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Say1&1 her yerde 
S kttrtlf 

Atatürk'ün Cenaze Töreni 
Ebedi Şefin tabutu büyük merasimle 

etno rafya Müzesine kondu 
An karadaki 
cihanşümul 

hadise 
~ 21 (BafllluJıarrlrlmlz.. 

4- tıeıefonla) _ Atattirklin ccna-

.-nııı bugilıı Büyük Millet Mecll. 

.ı öntlndcld katafalktan kaldınla
rak An.kara Halke'1 yanındaki Et. 

nografya mtizelllne götürülm<'sl 

yalım mlAll görillmemtı bir mllU 

matem teuJıUril değil, beynelml

"lel ahit ve askeri heyetlerin işti. 
raklle clhanıUmul bir hldl!IC oldu. 

JDdlscnln açık olan manası harp 

ederek bog\lnktl Türkiyeyi kurtar. 

mJI ve yaratmış, fakat de' Jet rcl. 
.t olduktan 800ra da nıfllctlerarası 

n)hmıa bttyttk hizmetler yapmıı 

bllytlk bir adama karşı mlllet~e 'e 
l:uanhk '1embıce gösterilen derln 

latlnne'Wr- Fakat bo hllrmcttn ha

.af m••umı anlamak için cenaze 
sJa1nllll Bttylk Mlll~t Mecll'>llc Is. 

c.JOa n &ıt&syon ile Ankara Hal-

• •••" .... .., ................ ~ 
-- JıAtl 4ellldlr-

1Jmaml Harp Te )lllll MUcad<'le 

stalerlnden ba§lıyarak Cômhuri -~ 
Jetin on beflncl yılma kadar gt'(ir' 
cJlıtmh tarihi Jı1dlseleri de gözön~ 

M ptlrmek JAmngellr. Cenaze 

laJ'DllD ıeçtill caddelerin iki ta
nfma Tttrk ve ecnebi askerleri dl. 

dlmlt. ba ıataıarm arkasına kadın, 
erkek, Jdlçtlk, bttytlk her smıf halk 

tabüıMı yılm halinde toplanmı' 

lnlhmGJOrdO. 
Atattlrkb Tttrk ı-yratma sarıl. 

11111 olan tabataDO geçerken gören 

blt1tn ba halk 1;abaJıalaM bıçkrrık.. 
!arla ailaftı. KadJJıl&nD ağlayışı 
~a.nn allaJ'llı• gençlerin 'e 

lhtlyarlarm ailaYJ11· .. 

Bunl&rm hepsi lçt.en ve mUcs· 

strdl. Fakat askerlerin hıçkmklan. 
nı uptıe<lerek glSzlerlnden ses11lz, 

BHSlz .ınttıklan yaşlar bunlarm 

hepsinden daha hazin, daha mll • 
csslr bir matem le' hasmı tc,ldl e. 

diyordu. 
A t.aturklln hayatında zaferden 

zafere göturdtiitl bo kahraman 
Türk askerleri hiç şUphcslz tfmdi 
önlerinde AtattlrkUn tabutunu gö-

ASIM US 

Merasim nasıl 
oldu? 

Ankara, 21 (MuhabirimiJ: R .. 
min Karaku~ telefonla bildiriyor) 

Bugün Ankaralılar, bayatlarr 
run en acı ve kederli günlerinden 
birini yapddar. Saat dokuz. BU
tün ecnebt l..ıtaat Ba.nka!ar cad • 
de ınde sıralanıyorlar. Temiz ve 
yeknaı.clc: elbiaelerini giymiıler, 

komutanları tarafından aon bir 
tcftiıten daha geçiyorlar, Mc • 
buslar Meclıste ve Halk Partisi 
umum merkezinde yavaş yavaı 

toplanmağa başlıyorlar. AtatUr • 
kun başucunda dört bUyUk gene· 
ral nöbet bekliyor, Fahrettin Al· 
tay, Asım Gündi.ı.z, HlısnU Kıl • 
kış, Cemil Cahit Toydemir ... Sa· 
at dokuzu 10 geçiyor. Başvekil 

Vekiller ve bütün me'lrutılar ka· 
tafalkın yanıbaşmda sıralandılar. 

Yukardan heykelin önünden 
Riyaseticumhur bandoeu ve ar • 
lt-ı mdan bir kıt'a asker tarafın • 
aan çekilen top arabası getirildi. 

--·~~ mit 12 er tarafından çekiliyor • 
Biraz 110nra nöbet beJdiyen gene. 
rallere, A tatilrkiln yaverleri de 
iltihak etti ve hep birden tabut 
üzerindeki bayrakları kaldırdılar. 
Biıyük Ölünün tabutunu omw: • 
larına aldılar ve 12 mebusla be • 
raber büyük bir hürmet ve dik· 
katle top "!rabasının Ustüne koy
dular. Cenn:c- arabanı:ı üzerinde 
duru ıor. Yarub .. şında 12 general 
kılıçlarını çıkarmış esas vaziye • 
tinde duruy rlar. 

Bu e .. nada An'tarapalastan 

alfabe sırasilc çıkan ecnebi he • 
yetleri caddenin beritarafında ar

r~landılar. 

Foto muhabirleri bUyUk bir fa· 
aliyet içindeler ... Mecl:s önilnde 
mütemadiyen bir vızıltı ile sine • 
ma ve fotoğraf makineleri işli • 
yor. 

Geçit resmi onu on ıcçe baı
ladı. En önde Türk süvarileri ge 
liyor, şu dakikada kulaklarımız 

yalnız nal seslerini işitiyor. Türk 
sancağı geçerken sivil murahhaa
lar başlarından silindir şapkala • 
rını çıkanyorlar, generaller, ko
mutanlar ellerini kaı veya omw: 
hizasına kaldırarak sel!m duru. 
yorlar. 

(Devamı 2 ncide) (Devamı 2 nclde) 
• 

REISICUMHU~ ·s ET i ÖNU'NUN BEYANNAMESİ 
"Atatürk'e tô.zim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularımı 
ifade etmeyi, ödenmesi lô.zımgelen borç saye!!:~~~" 
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R ISICUMHUR iSMET İNÖN- ' UN BEYANNAMESi 
"Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularımı 
ifade etmeyi, ödenmesi lô.zımgelen borç saydım.,, 

Ankara, 21 (A.A.) -ReiBicomhur İsmet :lnönfl? 
nftn millete bcynnnıımcsl: 

"Büyfık 'J'ürk nıillctlne, 

eh. "Ne mutlu Tilrldim diyene'' dediği zaman, kendi en. 
gln ruhunun, hiç sfinmeyen aşkını no ına.nnh bir su
rette hüllsa Ptrnf~ idi. 

AtatUrke tazim vazllemlzi ifa cttJğlmtz bu anda, 
;,.halktmı7.n, kalhlmr1 t-n gelen şiikran clnygulnrımı ifade 

etmcf,rf, ödenmesi IAzım bir borç aydım. 

Diitün ömı•iinG tıızınetlne Taklettlif •e.glll mll• 
l<ıtlnlıı ihtiram .kollnn üstünde Ulu Atatiirk'iln fani 
yücudu is tJrnhnt ycıino te\·di edilmiştir. Hakikatte 
ya~tığı yer, Türk milletinin O'nım için aşk n Utihıırla 
dolu olan k:\l1rrunan \e \'Cfah göğsüdür. 

Fena zlhnt7ct \'e ldııre ile geri bırakılmış TUrk ce. 
m17etinl, en kısa yoldan tnsanliğın en müteJcAmll ve 
en temiz 7.fhnlyctlcrf)·le miicehhcz modern bir dc,·lct 

haline getirmek O'nwı başlıca kaygısı olmuştu. 'l'eş

JdlAtı esa~lycmlzdc \'e uugün hizmet lınşında: irfan 
muhltlnde ve ıcnlş imik lçhıdo hulıınn.n büthn \'atan
da.,larm vtcdanlarmda :ycı·lc.5mlş olnn llly:ik, nıllll)·et
çJ, halkçı, lnkıJApçı, do,•letçi cumhuriyet; blze bütün 
evsatırıe AtatUrkUn en kıymetli emanetidir. 

:&Ulletler arasmcla ko.rdeflitt' bir hısanhk hayatı 

tAtatlir.kiln en kıymctU ldcall idi. Hlltiin düııynrla ölU· 
miiniin gönliil':,rü lhtirn.nu bısnnhğm nttsl için ümit \'6-

".rlcl bir milJde olarak tiOlt\mlnrmı. Hu ~İLierim, )azı. 
Jıuiyle ve toı•rnjtımı7 .. da şÖ\ ıılye nskcrlerl ve mfimtaz 
~hst1eUeriyle ya"'ımıza iştirak eden hiiytlk milletlere, 
Türk nılllctl ndına şüluanlarnıurı ifadesidir. 

Atatürk, tarihte u&>Tadığmu:& en zalim Te haksa 
lttlham gününde meydana atılnıı~, Türk milletinin ma. 
•um ve haklı uldu&;unu l<Jılia \'e Jl&n etmiştir. İlk önce 
ehemmiyeti kavranmaDllŞ olan cnr sesi, ula JlPrADıo 

mıyan bir kunetle niha:yet bütün cihanın ~uruna ntl• 
• 

tuz etmiştir. 
}~n büyük znferlerl kazandıktan sonra da Atatftrk 

ömrünii ) nlmz 'J.'iirk mlllctinin haklarını, insanl7ete 
ezell hizınetlerlnl ve tnrlhc hakettJği mezlretlerinl a.. 
bat etmekle geçirmiştir. ?tlillctımltln ·,bfi7Wdfiğü.ne. 
kudretine, tnzllctinc, medeniyet istidadına Te milkel• 
let olduL.ru in:.anlyet ,·azıtclcrine ll&l'Sılma& itikadı var-

Utuliln<lenberi Atatürkün aziz adı \'C hatıraıııı, bft
tftn halkımnın en cn.ndan duygulnrlylo ımnlmı,tır. , 

Memleketimizin her köşcslncle ,.e hUtiin ml11ctço kcn. 
tdlaine gösterdiğimiz samimi bn.ğlılık, dc\•Jct \'C mllle
tlmlz için kudret Te ,·etamn beliğ mlısalldir. T-ürk mil• 
letiııln azla Atatürkc gösterdiği se,·gl n saygı, O'nun 
niçin Atatilrk gibi bir ellAt yetlştlr-0blllr blr kaynak 
olduiunu bütün dUnynya göstcrnılştir. 

De\·letlmlzln bAnlsl ve 11ıilletlmtzln te,(lakAr, sadık 
)ı&diml, insanlık idealinin Aşık ve uıilmtaz siması, et
siz kR.lıl'ıtnıaıı Atatürk: \'utnn sana mlnncttardll' • 

nütün ömriinii hizmetine \'fH'(lij:.rin 1'ürk mlllctJyle 
beraber senin huzurunda tnzlm ile ejlillyoruz. Bütün 
hayatında bize nıhundakl otct;'tcn canlılık \'erdin. E

.mtn ol, aziz hat ıran s<:innıez meşale olarnk nıhlarımızı 
daima •tefli ,.e uyanık tutacaktır. 

RF.tstcmnıun. 

İSMET l.XONU ......_.. 
1 • ... • • ' • ' ' L. 

Ankaradaki cıhanşümul hadise 1 Merasim nasıl oldu 
(Baş tarafı ı inci sayfada) tldlr. Oena1Aı t6renlnde mlıtetce ı&tert. 

rUnee o bU) lik zafer gilulerlnJ hııtırlıyor. 
Jar ve kcndllcrlnJ o znferlcro 11e\ keden 

bil) ilk Başkuınand:uıl:mnı cllcrllo meu

ra götllrmek tccelllslne nr;hyorlardı. 

Cenazesi milli bayrağa sarılan hlcblr 
Başkumandanın tubutu AtatürkUa !la.. 

lıaddes Naa,mı saran Tilrk bayrağı ka
m manalı olamaz. Hakikat halele Ata.. 

Mlrktln tabutuna aaran al atla!ltan 
,.pdmlf Ttlrk bayrağı oftlln öliln1l1 lw 

kalbl kanayan Tttrk n::l!lctl:ıln mahabbe-

len veka.r, intizam ve lwllrılnulık arn
ea kaydo depr bir bldlNCllr. Ba noktadan 

bakılmca hayatmaa memleket ve mille. 

tine en bftyUk hizmetleri J'&Pftlll olan A· 

tatUrk 61Umtlnde bile Jılzmet etml~tlr. 

Tilrk mllletlnln gertıekten yüksek \'6 mc.. 
deni bir millet olduğuna bllhusa 61limlln-

den ııonrakl hldlaelerlo bUttln dlln)'a ka.. 
uat. ;ctlrmlltu. 

:ASDl us 

r 
işaretlec : - - -
ONUN ORDUSU 

Yazan : Sndrl Ertem 
Kim kimi taziye etmeli, ktnı kime batm al olau deaH!llf 
Dünya yub blr baştır. Mlllet sadece bir luçlunktır. Onun onlasa,, •• 

tabutu onUnde go• ucunda bJr yal) gtbl selam daruJOI'. 
Orı.la mu millctl, millet mi orduyu tescUl etaln. Orda, millet, Atatlrk •J'111 

ıerillr. llepıol blriblrlnln lslm değlıstirnılo tek ce\'berldlr. Gözleri ,...ıı, ıdll.blan 
ata&ıya inik tabutu öoıiDclu llOll geçlcll yapaa ordu onu 7arat&c:t kııdretlııba .... 
hes<-ridlr. 

