
rUnUn masası tızerinde dururordu. 

KUdUr onları bir kere daha ıözdeıı seci'*. 
Hiç tUphe 7ok ki bu çetenin cGr'etl ıon de;J 
bulmuıtu. 

• • • 
T&7111ls nehrinin aahlll teaha ldl. Yalma ort#. 

burada birkaç yoksulun •ld ayakkaplanlll lıl 
rUkliyerek dolaştığı görUltı1ordu. __ _... 

Clml Stanton, yanıbaşında bir Hl lfl~ 
döndU: 

Bu ıeı: 
- Nasılarn, Mister Stanton, d17orda. ..-._ 
Cimi Stanton'a bu suretle bitap ed.. tlfl 

Vllyam Keyı idi. Vllyam K•Ja ile Cimi Std ~ 
çok sıkı arkadae değildiler. Fakat 'blrlblr.....,. 
e&kldenberl tanırdılar • 

Cimi samimiyetle mukabele etti: 
- İyiyim Mister Ke71 .. Biz naaılnn1Sf 
Vllyam Keys gUIOmslyen bir J1lıle: "'-

• - Ben de çok iyiyim. Diye ceyap Yer4J. 
rada ne arıyorsun böyle? Gazetene 7..-
menu. mut 

Cimi dvakladı: 



" 

• • • 
HAFIF-LATI:F 

KORTiN~ 
SiZI AHENwLE SARAıt 

OYALAR 

Türk Hava Kurumu 
BüYüK PiYANG~SU 

ikinci kc~ide: l 1 /.. Blrlnciklnun / 938 dedır. • 

Ur. Hahz Cemal 
Dahiliye mütehassı•ı. lltanbu ı 

Divan yolu. No. 104, Tel: 2239!'1 

1 Bü ük ikramiye 45.000. liradır. Y . , 2 OM ıo.OOO liralık ıkramıyelerle (20.000 
Bu:1dan baş<>~: l ~.OOO. ' • 

ıo.OOO) liralık iki adet mUkifat. V=· tmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
Yeni tertipten bir bilet alar:ık ıt e 1 

Sahibi: ASil..t US 
1

1 Neışriyat Müdürü Refik A. Sevengil 

PJllDIOl!un mea'ad ve ~lıtiyarları arasına cli'miı o urau.n~. 

ASKER! FABRiKALAR UI\1UM MODORLOCO 
htar~Lıul Satmalma Komisyonu !lanları 

1'"1kAııale w 1'~ Ya.pıt. pp hnlaoM ...,,_,. 

K8llf bedeli dU92 Ura "Ol., lmr111 olan )'Ukanda )'UJlı tnpa.t A.lkerl 
l'abrtkalar Umum KUdUrlUfll Merkez ~atmalma kom.hıyonu:ıda 2-12-838 eu
ma gthıQ aaat 15 de kapalı zarf ile lhaJ e edilecektir. Şartname "21 .. Ura "75,, 
kuruş mukabilinde komtsyondan verlllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
"23.M9., lira "69,. kunlfU havi teklif .ıı ektuplarmı mezkilr gfuıde eaat 1.f de 
kadar komlsyo:ıa vermeleri ve kendiler inin de 2490 omnaralı kanunun 2 ve 8 
maddelerinde yuılJ veaalkle muayyen ! Un ve u.atte komisyona mUracaatlan. 

(8338) 

BANKASI 
.K.unııuı tartllt: 1881 

S.rma1eat: 100.eoo.ooo Tarlr Liram .. 
.Sube H ajanı adedi: Hl 

Zirai •• Umrt her Dft1 banka muamelelel'I 

""" 

Para biriktirenlere28.8001ira ikramiye verecek 
'Ztraat Bankuında Kumbaralı H lbbanıı Tasarruf beaaplarında 

en aı 60 llra11 bulunanlara 1enede 4 defa çekilecek kur'a Ue aıa&ıda.kt 
ı>llLa ınre lkramlJ• datıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık t.000 Lira 
1 ., 600 • Z.000 .. 

' .. 160 • 
co • 100 .. 

100 ., 60 -
110 • fO • 
160 • 10 • 

1.000 .. 
f.000 .. 
6.000 • 

C.800 • 
ı.zoo .. 

OlRKAT: HeNplarmdald paralar hlr sene lçlnne na nraoan ,..a. 
iki d8şml7enlere lkramJ7e çıktıtı takdirde ~ı 2U razıaıd1Je verlle. 
·ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyini, 1 RfrlnclkAnun, 1 Mart ve ı Ba· 
ıt>tı. rı.rlh1Prtn1P CPldlPf'Pktlr 