Ordunun sar..annds, ve bayrağmm altında J1lrilmenla hahtl)'al' llatlnla:nnı 
tafryan, zslcrin güzel \C heybetli yU:z.Unll onım baJrapun göla:osiııde aıeyreden 
bir insan rı.ıltlJu lhtlli!.i.n ilk a.:;ünlerindo.kl ord11 aaaaaa.ruuu blr Wdll ıwatuu. 

7orum. 

lnönU gttnlcrf ldL 

.\nkanınm tek caddesi olan l!Jf:nsyon yolu ftllllr, :renk lnyafetn lmanlarta 
dolardı. Bu lnsanlar önlerlude kırmızı blr bayrakla ı~erler, dudaldarmcla )'a 
"'Ey gaz.Her" yalıut "Ankaranm taşma bak, söalerbııbl J"&lma 1-k,, ttlrldlstl 
nurıld:uurdı. Caddenin t-0% bulutlan arumdan yan efsanevi bir ıeldl alarall ıe.. 
'911 hu kafilelerin bir dah!ı Anknraya ne saman döaeccklert belit olmazdı. 

Bu :renkli kıyafetlerden mürekkep kafile baJ'be elden askerlerdi. Bu aaker
lerta omuzlarındald sililıl.arın knyı:sı )Okta. p alclm, 19 bir parça pmafU' ipi 
ini ,ıu.1rcy1 görurtıU. 

1 

(Baş tanıtı ı incide) 
Sllvarilerimizden sonra muhtelif çap· 

ta toplar ve daha sonra man&a blu ni· 
Aminda ıert adımlan ve ıimıek bakıı
larla askerlerimiz geçiyor ve b:.mu Har. 
biye Okulu talebesı aynı sert adımlarla 
takip ediyor. Askerlerimizin bu geçişi 

yanm ıaat kadar ıürdil. Bunlardan 
sonra yine alfabe aıruile evvela Alman· 
lar, kalçadan fırlayan sert adımlarla ge· 
çiyorlar. Bwılardan aonra Bulgar kıta· 
atı ve bunlan Fransızlar takip ediyor. 
Her takım Bilyilk Şefimizin önline ge
lince komuta~arı tarafından sağa baki 
lleri bak 1 komutalarile ıelAm resmini L 
fa ediyorlar. 

tn,ilizler seçiyor. Muntazam ve ga· 
yet aaldn adımlarla ilerliyorlar. Sun· 
ıfilll !Ufekleri aağ ellerinde, ıemuzlan· 
na dayıyarak yUrUyorlar, çok mutazam 
seçiyorlar... Uzerlerinde Büyük Bri • 
tanya İmparatorluğunun ba§met ve 
debdebesini taııyorlar. 

Ynan askerleri ceçiyor. Her kıt'anın 
8nllnde blr de TUrk mihmandar bera • 
ber yllrllyor. Askerler Bliyilk Ölünün 
birasına ıelince kendiliğinden baıını çe· 
Ylrerek aellm veriyor ve y .1li;ı.rına de -
vam ediyorlar. 

Yunanlılardan sonra kardej ve müt
tefik tran askc.leri geçiyor. Uzerlerin. 
de tam techizatlan ve teslihatlan ile 
halk U%erinde deri1ı tesirler icra ediyıor· 
lır. Bunlan takiben Rcmen bahriyeli· 
lerl geçiyor. Manga kolu ile ıert ve a· 
yaklınnı yere vurarak yürüyorlar. 

Bunlann ar .... :ıından bilyuk dostu -
muz Ye komgumuz olan Sovyet bahri. 
yellleri geçiyor. Tüfeklerine takılı sün 
ıWer lleriy·e doğru uzatılnuı .• Yine ay 
nı eert aduntarta ilerliyorlar. 

Dost Yugoslav askerleri paltotan 
ırrtlanndı ve tUf ekleri omuzlarına a
tılı olarak geçtiler, Bunlan da takiben 
son olarak Yavus zırhhsınc mensup 
bahriyelllerimiz ccçiyor. Bu suretle ıe
çlt resmi •ona ermit oldu. 

Bundan sonra cenazeyi çeken 72 erin 

Cepheye f,rfden ilk lhttlil ordu1t1 ukerlert tltfeklerlnhl arana taktıktan 

.tblgülerl, kasaturalan cok defa fıcı çemberleri.al 1t111ea, •lan oellk halble 
ko7aa demlrcller mUte\ aıJ, iptidai atölyelerinde yaparlardı. Ba at61yelerde ki. 
rWderln atql yakmak için klfJ ,clmedlğl WDalllarda IDsaD aef..S imdada U.. 
,anh. 

Rttcuma lmlkn.n bir krtruım bez pıırt-ııslle tUff"ğlne sanlı~ ıUngtt Ue, kasa
tura ile karşıt.ı saflara atıldığını görenler ne k:ı.dar çoktur. 

lhUIAI ordusu ilk hamlelerinde cephane yerine sadece eepbue haberi a 
hrdı; ve bununla ka\ganm aşkını, heyecanmr bllcrdL 

BııgUn garip bir hatıradan ibaret kalan bu manuranm h.-~·bettnl arttıran 
l.."11dr t JhtflM ordn.'lunun :ı.aferden 7.afere ko~sı ve bıl~Tağını Orta Anad<'la 
yayli muan AkdenJzo kndn.r bir kartal ı;lbl ~ınwıı ve kendisine modern ordu. 
lana safında yer temin etmesidir. 

1 
yanıba~tannda yer atan ı .. beneral ve 
Atatlirkün harp ve tstikllil madalyeleri
nl ta~ıyan general, bunların ı:rkasrnda 

bagtan apğı siyahlar g!ymi1 .\..atürkün 
hemgircleri Ba;•;ın Makbule, Yanında 

Onun ordusannn mayası tank!ID, fı('I (embertnden ,aprlmr, ıllnstOııl tftfe
~ .. bez parçasllo bai;lı, ~eı>haneııls neferlerle ahlılı. l\anunların sefcrberHil 
men~tttği bir zamanda, ahlAkm ~e \icdanm emrettiği seferberlik emrlne lnabet 
etti. Oaaa ordmanun ellıacle bir baynk sfbl zaferdea zafere kopnumm aırn da 
baradadır. 

thUll.1 ordun böyle kuralda. Ba«lft nmh•rlyet orc1usa, akim, telmllla, 
.. lnft. seTgla,Ja icaplarını yttzde Jtts tahakJnık etttrea lnular ,elrbadar. 

A tanm 6Ulstl 6nllnde duyglaa t.elll1erd• biri •• ~11arfTet ordusau 
1le1Letll mamaruıdır. 

IAIHd Dit.:M 

koeası Edirne mebtJ:ıu Mecdi beraber 
yürUyor. Bunların atkaısındcn Cumhur 
reisi tn8nü, Atatlırklin yaverleri, Mec
lis Reisi, Bııvekil ve Marc~l 6?ra ile 
celiyorlar .. Bunların (la arkasından ec. 
nebt hevetler get:yor. Bunlann gerisin· 
de blrkR~ adım mesafe ile k..ıra, hava ve 
deniz subaylanmu:dan S - 10 ki§ilik bir 
heyet •e bunları frak •e ıiliudir ciymit 
mebuslanmu, askeri n mllkl erkAn 
ve bir piyade taburu takip ediyor. En 
aoeunda yUbek tahsll ,;ençliii Bilylik 
Öli'""lln arla.1111dan nerliyor. 

Caaase lıtaeyon yoliyle Etnoğrıfr
_._ U'lll elan bir bu~uk ?Jlometre· 

tik mesafeyi bir aaatte katet~ 
Bu -.ızun ve genit asfalt 3 olun iki ta· 

rafına sıralanan aakerler, l.füyilk Şef 

önlerinden geçtikçe selAm duruyorlar. 
Ankara halkı bu caddeye yakın ne 

kadar res':'llf ve hı- .ıst blnı vana hep 
sinin Uzeril'lden cenazeyi glSz:krile ta· 
kip ediyorlar. Halkevlerlnin önünden 
ista!yona kadar bu cado-:n:.ı gfüemiye. 
e~ği c.n binleri ap.n muazzan' bir inun 
kalabahfr ... 

Cenate her yabancı !:rt.an.n önüne 
g,.ldikçe o kıtaya ait bando Şopcnin 

cenaze marıını ağır ağır çalrnıya ba~h
yor. Saat tam on ikide :-:..ecıı Şefin ce· 
naze&i Etnoğrafya Milzcsinin önünde 
durdu, 12 mebus ve 12 general tarafın· 
dan aynı tekilde cenaze tep arabuın. 
dan kaldırılarak mil.zede J.azırlanan 
mevkii mahsusa kondu. Ve bu suretle 
cenaze merasimi sona ermiı oldu. 

Gece EtMğrafya müzesinin <SnUr.de· 
ki heykel Ulus meydan •• daki Abide a -
nlinde büyük alev ve dunıan çıkaran 
meı'alelcr sabaha kadar , .. nJh. 

Atatürkün Tabutu 
1 stiratgahında 

Ankara, ".L lA-A.) - ~t:.ı.l4 tabulu 
' kcu~u1c:ı ti0'1 ı.uwıwu ita &\;il' aıu ~UL· 

W"i J.4U"' ve tlı.:ütıW JUL&a..uua &l&O..U~IM. 

~"'\i<!•" tı.ıl. uı'llWl, .ı.:.WJUii•li•.)'a :w142eı;.ı.uu"' ~ııı.. 

~!hllan illUlill&A&t l8LUıuıa.ıı;wu 011 1..ıu~ 

~t:hil01 ZciUlıw, ct:na-'~ aıı&.) ıw.u 11.rz"' "Ub· 

~ra çuk uJvı va liUD Ol#rtıct;l ınunteoeı... 

oluu. Arl.liı: buraya ber.ktııwı, J:iuyuk ~el 

Ala.8ma ao.u VtlWlUlJ .)'ll!hLC&SI DOAl.a,, 

ya xelmll bııJunuyoruuk. liıJUat .Mecıw o 
nündeki katafallu.an buraya ıellnceye Jca. 
dar yekpare bar granJl paı çcw ballnaı.. 

kahraman bajbuguLruııu t.».b11twıwı bu
lunduğ11 top arabaıslllJ çeken erltır balltt:. 
vi ile müzeıwı arası.oda durdugu &awaıı 

ona, gunhırdeoberi refuat eLmc.kte oiaıı 

aiWı arkadqlan tabuta &areı cephe al 

dılar ve eelAm verdiler. Bu anda gözleri. 
mize balkevinln müzeye nazır eepbeain
dekl balkonda, MareDal Birdvudun teea. 
ıUrden takallfts etm~ aaker çehresi çarp 
tı. Ralıatsızlığı dolayuılle cennze törenine 
iştirak et.nıemlş olan Ma.reoaı, bUyUk Şe. 
re son tazimini burada yapmakta idi. Ta. 
but arnbad:ın in.dlrllcre.ı; müzeye girlncl 
ye kadar nrkasmda yaver, e1lnde mnrc;,al 
asaıu olduSlı halde resmi ihtiramı l!a et 
ti. 

Top arabaeınm tevakkufu Dzerlne Ba. 
yllk Önderin yaverleri ve mRiyet subay. 
lan tabutun üzerindeki Tlirk bayrağını 

ve lirtUyU aldılar. Şefin tabutu zaferden 
zafere koştul'duğu Mehmetc;iklerle, ko • 
mutanlarm ve eubaytarm omuzları nse · 
rinde yUkseldl ve atır a~ mlbıenln met. 
haline do~nı flerh~mlye ba•ladı. 

MP.that" dn~ ytllıt!!e-1~ me~Pr btlM 

"'"'<ll'lrm ""t htrıııfn1"'• Tnrlrl\n fmvtık ır,-,. 
1!\fhnft karşt ml1lettıorl.,.,tn, d~1,ttıorlnln 

sonsuz arcı'" eeTZllertnJ ve omm py.f 

bubetindeo dolayı Türk ulusuna taziye
lerini bildirmek ıçin gelen fevkalictt: he. 
yellerle, kordiplomatik, eol tarafında ise. 
vekiller heyeti, Millet Meclisi azalan, me
rasime iştirak eden diğer zevat bulunm~ 
ta idi. Tabut. MPhmetc;lklerln, ıeneralle. 
rin, subayların elleri UatUnde ve omuzla• 
rında Türk ulu!mnun ve dUnyanm bu de. 
~Prll mUmPMlllerlnln son tazim tezahO, 
ratı anıeınrta grc;Prek, oraya. müzeye gtr, 
diği zaml\n Şefin hE'mıslreı!lle, Reislcmn• 
hur 'l!mPt tnffn<ı ve B. M. M. Reitıl A bdut, 
halik Renda, Baı,vekfl Celll Bayar, 
BO :vUk Erkftnılrnrhlve Re.Jel Mnreşıı.t 
Çakmak. tabutun konulacatı kıltde• 
nln önünde yer almış bulunuyorlar• 
dı. 

Tabut, mllzenln tam orta kısmnıt 
teekll eden \'e yukarıdan aşağıya be
yaz musllnlerle knplnnmış olan salo
n un ortasındaki kaideye gene sllU 
arka~aşlarının elJerlyle kondu. ve 
gene lıu ellerle Uzerlne şanla bayra• 
ğımız örtUldU. 

Şimdi buşta Cumhurrelsl ismet hı• 
önU olduğu halde, bUtUn başlar eğl1'ı 
derin bir huşu lı;lııde HUyUk Şet'l a· 
nıyorlıır ve onun hatırasını taziz edl• 
yorlar. Manzara tarife ıığwıyaca• 
derecede yUkısek ve heyecan veı tel.. 

AtatUrkUn her tarafı beyazlar• 
bUrUnıııUş olan bu lstlrnhatgAhmd' 
ruhlara ısUkuu vtıı-eu, teselli sunııO 
bir ha\'A esiyor. BUtUn gözler v• 
kalpler siyah bir zeuıtn UstUnde yU1'' 
selen beyaz bir kaide Uzertnde yata# 
bayrağa snrılı AtatUrkUn tabutun' 
da ... Kluıse ne gözUnU, ne de knlbllll 
ondan ayıranıayur. Uelslcuınhur hl' 
önU, Oııderln tabutu önUnde uzuıı 
btr \'al<fcdcn sonra millet nıecllst re
isi, Uaş,·ckll ve Murcşnl ile blrllkt' 
Ata'nrn lstlrahatgdhıııdan ayrıldılar• 
Ve ondan sonra da baş n ayak uç• 
larında Ucer oıeşaıenln yandığı 9' 
dört ıubayın 7almkılıç nöbet bekle' 
dlğl bUyUk kurtarıcının tabutu önUO' 
de Millet Meclisi Azalarlyle kara, dl' 
nlz ve hava kuvvetlerine mensup il~ 
mutnnlarla, subııylarJD ve bUkQınt' 
erkAnının veda ve tazim geçişleri bıı.f 
!adı va herlccs bUyUk bir auknn ıcW 
de göı yaşlarrnı lı;lcı·lue akıta akıt' 
tnfalkın önüne kcı~ muşlardır. 
Şef'ln önnUden geçti. 

Al ... BER SAH.O ÇELENK KOYDtJ 
Ankara, 21 ( A A.) - M. Alber Si>' 

ro llo 1''ransız sefiri l\t. llenrl PeoseC. 
beraberlerinde General Muntztger 1' 
vls Amiral ı ... ahorde oldulu baıd' 
TUrk milletinin AtatUrkUn tabutu 0-

tl' ntınde 7apmakta olduğu geçide it 
1 ,. 

rak arzmıunda bulunmuıstar H! tt~ ,,, 
ki gece bu makRatla halk arasınA • 

O' 
rışan R. Alber Saro 11e R. Hf'!nrl pof 

o•' tınt. Fransı• heyPtl reıl11tnln Frs 
6

,, 
hUkOmett namına ıuretl mahsus' 
Partst~n getirmiş oldugu çelenıl .,,-



ATATüRK 
Ankaradal 

öLü ISTANBUL 
F. R. ATAY 

AtatiiTk'ün aon aTSIUllı 29 
lllıt.,,.U. bayramını Ankara·ı 
da •eçiı-ebilmelıti: "- Hal· 
kın tebrilılmni agılıta kabul 
edaim; bana bir dela daha 
yapm,.tun!,, diyordu. O~o
rnobilden indikten •nra, bir· 
ita, atlan yiiriiyecek, aaan
aörle tribünün a.t katına P· 
kacak oe ortlaya •elômlıya· 
calttı. 

Y• glbll, her 16nWde Bllytlk Atanın elJ'&h, elmslş'alı bir ...-le gibi J'U· 
dıir gibi. tatubal, lutalara ya)'llaul boyla poela bir eeaue bllllcle .,.t;qor. 

BtitlD dlJdıhlar, kepealden gk kapülarou lndlnnltler. tclertaae ldmae
....,_ ve derla Wr ıtel9blllln boyna bllldllmllf, 

Ta1Mda &ıllnde, a•ırlann unlepdıp, devlrlerlD dlvua daıdap Ata lcba. 
Mt1Jl 1"aalar ne kadareık ıteJl-

Dotrua f8 ki, oaaa karp6mda dhba dura7or ve hayal k6ttlrlmleti)'or. 
lcfmhde ...- k6plk ,.elel1 denizleri var. Ona lhe mjdomak mlmkb mil 
ide f Ea glllel, en derin, en büyük ilk, bu deıılıdn keaarma vmmea, nihayet mL 
almlDI 1ı1r eeclef olclaialla ulıJor. O dals, ba seclefe girer mlf 

AtatiiTk, o gün, Kamutay --··-··-
arluıılO§iaTı, laalk, ordu "e 
gen,likle "edôltlflJlll olacak· 
h. Ankara, •n dalıilıaların~ 
._ _ _, .. ··ntJe tiitfii: O, Reıs 
"""ar gozu ··nt1 
"e Bcqbu~, iter ıeJ'!n.ü•tii e 
bir "cuile atlamı ülı. K ınk 
kemikleri ile harbetl•n Mıu· 
tala Kemal'•, on befincİ yıl
..1~ •• •• "asilelerini biuat 
uvnanıu bil. 
yapamamak, kim ır ne a· 
irr gelmiıtir? 

• • • 
lıte Ankarcuına bu sab ' 

Aavuıtu. En büyük ".atandc. 
11 lıucaklıyalım H bir tlala"
bairımmlan ayırmıyalım. 

Atatürk t.,.biyui bisi laa
lıilıat 1ıor/ıaMıllllan lıaöl. W!tır:. 
mtffa. Halıilıat, onan uma 
ktular miitlaİI de olaa, gene 
Türk cuarflfi ile lıarıdamak, 
kendUine lıarfı en iyi hür· 
mette bulanma/ıtır. 

• • • 

Bir pn Dilımen •ırtların
İlan •ene buraya •elen Mu•· 
tala Kemal'i diiıiinelim. O 
lüe, ..... JU.a ~ıl ~.:ı:-. 
kııdretiniıt .. ,.,_.ı . . 
, ..J: .. .,..,..,,.. ....... 

~-- L- v •.,ıraktı. Maciseler ""yntJ6t, 
ba kudrettir 1 Ata'İi!'lı onda 
ve onunla de"am etlıyor • Ba 
kaynaiın •af lığını sırlar, l)e· 
laimler, .ilairler oe tılaanlarla 
bulanmalıtan koruyalım.: 

Biifiin utıraplartlan gaç ~ 
lan Atafiirlı acıantıı lıalbi· 
rnizi .anana katlar açal"!': 
F alıat aklımm ,,. if'odemısı 
laer zmraandan daha fasla a· 
)'anılı "• tetik tutalım. 

Yalnız Türlı milletinin ha-
~afı ebedidir. Ancalr 0 de
vam eder• Atatürk l&,,_.at 
olar. Türkü yaıatar~ Ata
tiirlcii layemut lıılm06a çalı· 
tal un! 

Yaralan ~ n 'alfa 
nldü 

Ecnebi heyetler ve 
askerlfr d1nüyor 

lDbecıı ıenn btlytlk cenue tıSreDlnde 
İıld~ devlettnl tem1llen gelen heyet 
t-.1t1n eehrlmlse dlSmDtll bu}anaC8ktJr. 

llllllb ubrlerl de bugtba AnUftd8D 
•Yrtlarü ıehrlmlle pleceklerdlr· 

Dla tqtQs heyetlnlD ardllldall Yans 
"'flııettebatı da AnbndA1l a)'ftlı ..,... 

'!!ana dller dmet momer='Dertnln ıeh 
.._ selmelerl beklen••ktedlr· Gelen 
9J'ltleıd• '* llmll dc»lt .... -cıotruya 
'lınlekettertne dlneeeldene de, bir kllm1 ... ~ 

Tabtm ablclest önflnde yapılan törenden bir 

Dün lstanbulda 
vapllan törenler 

Harbiyede, Taksimde, Saray· 
burnunda nutuklr. r söylendi, 

meş ~ leler yakıldı 
~n 

mefdadii'6'" Jfa1iefllHlile ~ ...... ....-. ~ 
yaprlmJlbr. muntmm ft ••'Haa 1Sl>tıklui ltıclt 

Resmi ve hUIUll bltUn m11eue1eler, mi blttllf halde toplanan binlerce haUr 
dntklnlar tamamen kapaDDUI, halk ebe. yerinden ~ fatemfy'orlardı. lltll 
dl Şefin ula hatıraamı blr daha anmak halJı:evl Ut Yedek Subay okulunun bu 
illere aoJı:aklara d61dllmllft11 .. blrUif muhitte ayrıca '" oot iyi bir t 

On ikiye çeyrek kala t.tanbul halkev- bırakıqtır. 
!erinde toplantılar yapılmıt, t.tlkW mar. Yedek Subay Okulundan 
11 llSylendlkten aonra, ev bapantan ta- Hamdi Egemen'in Söylevi 
rafmdan Atatt1rk bakk1nda birer llSylev Ataturk, 

verllmlttlr· Tllrldln Atam.. Tl1rJı:Un en bO.yQttl, Ttlr. 
Saat on dlSrtte Harbiyede Yedek Sıı- tün bllytlk ukert dahlal, TOrJı:Un her ıe

bay okulu &ntlnde, Takllmde, Saraybur. yL.. Seni •even yUz binlerce kitinin göz 
nanda, Uütldarda törenler yapılmq, aa- Yaeları arumda 1enl, senin en çok ıev .. 
at tam on altıda Oçer daJı:fJı:a atılı:tt edil. d!itn ve yuvanı Jı:urdufun diyara gllnder-

dik. Bugün minnet ve ttllı:ranluımm o mJttlr. 
diyara yolluyonıs. 

Y eclek Subay Okulu Ben lçbn yanU'Q. parçalanarat bu mtn 
önündeki Tören net ve ltıkran yalftl'lllanmı ltltment la. 

Dt1n yapılan bUytlk tısrenlerden biri de tfyorum. fttt diyorum. 
u--~ı.:...e, Yedek Subay okulu hUnde Senin dUn tabutunun arbamda yUrll.. 
ua& wy- yemedllfm t• hlll yamyonmı. O 1aa~ 

tertiPBu ;::~:·ek subay okulu idarellle terin mtrnıbile lmramyorum. O yanq v 
dan Ut. lavranışlan haykmyorum. 

Şitll hatkeVi ve Partlaf tarafın m Seni tqıyan top arabumbı arta"Ddın 
tereken ham'lanmtttir· lnl&D 1ell fc;hıde Yoktum. O 1&atte mu-

Tötene Taık111•nın bandoeu tarafından belci• vazife diye Milden aldıfmı UJıam. 
caımaıı tatlkW m.arllle bql&DJDll, Ye- la fnandJtım emri. yerine getirmek için 
dek Subay oJı:lıhı De ŞtıJI halkevl, Halt kafamda demir ppka ile &m.rUnUJı kıy _ 
p .:'llll ve Şiflt nahiyesi tarafmdan fev.. metli gllnleriDl yqadıfın, en tatlı hatıra. 
tallde Wn& De basırtanan çelenkle~ = Jarmı blrlktlrdlffn mektebin, uirhk 0 . 
terine konulduktan aonra Şopen pmmda nöbet bekliyordum. Bu bekleytpn 

tem havailt ÇalJnm'llÜI'· 1enl levfndlreceffnl dllftlnerek kendimi te 
!ld blıiden fasla Yedek Subaylardan 1ellf edemeaeycllm 1enl aevlndlrecelbnl dU 

bqkB bin tadar talebe ve 5000 kadar halk ıtınerek kendimi teseW edemeeeydfm, 
caddeleri cloldurmUfhı. vazife: BeaJm için bu kadar zlltlek, bu 

Parti bafkanı Ra1f Gt1ner, nahiye mU- kadar ideal olamıldı. 
dllrtl Kemal Daideviren birer aöylev ver. 
dikten aonra Yedek Subaydan Hamdi&. 
gemen ce>k heyecanh bir aaytev vermtı. 
bUtUn Yedek Subaylar bir aflzdan t.tlk. 
tal marpm llSylem'-terdlr. 
•Bunu mtıteaJı:tp yine Yedek Subaydan 

SaJrl Engin mllenlr bir hitabe Irat et
mlftlr. Ha'lk bu esnada heyecandan af. 

lıyor4tt. 

Son 18d &tell balkevl bqkanı Ahmet 
Halit Yqaroğlu llSylemlfttr. 

Ahmet Hant Yqaroftunun llSylevl 1&

at dllrde Ud dakika kala bltmlf, bundan 
IODr& btıttl4 halkı and lc;mefe davet et. 
mlftlr. And içme merasimi tam dlSrtte dU

dlllder Otmele bqlarten IOU eİ'mfl ~ ·~ 
claldJra bittin halk ft kltaJar llltlram vuL 

Ben Tabutunmı Arkaımda 
Yürüyemedim 

TUrktln Atan, TtlrkUn baball.. 
BQ senin tabutunun arkamda )'tlrllye

medlm. Saatler seçtikçe bu acı içimde bU. 
ytlyor. Dt1n beni taelll eden vuffe bi8ld 
inan ki .. Buglln beni artık teaem edemi. 
ye>r. Ve içimde mevcut bir yar&mn glttfk. 

oe Pnltledllfni du1QYor &ibl oluyorum. 
Afhyorum. Yine aftl)WUID. 

Seni Küçükten Tanıyorum 

Yazan : Hakkı SDba Oezglo 
Öltl tatuabal içinde din doı.,tnn. KaldlnmJardan .... ....._. CiP-. 

..... talllıU ......... yol burlarma ldiçllk tepecOder ....... t.op ......... ----
le pllyor ld, 1RI toplaNta DUb bir clltldl, '-e lılr flldr .-. Ba 1mm1g 111r 

' yere J'llılacak ve her Urk telırlae birer &\'llO nrlleeek, Ye .. lılr aftO)ü ....... 
yarmld •bldeleıta tanen olacak. Aacık ülı olaalar, ı.mrı. ld, Ata ...ıe Aa 
kanda ~ 1ICfu 1lca Mtlhl lllkelle ODU iter glla taqf edlJea Wr 
amf:I balauealdır. Ben, top aralMulmm ~ tıelıedelı olaldan ldndm, .._ 
dlm için bir •vuc alclmı. Ona bir bubte glltl ~ ~ da eJ. 
bette keaclDeılne gire bir cltltlncelerl vaıdır. 

Dtln lHll bir telılrılea, MJ1k bir mezar ollı!nıl ...._ 1cı1a4ea ceo11a, 
laaular, 1eh1 gibi eokaklara d0dlmlt1f"rdl Evlcrln euu1ablardaa farla~ 

Muğla Halla Derin Bir 
Matem içinde 

.Mutia, (Huıuat) -AtatnrkUn ölU
mUnden Mutla ve köyleri halkının 

duyduğu elem pek derindir. Geııç, 

ihtiyar herkes bu melllln tesiri al

tındadır. BUyUk Atamızın zlyaı ha
berini alan ıehtr n kö7lUler radyo
lar başına toplanarak verilen haber. 
lerl göz yaşlarlyle dinlemişler, bu a
cı hakikatin htızntı ile dllhun olmut
lardır. 10-11-938 sabahı memleket 
okullarındaki çocukla.r öğretmenle

rine sarılarak blrll,kte atlamıılar, 

mekteplerlndekl AtatUrk bUıUerlnl 

gözyaşlartyle ıılatmıılardır. Mutia 
ve köyleri halkı bu derin matemi 7•
ıamaktadır. 

Günün Akisleri • 
• 

- -1-~ - - -

Unutulmaz Hatıralar 
-2-

~ bllıl )H"lllM., INIAN OelU Bayarm ........ llıer ıeW .... 
seteıer tu tanda hllcllrlrlerdl: 

"Batveldl O!ıW Bayar, Ankandaa gelmlt, ~ ...,_._ Val 
ve Belediye Bel&I, Kamandan, Emniyet Dlreldöril, Parti ve Belediye erllim ft 

........ ~ _ ...... ••lııız• ....... ..._,.. ... t• .. ...... ~. ,.,,, ..,.. ...... ... 
ıa ......,,., 1a ım a. ..,..... Or1U a.ıv ,... Aa11ar1M1aa p1111. nae 

Raydaıpafa lıltaqollUllda v.n n ~ ..., Kam·•••, Eamf7et Direk. 
t.lrl, Plrtl "'8 BelfıtlJe ..,... ft cUIW satlar tanfmdaa llaıtduarü Blflk 
Olld..-e -----._ ... ..._. Aear ıillotlrlle c1oinea Do1m"'911oe IU'&Jlll& 
gertı. 

FabtllMll-

u lldaeltepta 19S8 sbl OelU Jla)w, J)ohnahüoe IU'aJ'IUI .. tahta 
tapıu Mlon hbunada motanlm lmnlt Te MJ1k bir aüb itinde lalcnnm b
paına cloint JlrlmllPI. 

KaPIJS ftl'dılı ........ bacalı ıelmlJea ... ~ bir .... da. 
• ha. ltemea an1mda f91 üalltL llatulp Jlqvekll, onlarla blrlOde, a:pülaraun 

acua buıp J1b'l)Vek '-olm*lar ve csll*lar arasında Kaaaes Tabatım labe 
kadar ıelclL Ve onu .,.nea.da ejllerek ebedi •n-ı ...ı.. 

Sonra lreaarda, Atatlrldla arDdallarma taUla edllea lılr Wlmede 4mwp 
eUert 1-ilı olarak lteldedl .. Şimdi oaa direktif veren Atıatlrkla llmc1lll clelU 
de, mlDetlnba ail&Jll • w fel')'adı lc1l. ~erlslae Atat:lrkla c1aftllle lılrllkte q
nhıt aem sbualt mlllettnln "Beni bırakma!,. dlre'ldlft t 

Atatlrldl ıdpret gllnlerlaba 80Danem idi. De> ........ llqdan ......... 
b ........._ 111J1k Atum tabuta "8lwa ......... .__. 'n Mılıııll 
puteııllm ..... ~,.,..._ 

Beyu .acJı bir An., mol kapıda b1J1k bir snta lclMe clıeH* Mtla 
lmulle Tüata b4ar )'tlrldL Ona d6Ddll. EllNJ.. Sonra J'lnll kM ........... 
db ellıerell tüatan llle'VR balanclap plltfonmm aeana ipti. Kalldı; telav 
etlldl Ve ,avq yavq ap clolra yoluna clevam eclerek MJ1k aaloD• • p. 
tfdflld ............... 1llıt 6alnde eDerlnl hlbJuü hrdll. 

Kamaadanma aihyorda 

Alma alaa tabutu öaladea ,.,. halk arunclu lılr Pli*• 
- ETIUam alaa7dm, ODU abns...avıbn Allaluml 

Bir ıeac im, ann.me motaae& vermek IGID oaa lrehma strerek cecmell 
brarlaf&ırmıt, .. Füat tam tabataa 6alae plcllkleit lll'&da lldıd ele da,_._ 
IDJ)'Orlar, perltu allqorlar. 

fjapbh bir kadm lnnMlaldü1 eoca11Je peerke11 pdJe dldp tekrar tıelr
ıv hüuü ve ber llütıqa ~ lteklbt glttflrce ..,.IJerek, andank 
alt•Jor-

Ufak mektep pıııı•ıva, dJIU"llaa kelldllerllle ta ... edlNlll 11111 .....,. 
etmek mile..._~ ba melr 101B, elleılld ,.....,.._ .,a • 
" biJiece ....... ...., __ ............ alhJorlar. 

Ve, O, lmmm _...., •J1bla idil •.....P rua ow.p yerla4ta .. bt1JJta 
eminim .. t6Jle dl7or: 

-ı\11&1 ................. 'l'Jlllııea teııam. tesdıdat.... •• 7 

.... 

,....... ... mllletl .... Mftllell 6ltettllL AllL· Jl'üat .................. 
d-. .................... ft ... 11•-- lluelrıete lelmll ....... 
ll9tme& edip,.......__ ... ~ R\'erek, _,..,.. ............... 
............. ..,..... lllı teNalmlcllr. 
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Ferru hzad, kafası kesilip korku ne 
bir halde teşhir edildikten sonra 

Oğlu Rüstemin karargahında dört kumandanın 
cütctkar bir kararı 

-117 -

Gllnilo meseleleri: 

- Nasıl olur? Hastalı~ı neydi! Ne 
zaman öldO 1 

- Hastalanmadı ... ÖldUrdUler, 
- KJm? 

- Kraliçe! 

-Ne? •. 

- Evet .. Kraliçe onu 6ldUrttU. Hem 
de Keştasebtn kılrclyle ... Sonra da o 
yetmiyormuş gibi kesik başını çıplak 
gövdesinin göbek altına koyarak sa
ray önünde sipahilere gösterdi. On 

Kahveleri birer okuma 
odası haline koyahnı 

Oeçen aylar içinde Ankara Halkcvi 
cüzel bir kararı tatbik mevkiine koy
du. Şehrin bellibaşlı kahvelerinde hOJ 
va.kitlerini burada ıeçiren halkın oku· 
yup istifade etmesi için kütüphaneler 
tesiı etti. 

Bu çok güzel ve iyi neticeler vere • 
ccği muhakkak olan karardan büyük 
istifadeler edileceği şüphesizdir. 

1'tanbul ıehrinde de esnafı en çok 
olan zanaat ka.hveciliktir. Her cadde. 
de birkaç kahve bulunur. İçinde genç 
ihtiyar, tavla yahut iskambil oynar, 
durur. Bunlarm çoğu tüphesiz ki, iı
aizler veya birini beklemek, birkaç aa. 
atini arkadaıları ile ba§başa geçirmek 
istlycnlerdir. 

Her ıUn kahvede oturup sabahtan 
akpma kadar oyun oymyan bir gence 
sordum: 

- Niçin vaktini bu pia yerde geçici· 
yorsun? Burada oturmaktan baıka ya
pacak hiçbir ,eyin yok mu? 

Cevabı ıu oldu: 

- Hakkın var; fakat ben, ailee.i 1a
t1;1bulda olmıyan bir talebeyim. Her 
ay evden gönderilen para ile geçinJr, 
tahsilimi yaparım. Gündüz mektepten 
çıktıktan sonra doğru buraya geliyo -
rum. Zira bir eğlence yerine gitsem, 
aylığım üç gün dayanmaz. 

Halbuki, burada bir çay içiyorum. 
Buna mukabil bütün gazeteleri oku • 
yor, dcralcrime çahııyorum. Sonra bir 
kaç :ır :ada~ ile iskambil yahut tavla 
oynuyorum. Bunların hepsi &ece saat 
12 ye kadar bana 10 • 15 kuruta mal 
oluyor . ., 

Bu bekar gencin beUd de hakkı var. 
Fakat bu onun nktini burada öldür-

f 
mesine sebep tetkil etmez. 

Belediyenin Ankara.da tatbik edilen 
bu usulü hemen şehrimiz için de le.abu! 
etmesi şüphesiz ıayanı arzu bir hare• 
ket olacaktır. 
Diğer taraftan konuıtuğumuz kah· 

vec:iler bu usulün aleyhtarıdır, Söyle. 
diklerine göre, bunun tatbikı gayri • 
mümkündür. Çünkü bir kahvecinin is. 
kambil veya tavla gibi oyun aletleri 
için koyduğu sermayesi ancak l O • l 5 
lira kadardır. Halbuki, k:tap için bu 
kadar sermaye ıüphesiz ki, ufak bir 
kahvecinin kaldıramıyacağı kadar a -
ğırdır. 

Buna göre belediyemizin yapacağı 

tek iı ıu clsa gerek: 
Her semtte mübalagasız sayısı 20 yi 

geçen kahve için,de vaziyeti müsait 
olanları tesbit ederek bir kötelerinde 
bir kUtüphane tesisine onları mecbur 
kılmak.. Bu kabil bol müıterili, hava· 
dar kahvelerin zaten radyolan da ol • 
duğuna göre halkın pek k:rısa bir za • 
nıanda edeceği istifade derhal göze 
çarpmıya ba:ıhyaeaktır. 

Hatt~, şöyle bir fikir de serdoluna· 
bilir: Kahveciler bazı kitapçılarla teı· 
rlkimesai etsinler, ve onların her yeni 
neşrettiği kitabı bulun,durarak bir ne
vi reklamlarını yapmış olsunlar. 

Sonra hükumetimiz de her gün çı· 

karmakta olduğu mecmua, kitap ve 
broşürleri bu kahvelere bedava olarak 
göndersin .. 

Bize öyle geliyor ki bu vaziyetten 
&onra, kahveler şimdiye kadar bir 
tilrlil yakıştıra:na.::lığmuz "kıraathane,. 

veya ''okuma evi,, ismine liyakat kes. 
bedebi1eceklerdir. 

........ llll!!! .. 1111111!1 ........................... ~ 

Karamazof Kardeşler 
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işte muhterem aziz, bunun için gel
dik. Şükranlarımızı kabul etmez misi
niz? Hadi Liz, te~ekkür et bakayım. 

Lizin küçük yüzü, ansızın ciddileşti. 
Koltuğunda elinden geldiği kadar doğ. 
ruldu Ye Stareçe bakarak dua vaziyeti 
aldı. Fakat kendini tutamıyarak güldü. 
Sonra yaptığı şeyin bir kabahat olabi. 
lecefini dütünerek: 

- Ben arkanızdakine &ü.lüyorum 1 
Dedi ve bir çene işaretiyle Aliyoşayı 

ıösterdi. Delikanlının yüzü birdcnbi. 
re ateı kesilerek batını eğdi. Kirpikleri 
arasından bir alevin yanıp söndüğü &Ö· 
rlildU. 

Kızın annesi ona minimini eldivenli 
bir el uzatarak: 

- Onun size getirdiği bir haber var. 
Dedi. Stareç, dönüp delikanlııra bak

tı'. Aliyop, "lcrza doğru yürüdü ve elini 
ıdı:arak ~ıkınca gülümıedi. Llz, ona 
bir mektup uzattı ve : 

- X:aterin 1vanovna, bana bu mek.. 
tuhu size teslim etmek üzere verdi. 
Kendisini mümkün olduğu kadar ya. 
km• c8rmrnizl istiyor. 

Dedi. 
Aliyoşarun yilzünü şüphe bulutları 

kaplamrştı; derin bir hayTttle: 
- Beni mi çağırıyor? .. Niçin? .•. 
Diye mırıldandı. Kızın annesi, aöze 

karışarak çabucak anlattı: 
- Dim.itri Fiyodoroviçe ait bir meae 

le için olacak .. Son günlerde bazı hadi· 
seler oldu. Katerin tvancvna, yeni bir 
karar vermiı galiba ... Ama bu kararın 
ne olduğunu bilmiyorum. Sizi mutlaka 
görmek isteyişi de bu yüzdendir. Ta
bii: gideceksiniz, dint duygularınız da 
ıize bunu emrediyor. 

Aliyo~a. şaşkınlığından henUz kur. 
tulamamış bir halde: 

- Onu ben, ömrümde ancak bir ke.. 
re gör.düm .. 

Diyecek oldu. 
- Pek asil bir kızdır. Tertemiz lbi.r 

yüreği var. Fakat neler çe'kiylt'r, neler ... 
Uğradıtı ıstırap müthi§tir. Ne kara bir 
alın yazısı varmıt zavallının 1 

~çinde ~rarlı bir davadan başka açık 
hiç bir r.lana bulunmryan muammalı, 

kısa mektuba ıöz rezdiren Aliy099: 

beş gUn önce bir gece sarayda misa
fir edilmişti. Kraliçenin yatak odası
na girmiş ,diyorlar. Ölümü bu yUı
denmlş! 

Zemihr olup bitenleri anlattıkça 

RUstemın tUyleı1 diken diken olu
yor; eıt kılıcının sapında olduğu hal
de pencerenin dışarısında Htezlfon 
taraflarına doğru uzayan bozkıra kin 
dolu bakışlar atıyordu. 

- Kumandanlar ve askerler ne 
yaptılar? Babamın yedirip lçird!ğl, 

onun bol bol aylık verdiği o adaınlar 
şimdi neredeler? 

- Kimse ses çıkaramadı; çUnktı 
pek ansızın oldu. Zaten başvezJrln 

sarayda kraliçenin yatak odasına. 1· 
ztnstz girmediğini klm lsbat edebilir
di? Fakat ben de bir <;okları da ina
nıyoruz ki o btr tuzağa kurban git
miştir. Bunda başlrca Keştasebln par 
mağı vardır. 

RUstem homurdandı: 
- Onun burada fken boynunu vur

durmahydım. Acıdım ve cezasını çe
kiyorum. LA.kin elbet blr gUn öcUmU 
alacağım. Temlhr, bu haberi başka 
kimseye s6ylemiyeceks1o ! 

- BaşUstUne! 

Kenarda bir raf ve rafın Usttınde 

kUçUk bir tokmak vardı. Rüstem onu 
aldı, yanrbaşında tavana asılı duran 
ve tepsiyi andıran bakır levhaya hız
la vurdu. 'l'itrek sesler blriblrfntn ar
dından salonu doldurdu. Kapt açıldı 
ve genç bir zabıt görUndll. Bu RUs
temln yaverlerinden biriydi. 

Rüstem emretti: 
- Zemihrl 1yf ağırlayın. Benim ko

nuğumdur. 

1klsl birlikte dışarı çıkarken ses
lendi: 

- Mirdat, Firuzla Behmenl bura
da bekliyorum. Gökbo~a da gelsin! 

Bir dakika geçmemişti ki Uç ku
mandan salona girdiler. 

Bu sırada Rüstem kenardaki <liva
na çökmUş, sağ eliyle alnını avuçla
yarak solgun ve dalgın duruyordu. 
Eğer kendisini tutmamış olsa gözle
rinden de yaşlar boşanacaktı. 

Demek ki babası, o dağlar gibi her 
saldırışa karşı dimdik duran, bir ka
sırga gibi yolunun Ustune çıkanları 
deviren adam öldü ha! Hem de keo
dl eliyle tahta çıkardığı, tahtta tut
tuğu kraliçe tarafından... Hele bir 
kadının emriyle onun gözlerinin ö
nünde öldUrUlmüş olması Ferruhza
dın klmbillr ne kadar gUcüne gitti! 

Firuz ona bir arkadaş gibi merak
la sordu: 

- Ne oldu? Kederin nedir? 

- Olur, giderim . 
Karanru verdi. 
Liz, hayran bir sesle~ 
- Sizin hesabınıza ne ıüzel bir ka· 

rar 1 Demekten kendini alamadı. Ben, 
asla gideceğinizi ummayordu.m. Siz, 
burada kendi ruhunuzun selametini a· 
ramakla meşgulsünüz ... Vaktiniz olmaz 
sanıyordum, Ne kadar iyi bir kalbini<' 
var. Bunu her vakit düşünmüştüm .... 
Düşündüğümü söylemek beni aynca 
sevindiriyor. 

Madan:ı, gülümsemekle beraber cid. 
di bir s.cıle : 

-Lizl 
Dedi, sonra Aliyo1aya dönerek an. 

lattı: 

- Aleksi Fiyodoroviç, siz artık bizi 
unuttunuz. Semtimize uğradığınız yok. 
Halbuki Liz, bana kaç kere ancak si. 
zinle birlikte olunca ıstırabından kur
tulduğunu söylemiştir. 

Aliyoşa, tekrar kızardı ve sonra göz
lerini kaldırarak neden olduğunu bil -
mederı gülümsedi. Stareç cna bakmı.. 
yor, biraz önce bahsettiğimiz ihtiyar 
papasJa konuıuyordu. 

Bu papas "Topolsk,, ın en ücra bir 
yerindeki manastır.dan gelmişti. Içinde 
ancak dokuz keşiş barındırabilen fakir 
bir tnanasttr. Adamcağızın ilmi, irfanı 
yoktu. Fakat kuvvetli bir imaru vardı. 
Val<ur bir eda ile Lizi göstererek: 

- Böyle ~eylere nasrl giri§ebiliyor. 
tunuz? 

Behmenle Gökboğa ses çıkarmamış 
!ardı; fakat onların da Flruzdan da
ha az merak etmedikleri hallerinden 
hemen belli oluyordu. 

Rüstem ba~ını kaldırdı: 
- Bana, başın sağ olsun, deyin! 

Bu sözler ytlreğime serinlik verecek. 
Çünkü gerçekten kardeş gibi sevdi
ğim adamlarsınız? 

- Başın sağ olsun! LA.kin ölen kim 
dir? Hangi dostun veya akraban'! 

- Babam! 
- ! ? ! ? 
- Bunu yalnız size ıöylUyorum. 

~imdilik başkaları bilmesinler. Öğre
neecklerdir, fakat bizden değil. Çün
kü şimdi başımızı da dUştınmek za
manıdır. Kisraya bunca hizmetlerde 
bulunan Ferruhzad kancıkça öldUrU
lUrse bize de ... 

Behmen atıldı: 
- Kim öldUrmtıı,? 
Gökboğa homurdandı: 

- öcUnU almalı '\'e onun bıraktığı 
yeri doldurmalı! 

RUstem ona hayret dolu gözlerle 
baktı; ilk anda hiç bunu dUşUnme

mlş, babasının uğradığı felA.ketln ken 
dl başına da gelmemesi için neler 
yapmak l~ıımgeldlğlnl kendi kendi
ne sormuştu. 

Firuz da merakla: 
- Nasıl olmuş? Bir yaulrşlık var

dır! 

Deyince Rüstem hepsini anlattı. 
Bunda Keştasebin en bUyUk rolU 

oynadığında, onunla birlikte başka

larının da bulunmuş olduğunda kim
senin şUpheel kalmamrştT. 

Behmen sordu: 
- Şimdi ne yapmalı? 
Rltstem yılmış bir halde cevap ver

di: 
- Ne yapabllirlz? Elimizde ancak 

beş altı bin asker var. Bunu lkf Uç 
misline çıkarmak kabildir, fakat za
man isteri Zaten bUtun ordu onlarıo 
ellerinde .. Bizim hazrrlrğırnızı duyun
ca. hemen Uzerlmize yUrilyecek • 
lerdir. Öyle değil mi? 

Firuz lçinl çekti: 
- Evet. 
R Uı::tcm Gök boğaya sordu: 
- Sen ne dersin? 

- D~hmen de söylesin! O benden 
büyük ve eskidir. Bizde her şeyden 

örıce sıra da saygı vardır. 
Behmen demin kılıcının sapına 

gitmiş olan elini çekti ve sarkıttı : 

Bilmem ki... Size bak vermek 
lazım ... Asker toplamayı denemeli. 
Olursa ne iyi; olmazsa Türk tllcrine 
gitmell, yardımcı kuvvetler almalı. 

Diye sordu. Keşiş hastaya verdiği şi· 
!aya telmih ediyordu. 

- Böyle bir şeyden daha bahsedile· 
mez. Bir an ferahlamak, ta.mamiyle iyi· 
leşmek demek değildir ve herhangi ha§ 
ka bir sebepten de ileri gelebilir. Ne 
olursa olsun hepsini yapan Allahtır. 

Her şey cndan gelir. Beni görmeğe gc. 
tiniz. Hastayım, her vakit ziyaretçi k:ı • 
bul edemem. Artık günlerim de sa· 
yılıdır. 

- Oooh, hayır, hayır ... Böyle fena 
şeyler söylemeyiniz. Allah sizi bizden 
almıyacaktır. Siz, nasıl hasta olabilirsi
niz? .. O kadar sıhhatli, şen ve bahtiyar 
görünüyorsunuz ki, daha çok zaman 
yaşıyacağınıza, Allahın size uzuq ömür 
ler vererek bizleri sevindireceğine can 
ve gönülden inanırız. 

Diye haykırdı. 
- Bugün gerçi, kendimi pek iyi bu. 

luyorum. Fakat bu iyiliğin uzun sürmL 
yeceğini de biliyorum. Hastalığımı bü. 
tün teferruatiyle öğrenmiş bulunÜyo· 
rum. Beni neşeli ve bahtiyar gördüğü· 
nüzü söylüyorsunuz. Buna pek sevin
dim. Çünkü ilahi neşe ve bahtiyarlık, 
yer yüzünde adam oğlunun ıon merte. 
besidir. Bunu kendinde duyan insan ar 
tık: "Fani dünyadaki işim bitti!,, diye. 
bilir. Hekimler, azizler, kurbanlar, hep 
bu ilahi neşeye kavuşmuş bahti) ~r ki
şilerdi. 

Kadın: 

- Ne gilzel, ne ulvi ıözler... Diye 

iyice hazırlandıktan sonra Htez.ifC 
üzerine ytırUmelidlr. Bu da en az b 
yıllık lştir. 

Dehmen susar ıusmaz, RUsteml 
gözleri Gökboğaya döndU. Diğerle 

de ona baktılar. Ne söyltyeceğini m 
rak etmiyorlardı. 

- Evet, bundan başka çare yoktu 
Ben TUrk Ulerlnde kardeşimden vı 

ya diğer beylerden ordu alabtılrlm 
Demesini bekliyorlardı. 
Fakat Gökboğa sert bir seıle şöl 

le dedi: 
- Bu gibi işlerde tiz da.na.nan ki 

za.nır! Ürkek olmamalıdır. Beş, al 
bin asker az kuvvet değildir. Dağın! 
ve ga.fll bulunan koca bir ordu5 
yok edebilir. llk zaferi kazanın~ 

herkes bize geçecektir. Bence h 
durma.dan, hemen yola çıkmah. 

Onlar böyle bir şey ummadıkla 
iı;ln yaman blr baskın vermi~ olacl 
ğız. Orada Ferruhzadı sevenler pe 
çoktur. Eğer baş kaldırmamışlarsl 
baş bulamadıkları t1:tndlr. 

RUstem sordu: 
, - Htezifonda her zaman kırk, el 
bhı asker bulunur. Bunu bilmiyor Dl 

sun? 
- Biliyorum, fakat onların bugUf 

lrnnıaodanlarmıo kancıkça öldUrUl 
mesinden ötllrü için için hınç bealt 
diklerini de slz hatırlayınız: Ya~ 

o.:ağa ve her yanı yakmağa hazır bl 
orman var; bir kıvılcım onu tutuf 
turmak için yeter. Fakat zaman gt 
ı;:eree Ferruhzad unutulacak ve dUI 
:" r.larrmrz onlara. daha çok aylık vt 
rlnce onları seveceklerdir. Demir si 
cakken dövUlUr. Bin atlı ne önde 
gideyim ve bir baskın vereyim .. Ya 
nız bin at daha isterim. Slz gellnC 
Htezifon kapılarını açık bulacağınrıl 
yemin ederim. 

üı;ü de dikkatle dinliyorlardı. 
Gökboğanm sözleri kadar sesi ~ 

::·~stleri de onlara inanç veriyordu. 
Bahsi uzattılar. 
En ince noktalarına kadar hesar 

lıyorlar, düşünüyorlardı. 

Gökboğa hepsine kuvvetıl cevap 
lar veriyordu: 

- Devlet de orta malı gibidir. K& 
panıo ellnde kalır. DUşUnmekle vaıtJ 
geçirenlerin vay hallne!.. 

Onun yUreğlnde ne zamandanber 
zalen böyle bir macera ihtiyacı val 
dı. .BUtün gün ok, kılıç, topuz 1 

cirit talimlerlyle geçen günlerin a~ 
tık tadı kalmamıştı. Bu oyunları 

sahlslnl g6rmek için sabırsızlanıyo.J 

du. Bu hal de onun atılganlığmı a~ 
tırıyordu. Ele geçmiş olan eşsiz fıf 
ııatı kaçırmağa gelmezdi. 
Gökboğa devam ediyordu: 
- Babamı öldUren ve en bUyUk h• 

karf'tl yapanların bir an bile yaşı 
malarma razı olamazdım. Hatt4 b· 
ı•t ·ırda 6lecek olsam bile. İnsan dtı' 
yada niçin yaşar? Sevgilllerl ve n• 
n usu için ... Onların namusu beni~ 
de namusumdur. 

(Den.ını ..,arJ 

atıldı. Bu sözler, ruhu delip geçiyor ... 
Fakat btitiin bunlara rağmen saadet 
nerede? .. Bahtiyarlık hani? Kim, keıı: 
dini murada ermi§ buluyor7 .. Madetıl 
ki bizden bir kere daha görünmek lQt.ı 
funu esirgemediniz, şu halde size sÖ)'' 

liccğim dertlerimi de dinleyiniz. Beıt 
çok muztarip bir inurum. Çoktanbe~ 
ruhum bu ıstırap ateşinde yanıyor. 

Genç kadın bunları söyledikten soıı
ra onun karşısında heyecanının &evkif 
le ellerini kavu~turdu. 

- En çok neden mustaripsiniz? 
- İnanamam.azlıktan r 
- Allaha mı inannuyor5unuı;? 

- Oh, hayır hayır öylesi değil .. · 
Fakat hayattan sonrası o kadar karaJ1' 
lık, öyle bir muamma ki... Hiç kiıJJ•' 
bu perdenin arkas:ında ne var, bilmiyof· 
Siz ki, insan ruhunun bütün derin~ 
lerinde dolaşmı§ bir adamsrruz, si~ 1'I 
en korkunç hastalıkları şifaya kavuşt"' 
ran bir azizsiniz, beni dinleyiniz. BaJ11 

mutlak surette inanın diyemem, fa1'~1 

size bütün bir azametle diyebiliriuı 1"' 

sözl~rim bir hoppalık davası deği~; 
öldükten sonraki hayat meselesi, ı,eıı' 
mustarip edecek, kendimden gcçirece~ 
kadar düşündürü}"Jr. Kime ba§vurae" 
ğmu bugüne kadar kestiremcmişt~ 
İşte şimdi, ilk defa olarak bu hi95i~; 
.. 1 k ~ d g· ı,ı soz o ara agzım an çıkıyor. un , 

lir beni ne yerine koyacaksınız? .• 1'" 
. . d b' ,dıY nun ıçın c ayrı ır azap ve utanÇ 

yuyorum. (Devamı oor) 
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ATA ve MILLt; 

Kitli 7aım 11 lııcl scınun4e7lı. 
Btıyük kaybın yuı attatde daha tu
urlaearak ye attatde dalı• derinleşe
rek b'1tUa memleketi ıaran bir 11-

tuıta 'llallnl aldı. Dünya; dünya o
lalı, bir öltiniin, ardında bu derece 
muaıiiiih blr iatll'SP tiıra~ 
hit aımamıtta. Çtlnktl •un; dla
J'& olalı. bir lnıanın ba derece he7-
beUl bir eMr TOcucla ıeUrdlllal sör· 
memlştlr. 

Bu nıum. btse bizi daha 11' tanıt
lı. O'na karp bealedlllmlı atkın, 
Jaayranlıtın, tapınmanın asametf nl 
bu hl.dlsenln ardından her ıaman
tlnden daha kunetle bluettfk. Bu 
ölUm blıe daha dUn denebilecek k•· 
du rakın bir maıtntn blıden kaç •· 
ı . ,ık menfedı kaldıtını ölrettL o. 
tur11l muclıelerln. btılm kın ömtlr· 
l&rlmlıd uırlarc& asatmak muclH
lfnl de kattı. 

Ahretten batk• 4Uttıncul otmryan 
bir ummet talabahlından yeryUstl 
n muıet ktllttın• •• >1k19k de
l'elMlnde ıahlp en ıırçek manutrle 
bir mlllet oıkarmak. bu ne akıl dur-
duran bir harikadır. · 

lstanbul ebedi eerıne. ıon yed• 
Tazlfeılnl ;apmak t~tn ıUolerdenbe· 
rt heyecan ve hup içinde UrpereMk. 
O!nun baoı ucunda alladı. T .... tlr 
T• teheyytıcUntın kesafetinde• ilen 
4lnl kaybetmlt yıtrnıar içinde, O'na 
ihtiram vazlfeılnt yapmak ufrunda 
caıııarını vermlt olan •atandatları 
lat1rmetl• analım. Onlar, Ata'nın 
Jolunda her teJinl feda1a 1emta et
mlt kafıraman ff fedak&r bir mme 
tın. bu remini Dk ince yerine ıetlr 
llllt ilk fedaileri. ilk .. hltlerldtr. 

Bu kurbanlar, milletin cımes Ata· 
ıuıa olan aanılmaı kttlttıııUn btıyttk
lUIUne 711uek bir sembol olarak ka· 

lacaktır. 
O dememiş ml14l: 
"Bu mUlet evııtıarınm fedak&rlık-

l&rı, kahramanhklan için vahidi kı-
" 7ul bulunamaı. YAfJAR NAB1 

ur. ırf an 6ayra 
RöNTGEN MOTEHAS91SI 
l'lrbe, Boskurd lnraatltau-' 1at 

.... da nkf ICI~ Pam .,..., Ne. 

1 • ıa öllMt" snnt1 1 teo 7 P 
actar. 

Atalfirk'Un UIUmfinden sonra 

"Dünya artık 
enteresan 

eskisi k3dar 
değildir,, 

AtatGrkl Ne bclar muhtqem. tu· 
D1A ft alıenktar Wr ilim. Bu isim Soll 
bl)'Ok barfltdı Ankara U.erinde ,Uk
..ı. uyıu kanal yuvlh kalonln ka• 
yalarına oyulmahdır. 

Atatlrkl Bu lslm, ta1iln .umu " 
-~ eU tarafmdaa, efmıevl 
kaJalar• nakfedllcli. 

Baki sam•nJarda bllyUk htııdlmdar 
w kumandanlar kendi menkıbelerini, 
samanJana ail.mi)tfetl pkilcle byw- • 
ıan. oydururdu. Binaenaleyh, An1mra 
tınrlndeld kayalar ela, bu btıyllk, pn. 
b Wm ıtllnmlyecek aurettc, unutul • 
... ,cıaJerln tek hatırMI oJaralLI •· 
laoak " ,... yldacle, bin pk ,.... 
bir yerde, wck bU~ ve kudretli bir 
ıdaımn hldm amım•da yapdıtmı ~ 
!atacaktır. 

Senelerce evvel NapoJyoııun meran 
nı ıörmUt ve bu muar önUnde ıunlan 
diltilnmtittUm. "Filhıkika bu büyük 
adamın za.manmı yaıryanlar ne kadar 
bahtiyarmıf, bu bahtiyarlar onu yakın· 
dan carebllmif, "'ynı hava~ teneffila 
etmift bronl y11.ıUnil c6ıleriyle clSre. 
bUmlf!erdlr.,. pyet taU AtatUrJdln tUr 
besini bana 161terirn. aynı duyplarla 
miltehullı olacainna fliphe yoktur. 
Ama. uibfmda bu fevkalbqer adamı 
18reme4iilm• de çok mUte•Iİr olaca· 

iım. 
Ataterk dllnyanm en btlytık inkıllp-

çıildır. tpnde yapdıpnu zam•nın 

enı.Ueıl, AtatUrkiln )"ilbek phalyeti· 
al tamamlyle anbyabllmemize belki 
mini c-lmuftUr. Pakat, bu kadar Terim. 
li ve bu kadar entereMa olan onun ha· 
yatım ıOratle c6ıden geçirince, sok 
kısa bir zaman içinde meydaut. koy • 
duldan karpmda hayretten pşrrıp aa 
hyoruz. Bir vakitler, Dizraelioin ölü
mün.den sonra, onun w:un yıllar dil,. 
~:~ .. ~~ _ ..... ,. ......... ~~ 
ldr&fatta W~tu: 

"BU MUKTEI>iR VE BUYUK St· 
y ASiNiN ..... . ,... !J.DEN ÇEiı. ........ AE • 
SILE DUMANIN DAHA AZ EN• 
TERES.AN OLACAGINI IT1RAP 
gTJılELtYlZ." 

Atattlrk Uklmu!a konupturken, bu 
kelimeleri tekrarlarsak katlyyen mtl • 
ba1lp etmndf olurus. ÇUnldl, Ata • 
ttlrk lldllktea Mnra dünya artık. Jra. 
dar enteremı 4elll4lr• 

Yirmi UU' tarlbi AtatGrkC.-ı lmnlaıld 
pnıada Bitler, JIUIOUnl, Stalln, Le • 
nin, Pll1adül ve daha bafbJarmı b,
dedecektlr. Jl'abt, lyle 11Mederim, 
kl yoru.tmayan, proftli 1ert çiscill, ma. 
vl ı3zlt1 hu TOlkanlk adam ~ lalm1r 
rln 111ç bldlinln ardında kalmıyacak-
tır. 

lneıJI. iman " deha lttbarile A•
ttırk • BU,ttk Petro ile de iJoy 8Jçllfe. 
blllr. S8,Sendllfn• ıare, ıtu9911 bir 
kaç uır Uerl 11StUrerek lnldpf ettir • 
mek isteyen Btıytık Petro, enıe.me 
lndlrdill yumrukla ltmya} ı u daha 
•bt1ıyaeünuf.. PiJbakika, Rusya 

Yazan: T. KoJuhaı ol 
Bulprca Slcwo pzeteai 

Bqmuhaniri 

tera ki " i.nki o rıı 7ollandı. a· a ra .. ,ıu Uttlarda bir 
ma, büyük inkılipçmm kuvvetli yum. kere a&rillıbUir. m11maflb, blze yakm 
rupnu yedikten IODI'& boJau lldlcl. ft .._.., Bulp.iataa haYUUU bl • 
yalpaladı, ve emin edım'•rla -neru,. • simle bJrHkt• tenefftta eden b6y6k bir 
medl. ..... bakkm4ald hmad bb llJildle 

Atatilrk için bu .aytmemu. PUnW yenme)'ls. 
onun gUttUiil davanın yolu Uaerinl latill,a ı.ı.a dQpwa orclu1anm 
de güller ıerpilmit delildL Birçok ml• bir yıldırım vuruıuyla ıert atabilmek 
nlalarla karııtaıtı. Terakki ve medeni· Ye kılıç darbelile IU1h muahedelerlnl 

yırtmak, halifelerin asırlık talıtmı bir 
yet namına kurbanlar verdi. Jl'akat, va· yumrukla devirmek, devlet itlerini din· 
nlan muu.ıam neticeler ybmda veri. cı,n aymnak, bl.ldm bir milletin çUrilk 
len kurbanlar hiç mesabeltndedlr. uıanelerlnl ayak altına alıp ezebilmek 

öyledir o- Bu b8yGk taiyut dehan ve bUtUn bunlardan IODra modem, ki11 
aynı un /&f8DUI olan hakimler tabU1 tlırltı bir dl't'let meydana ıetirmek, 
ederken daima hakbnlyet tbere bar.. 1'uadan bqJra da meyus olmuı bir mil. 
ket edemez. Fakat, orta çatz btlyWcıer lette mllliyet lhtinunı uyandırmak. • . 

tirenlerin önünde hayretten hayrete tıte, sırf Atatilrldln eliyle bizim ıöz 
daima düşeceğiz.. terimiz önUnde meydana ıetirilen bi-

._ ...... ... ~ "'ltllJlllJ•-1 
........ •I aı ,.,.. .. liflll1 et'•eiflt 
Perllıll. ~ lo~ ..._edece
lis· Bu,A Petronun R-.yayı ileri al
tUren ka1m ıopumr, kendi ,akm1an • 
nın aaka1mı kestirmek ideallnl. btltila 
mektep Jdtaplan cenÇJll• hatlrJatacak. 

Nna nehrl alanda Petenbars teh
rinl meydana ıetlrmek h111a1Unda 
BUyUk. Petronun c•Fetinl uırJar .... 
caktıt, Fakat... Onun yaptıklanna Ata· 
tUrkan meydana ptirdlii bClyllk itler 
JUIDI& ko,.u ball1a cem yapacak o • 
hmak bGyflk ubr .,. dnlet acWıu 

olan Atatilrk yine UatUn çıkacaktır. O 
AtatUrk. ki profili Aııkara kayalarma 
ebedinen aakte.dllmlt '81acak, cBl&e. 
il uırlarca 1diçUk Aıya Gidinde yata· 
caktır. BtıyUk fetro met1dUı olmıyan 
ttlkenmu sengin Ruı topraklan Uar 
rinde yaplClbk ettl. Onun budutaus 
1mktn1an yanında, AtatUrk yeni TUr-
1'tyeyl IUltanlanıı lll tok lhuıal ettill 
eyaletlerin fSUeri Uaerlpe kurdu. Ata
tOrk, gilipleria kılıcı lltında, fakir " 
sarurete dtıprilı, kUller lslade harap 
olmuı bir vatan berinde pbpnaya 
batladı; ve yalnu birbs eeae içinde 
cihan pşrlacak ıeyler ıfSrdtı. Baylı 

~;da. ........ ~r 
,.,.... ..,.,. sWtrlDI ...,.... ... 
.... ~ --... la•kelila 
Jaana.t ettlil .............. 

lneiaJarm ha,atmda rol OIJlll)'lll ba 
• lmlllerin ehemmiyetini kim lnkh .. 
c1ebilir. l>Uflailnlb bir keri ı Gaıleri. 
Dl Dk defa Sellnikte 1t1neıe açmaı teıo 
•dllfiln bir eteri detildlr. Çocuklutu
zıun ilk *Unterln4e Selblk Wduinin 
muuam panoromatmr temap ed• 
AtatUddtn, 1enl1 ufuklu kartal bakıp 
obnıuı JtSımdır. ÇUnktl Sellnlkte O • 
lompln yOlrtekliklerl, her ıeyl. ıenttU
li, ehndiltll " ıtıaelllll hatırlatır .. 
Prometenlo ebec!I ateıi.u4en birkq 
ıaleyl A11ab, halktan 1* çoculun ru • 
buna. koru, ı.u iyi t...U ~ bir 
tohumdur. 88yle ruhlar müthlt 
lbtirularla Q)'lW'. Bu llatlru atep l· 
pdekl iman,. ,anar, ,ahut mani 
menfaatleri için bir met'ale otur. Ata· 
tUrk, b6yle lhtlru lshıde bntUn hlriln 
ce yaııdı, o. ktlsUk blr TGrk memura • 
nun otluydu. Sellnlk aıkert mektebi • 
..m ıesıç talebeal, blWıaıa Türk ordu· 
ıunun seki bir erklmharp zabiti oldu. 

tnnn, onun hl~ ıUkdn bllmi,en ha· 

J8t:mlla bleri ardında do!aprbft 
Juior • 

Kemal gibi bayatta bUyük itler ya 
mak: için dolan bir ıenç. admum 
retle ileri atar. Böyle insanlar Çalrlmll 
yı bilir, fakat yapmayı cı, bi&. Yo 
ruhiıu, tilkenmiyeıı enerjiye iahi 
Kemal de ,eoçlik kuvvetlerini bol 
ıarfetti. Çünkü daimi blr. ihtiras · 
yanıyordu. 

Kemal, ihtlWcllerin merkesl olm 
tu. Sultan Hamidln kuıh idareaini d 
virdikten aonra Tilrkiye hayatında 
Dl blr devir açılacaizm sannetmitler. 
1908 ıeneaindekl ıenç Tltk ih 
tiat yllze. Enver Bey, Niyui Bey. 
Mahmut Şevket Papyı çıkardı. ih 
lin yalınından çıkan Türldyeııin y 

efendilerini kuptanlan Kemal bel 
meınifti. Kemal lçin. cenç TUrk Dıtilt 

~ tarihle anlapmamamn bir faci 
leli. Taliin 7uııldıiznı ft 18aleri ldSr 
ıaraıı: yilrildtıp lçba bucı.la b 
ODUD bpıamz ~ yerde, dlJdra 
btıyilk itler ,apmıya kabiliyeti olna 
Jaft ldlçtık adımJu dHdu ~ 
KamJ tnhımııttz. 

Jhtllllden IODl'a J'll1mek mabmJtr 
fua1 eden bu teudüfiuı •damlarına. 
Kemal hudutsuz bir lıtihfafla baktı. 

Bir vakitler Napolyon da Direk' 

torye'yı aynı auretle baJm.qtı. Ke
mal bu arada ıtır tc.neler ıesirdl ÇBa 
kil ihtiWler tarihte bir kere olurdu. O, 
kendi hayatının bir semere vennlyece-

lfnl ve fırsatı kaçırdztmz bllsediyor • 
du. Fakat, bil~ harbin aaramtılaft 

gelip çatmqtı. Hilanilniyet Mhibl er • 
ldnrharp zabitinin g<Szil <Snllnde genlf 
ufuklar açılını tı. Faka~ Çanakkaledf' 

~.,... --Pap anaa. 

·~ Rapolyonua Motkwa &lttndea p 
rl çekildili Kutusova haber nrildllt 
,.,..n, ilk iti allamak olmqtu. Ondaf 
Hm'I dls çlSkttı duaJ'J bqladı. ICemll 
beyle yapmadı. Sakarya barbindtn 8Gli 
ra dUpamn fuara batladıiz haber ft. 
rilince, O, pldtı., Dua mı etılindi1 .. JCl.. 
me dua edecekti. thtnııcl mairur bir 
ruh tqıyaa Kemal Jdmbı lnUnde dü 
cökecekd. O, ıeneral llniformua ~ • 
dıkl rubunda Dantonua v.e Robeapl • 
yerin etrafmdald bUtiln tunsh ..... 
datuı hıncım taflyordu.. O. ,..m bit 
TUrkl1• 1Dt1dana ıetlrmek lsdycmlıl. 
llui ile bf~bJr 1llb11 ohmyan }Cnl bit 
Tlrklyenln aabahmı 16rtıyordu.. Bina. 
eaaleyb, ne dua ediyor, ne ele alJla 
yordu. o. 18İylf1armı rabaDcllld ... 
dile ,al ,aptı " modern bir Ttlrkl,.
nln dojupnda bu lmndll Jasidı darda. 

Btl)'Uk lnkdlppua cnarae !adld 
ayafnde Jfrm\ mDyoa inim.. l(le-.a. 
7et itin ılrdl. Şu halde. GJaclnm'un de 
dili cibl, Atattirk ılbl fw~ 
bir adam 6JdUlden aonra da dünya da-
ha az enteresan olmuftıır, demekte hak 
b delil mlyld .. 
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Atat ftrk'ftn tabuta Dolmab~ .ara11nda iken... 

Yunan Başvekili General 
Metaksasın beyanatı An ara ve 

Elen Atatürk '·Türk Milletinin acısına 

ecısını kGtıyorum,, Milletinin Ankara, TUrk vatanmın kalbidir. Bu. 
nun bir ıeıbih değil, bir haki.kal olduğu· 

"'Ankaraya DçllncU defa olarak yapb- ııu bilmemek için 1.eUJdll milcad~lt:ıslıu hbra.' 21 (A.A.) - Yunan Başveld· 
il ewlan.a Mctaksas Türk matbuatuıa L 

eatıdUi tııeyanatta bulunmuştur: 

1DD bu .iyaret aca aüalel"le metbu old11. du)'ID&l1UI olmak ıerekUr. Ankara aavq 

Kemal AtalUrkQ p.hMll taarmall fır. )'lllanada Bqkumandao karargahı, milli 
aatuu bulmut ve keadiallı uun 16ril1D1e· kudret ve iradenin tecelli etliği mukaddes 
lerde b"1unmak tereflne nail olmuıtum. bir yer olarak tarihe ıeçlL Cumhuriyet, 
AtatUrk, yalnra TUrk tarihJııJn, bOyük bir onu bu ırfatlle aldı ve kendine merkez 

ılmaaı dejil. ayni zamanda bUyUk adam. yaptı. Detlımes merkez oluıu. Türk mu. 

Kısa harici haberler: 
Burilkacl, 21 - Cu:no..rtcai &ilnU 

Cumhuriyetçi bpanyadau &elen hclçı· 

ka &oniillül.:riıuıı hemen •. cpa ma!W. 
yaralı veya hutadır. 

Pa.riı, 21 - Romanya Kralı Karol 
ile Veliaht Prcna MJıail Reiaicwntı"' 
B. Löbrön, Hariciye Nazırı B. lionc 
.lUSUli trenle RaıabouilJet':, O &itmıtlcr• 
dir. Rciaic:umhur, orada miafir tcrefi. 
ne bir av partili tertip ctmiıtir. 

Be1 rut, 21 - Dün .rranaa • Suriye 
muahedenamesine mwıum mukavele • 
ter hakkında neıredilen bir havadia il· 
lerine b:rta:.ım nı.imayijl.r ve mukabil 
nlimayişter olmuıtur. 

Beyrut, 21 - Bu a.-ıa kadar Suriye 
Mebusan Meclisi riyasetinde bulunmuı 
olan B. Fara Küıi, yeniden büyük bir 
.:kseriyctle intihap edilmiıtir. 

Roma, 21 - Fransa Sc!i:i Françolı • 
Poncet ile ıcfaret erkiıu, hariciye ne· 
zarcti teşriiat ıcfinin refakatinde ola· 
rak Lictcur ı.arayına &ider.:k eaki hal· 
yan hükümd.lılarının ve ...ıeçhul aık~ 
rin mezarlanna çelenkl:r koymuıtur. 

Roma, 21 - Stefanl Ajanaı bildiri. 
yor: 

Akademi anamdan profnl: Giorda· 
ni'nin riyuetinde "MilU aeUWoa., la· 
minde bir tir ket teala edilı..ittir. Şir

ketin &ayeıi bazı nebatlardan çıkan· 
lan iptidai maddelerle aellü!oe lıtihaa· 
latmı tamim etmektir. Bu fenni ve o
tarıik müessesenin ehemmiyeti büyük· 
tUr. Çünkü yeni girket klğıt, menaııcat 
ve patlayıcı maddeler endUıtriah e 11 -
zım olan ıellilloau mühim mikurda te. 
min edecektir. 

Tokyo, 21 - Japon kıtaatı, taşıbo· 

zuk Çin kuvvetlerine Wfl nar~k..~ 

başlamıılardır. lki jap~ latuı \>uyük 
kanalın dzerinde ve Chantunı'un ıar
bınCla klin Hankonıu iıgal ctmitlerdir. 
Bu iki tehir, gayrimuntazam ;in kuv· 
vctlerinin iıtinat etmeı..te o!duklan J,a-
reket U11U idi. (A.A.) 

dı. O'nun yenJ TilrkJyeyt yarataa eaerl, lradderatınm vatan varlığına oradan sfra. --------------
asırlara intikal eden bir Abide olarak u- yet etmesi lllzumunu göstermek içindir. 
lacaktır. Yalnıs o kadar mı? Ankara, TUrk mil. 

Şefi için aflıyan bUttln bfr milletin ar. Jetinin hayat prensiplerini bir rlyaıt düs 
ıetllit manzara hakikaten muazzam, ha- tur halinde bize veren bUyUk tneanm ~n 
Jtlkaten dokunakb ve mllelllmdlr. azts hatıraları te~a. toprağına yazılm~ 

Türk mllletlııln acunna, ona aıks •• c6· bir vatan lbldesldlr. Çnnknva. bana bir 
ıUlmeı bağlarla ballı bulwıan Elen mille. lrutal yuvası gtbt de~1. ışığı gök1eı-d<'n 

t1ı;.Iıı acısını katıyorum. 

Ankaradaa ayrılırken Tllrk mllletlntn 
mukadderatmı kendisine tevdJ ettiği Şefin, 
ölen bUyOlr adama llyık bir halef olduju 
teselll.slnl g~rUyonılft. 

yere inen bir dehanm makam, bir O. 

lngiliz Nazırları yarın 

lemp ıtfbt görUntlr. YUksek kıı.le!lnln yal
(tD yarlarma baktı~ zaman. dalm!l Tiırk 
mhunun t:etlnlf~rıl duyarım. Step ortneı. 
na kurulmuş bu ~ehlr, yoklukta varlıin 

tPm!ll edf'!r gibidir. 2nten m!ldde yoklu

lunu. nıh ve zekl vnrlt~t ile bunda yPn. 
m!\dlk mi 1 Ankara, Mtnn zafer ve lnkı
llnl"rm dn'-~u!hı yerdir. 

Onu halinde •• mazisinde keşfeden: 

ona, bir kWDJ tahakkuk etmlı mamur bir 
latlkbal veren bU)·Ok insan, bugUo ebedi 
tehre bir tabut içinde geliyor. Onu, aon 
dAfa karşıhyacağıı. Onu son defa millet 
evinde ml!aflr e<ıeceğtı. Ufkundan bir 
muhabbet ve Umlt yıldızı ~lbl kllybAttlğl 

Ankaraya, bugUn, O, bir ihtiram mahra. 
sası tçerl!lnde dl5nUyor, çok sevdiği An· 

lranva. ebedt ıtebre-

Parise gidiyorlar 
Al manyaya kc: rşı takip edilecek 

yeni siyaset tesbit edi!ecek 
Londta, 21 (A.A.) - D.N.B. muhabi

ıadea: 

OnUmlladekl batta ortasına doğru lngl 
Da rıaaırlan Ue Fransız nazırlan araaında 
,.pılaaak olan müzakerelerin reamt prog. 
ftllU netredllm~Ur. 

Çemberlayn Ue Lord Halltaka, bera • 
t.erlerlnde Ba~vekllln husus! ltltlbl Lo.-d 
!>uslu Ue Hariciye mUsteean Cadogaıı 

'" merkeıd Avrupa işleri departmanı ıe-
11 Stranı olduğu halde çaruamba &WıU 

Pariae releceklerdlr. 

Qıl11amba CUnO ak§amı Fransız Harı 
elye Nezaretinde bir ziyafet verllet'e'ktfr. 
Pe11embe g1lnll Reisicumhur Löbrön bir 
lfle dyafetl verecek, Paris oehri de blı 

PY verecektir. Akoıı.mı İngiltere sefare 
tinde bir gala ziyafeti verilecek ve cumıı 
l'finO Fransız ve f ngillı: nazırları maiyet. 
Jert ne birlikte Londraya döneceklerdir. 

Jyt malt!mat almakta olan mnbafilde 
!tarta mUz:ıkerekrinln İngiltere ve Frnn 
1an111 yeni btlyUk devlete yani Almanya. 
Ja ka'='ı takip edE'cl'k:erl hattı hareket<' 
ltllltP-alllk olaca~ slSvlenmE'ktedlr. 

Mllnlh, 21 (A.A.) - Mfinlh matbuat· 
tembt'rlayn ve Hallfaksm yakında Pa 
ıtıe ya1'acaklıı.n sevahat hakkrn~a tE'fıı'r. 
leni~ bulnnMftt-t .. t!ır. fıtH,··-..t b"zt el 1\.

1 
91 ınal\tellertn Mllnlh konfemn•he h! .. II 1 
elan llavaya mugayir bir hıı.va ·ıı.~tma,,. • ı 
P1*1ı!ttnnı kr! ·~l'ti>ıl"'•te"lr. tn~ıı~ mat 
1nıatnmt bu '"t\na1eb .. tle ı+uı. .. etU"'t tftr. l 
• harellet Mlhuaa tatil edllmektedJ.r. 

Eskişeh•rde 
düı kü tören 

Eakltehlr, 21 (A.A.) - üls,.. ebedi 
Şe!Iıı buıUn tıbedJ meıızlllne tevdi edilece 
ginl bllen Eekifehlr, derin bir matem l. 
çlndedlr. BUtlln mUeueaeJer, 4Ukklular, 
gazino ve kahveler kapan11111 •• biDleree 
halk meydanlara toplaıımut. Aabra raci.. 
yoau ile kalplerini doldudaa acılarla cena. 
ıe merasimini takip etnı.lfttr. !ut 1f de 

Cumhuriyet meydanında 30 bia Emklfe • 
hirU toplnnmq ve burada ebedi Şefe aon 

tasim vaıt!eal l!a olunmuıtur. Merasime, 
ıcnçllğin okudufu laUJtW ma.rp ile bq. 

lr.nmq ve bundan ıonra vali Yahya Sesal 
Uzay çok heyecanlı bir hitabe aöylemlt. 
tlr. 

Sezal Uzay, Azls Atanra mannf nrhfı 
huzurunda tllkft ve lnkıllp için and t~lş 
vo bu anda 30 bin kiti a~lrvaralr, inana· 
ralt iştirak e-ytemlştlr. VaUden tonra dl 
ğer hatipler bıc;krnklarla hltabelertnl ~\· 

!emişler, ~ılerlnl Ulu Atanın açtrfr yut. 
dan durmadan ft ta1111adan yOrtlyecekle. 
rfne aft yeminlerle btttrmı,terd!r. Bu •· 

rada binlerce dudaktan .. Atam .. volua.l 
davn .. ı~st,.rt vt1kleU,W, laerlr• lltıastr 
h0n-1ir •"!Yordu. 

:tl1Jaaf9t ....... ·-- ...... 

ôyle ... A'l'kara, artık ebedt bir şehfr o. 
htyor. Mttn mOcadete ·e beşik olan bu va

tan btbl. o mOcadelenln kalbi ol!ln ln!R. 
nı ıe~n1'e IAklrvacak. O. Ankanva nP 
hıtar bft•h imiş lrf. lı!tvRtmda Vftntlm,. 
ltnttın lvflfk ~ ~r,.ıtt~t,.rt llZ ~lSrmU!i! lrlh' 

•-'• varlı~m btl'!•m fı-ln her l'!ftl""lt'ln ktıf· 

ıal tal11U'!t!1' ~,C?,.~nl de Vfl!T'PrPk A nkıt 
f"l'"'f 4•H1.b.,1• 1!•-f Vf' l'"l'l""lt'°'VPfl,.nn P" 

lıfh"'11Jfte fntf1..,.1 Pttlrlvnr. > "1".t!ra, h .. ..n,,. 
,..,, ~"' ,. •·+.,rk şehri oluyor: Ankanı 
Atattırk ohıyop. 

Ra!lan • :An Vfteel 

nı temsil eden lblde lSnUnde bir tavaf ya 
pılarak nihayet v~rllmlştlr. BUtUn Eakl. 

•ehlr derin bir mateme bUrUnmU§, Aziz 
eenn batıralamu yadetmekte~ 

Voztıadda 
Yoıpt, 21 (A.A.) - Binlerce halk 

cumhuriyet meydanında hoparlörün önun
tlı Ankaradaki cenaze törenini takip edi. 
yor. BiltUa dllkklıılar kapalıdır. Çehre
lerde hudutsua blr teeıaUr okunmakta. ..... 

llallı Mytlk Atunua ruhmıa ul1 blr 

..,.. ··•-•a.cu.. 

Sivas-Erzurum 
istikrazı 

Kayıt muamelesi 
buMilD bnşiıyor 

Varidatı tamamen Sıvaa • Erzurum 
demiryolunun inpatına tahıia olunan 
yüzde 7 faizli Sıvaa • Erzurum iıukra 
zuun 20 ıcn .. de itfası icabcden 4.5 mil· 
yon liralık 5 ncl tertibin byit muamele 
ıine cumartesi &lini.ınden itibaren bat· 
lanmaıı lAzımgeliyordu. "Fakat dün ban· 
kaların kapalı bulunmuı milnaıeb.;tile 

kayıt itine bu sabahtan itibaren ciriıi· 
lecektir. 

Tahviller alanın namına yazılacak • 
tır. 

Deherl 2n ,.. 500 Ura itibar! kıy. 
mette olmak Uıere 1 ilk H U ilk 
olnrak 3 kıtıma ayrılmıştır. 

Yalnıı bunların ihraç fiyatı ,.Ozd" 
95 olarak tesblt edildiğinden ıo il· 
ralık ı ilk tah\"11 19 ve 500 liralık 2f> 
llk tahvll 476 llrayaaatıJacakur. 

Halka bir kolaylık otmak Uzer.
kayıt iti, Cuınhurlyet Merkea Ban
kasından maada, Ziraat, ı, H Zm· 
!Ak ve Eytam. TUrk Ticaret. Halk ve 
Belediyeler Bankalartyle SUmer, E· 
ti ve Dentzbanklar tarafından da 7a
pılacaktır. 

Tah,·llterln Susktrpılon mUddetl 
16 gUndUr. 

ispanyadaki harp 
Salamanka, Z1 (A.A.) - Umumi 

ka.rargAb tarafından evvelki aktalll 
neşredilen resmi bir tebliğde fÖyfe 
doııtınıekteülr: 

Segre nııntakasında 1utalarımız 

dUşınnııı Seros civarında işgal etti· 
ğl me\·zllerdcn tardetmltlerdlr. Cum 
hurlyetçller ağır zayiata uğramıtlar
dır. 1.200 esir alınoııe ve mUhlm mlk 
tıırd ıı harp malzemesi lltlnam edll
mlttlr. 

Ha'a kuvvetlerinin faall7edı 
Dugtln ö~le zamanı tay7arelerlmlı 

Allcente şehrinde öldUrUlen H sö
mUlen Falang mUeHlal Joae Antonlo 
Prlmo de Rfvera'nı nbatıruını teb
ellen •ehrfn haptahanelerfnl• ,.. 
mezarhtının tlıtOae etc-Jı:ler ataıt-

\ )&rdJP. 

3 Dakika 
Saat 16. DUdUk ıealerl, her hare

ketin a dakika için duracağını lldn 
ediyor. 

Ve bUtUn •ehlrde bOtnn hareket
ler. ılhlrll bir ncteıle dondurulmuı 

ılbi, duru1or. Herk.ea, AtatUrkUn 
batıraarna son hUrmetJ yapmaktadır. 

• • • 
iki arkadat yolda kareılatıyor. bl· 

rlblrlerloln ellerini sıkıyorlar. Tam 
bu esnada dUdUkler ötüyor. Öylece, 
elele, eski zaman fotoğraflarında ol
duğu gibi, kalıyorlar. O anda, avuç .. 
ların10 hararetiyle blrlblrlerlne bağ. 
lr, ayni hissin Slyamlı kardeşleri .. ve 
dUdUk tealeri bitince, kucaklaşıyor
lar. 

AtatUrkUn tştedlğt, l9te bu his 
idi. Nasıl, dUnkU Uç dakikalık sUkQt, 
O'nuo maddesiyle ruhunun arasına 

giren fa11lanın sembolü ise, bu tkl 
arkadaşın kucaklaşmaları da, eseri
nin kalplerde, ruhlarda perçinleşmiş 
olmasının aembo!UdUr. 
Oıum karşısında bazı insanlar lclı 

Ye battl korkaktır. Fakat bazıları da 
OIUmUn budutlarını,atar, ouu gUlllnç 
eder. 

AtatOrk bu ••hatyeUerden idi . O, 
mllJetln tahteşşuurundakl arzuları, 

ernelltsrl du;> arak tahakkuk ettirdiği 
için eaerlnln devam edecelinden de 
emindi. 

DUnkU tıç dakika, yanılmadıtını 

göstermiştir. Hiç bir tezahUrUn, bu 
kadar lçtım. böyle yekı>arellk lle 7a
pılmıf olduğunu zannetmiyorum. 

Ve dUn funa dikkat ettim: Artık 
yatlarla perdelenen &özlerde Azim, 
irade ve emniyet parıltıları da var· 
dı. 

COnkO. Atatnrk bu ne dakika lcln
de, mllleUol tefüş etmtşU. 

FİKRET ADİL 

ita lyan ı, r 
Habeşıstanda Altın 

ve plfttln ~ıkarıyorlar 
Roma. 21 (A.A.) - Yüksek otarwi ko. 

mlııyonunun eon toplant.ıaında İtalyan 

p.rkJ Afrlkasmda faaliyette bulunan tıo 

maden ılrketlnJn mUmeaallleri bllııu.a al 
tm ve plltln arama ve Lstlhaall yolunda el· 
de edllen ilk neticeler hakkında p.yaııı 

dikkat malfımat ve~lerdlr. 
Bu olrketler 70 mUhendla ve e1uıper, 

" birkaç bin yeril amele ll" UoUesa w • Beni Sclangul mıntakalarınwı. faaliyet~ 

bulunmaktadırlar. 

Bu ıtrketlerden biri bu tene Juodo ma. 
denle-rinde 120 ktlogram plltin lııtlhaaJ et.
mittir. Yakında lıliyecek olan mlhanıkt, 
tesisat .. yealode 1938 senesinde t&krlbd 

200 klloıram p111 •ın elde edllebllqltal 
Omit etmektedir. Bu ıirketln 11.Jndlye ka. 
dar vtsrl olduğu neticelerle tatbik etttıl 
program Roma maden aerglalnde tepir 
edllmektedlr. 

ikinci ılrkettn Uollep nuntüurndl 
kumlardan ve lrayalantan altm ~rkannalE 
Yolundaki mt-1&f11i ıs bin lrflogram aJIJll 
elde edllehlleceğl ncttceelnl vermittlr. 

Beni Sclangul mmtahamdatl attıD 

mad1>nlerfnJ lşlctmefe ba3Jamı.e olan G• 
~netı ıtrket ise, eoo kflogı-am altm ilUJı.. 
tal tdPbllMeğfnt Omtt etmektedir. 

Prtans Pol ı~ondrada 
Loadra, 21 (A.A.} - Yqoalavya .... 

bl Preıı. Poul, refakathıde DUşee d6 1',. 
tin hem.etrnl Prenaee Olp oJdulu bald' 
~leden tonra Londraya gelmlftlr. 

Zahiren hul'Usf mablvette olan ba • 

yaret esnasında prensfn 1nrf ltere ltl
kflmPtinln mflm"ll!lfllerl fle tfcarf 111_.

leler hakkmda mOzüerelerdP. butun-'1-
nı bazı gazeteler yumaktadırtar. 

Taymls'in TUrklJe 
kitabı 

d 
tqUlsoe Tayam paeteal. bir be 

enel Atattlrk TOrtlyeatne mahna~ 
dıtr f PVkatldı ıınahaemm muhteovf >'9~ 
ha defa BtlJft Onderbl batfra91DJ te _. .. 
la dfler mutena yurtarta blrUlrte bit _.ı 
tap llatlnde aepetmek bere yealcld 
...,. .. tıdıftU. 
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Saat tam on altıda merasim bitmif 
(Baı taralı S !:ıek:. ve herkea olduğu yerde (iç dakika •il· 

bir Afyondu. Seni ilk kurtulan m L1\ tmi tir Bundan IOJll'& da Atatür-. una yo. .Ur. &ut e 1 · 
te, ilk ıtrdiğiıı gün görmilf, aofh•dil kiiıı büstü öniln.den geçilerek meraai· 
mllfttım. Hey gidi gl1nler bey .. Ne •- ri1 . tir 
onlar, Zaferleri kuallan erler, erlerin ba me son ve mıı • 

1111da muzaffer generaller, pnerallerin Ok l J 
bqında o saferi kazanan kartal ııutafa Y etlek Subay u uncıan 
Kemaller... Hayri Engin'in Hitabeai 

Ata.. Atat~ 
~O yaratttlm vatan ıenln istedflln glbJ 

o\acü, ona blçbir gUn. "ınllyarıarca gün 
IOnra,, dahi leDln fatemediifn çizJDeler 
bumıyacak. 

Ben ve benim karpmdakl iki bin genç, 
damarlanndakl kana karıpl1' bu ideali, 
blltln dllnyaya ptermek ve onları inan· 
dırmak için ıenln okudufun mektepte 0 • 

kuyorlar. Binler ve on binlerce yavru ay
nı ideali Jn\rada tahakkuk etttrmek için 

anaJarmm kucafmda bflyUyorlar. 

Damarlanmızda Yaktığın 
Ateı 

Damarlanmızda yaktılm atet! Btltilıı 
kuvveWe benllğimlzde yanJYOl' ve bisl her 
uı memleket için daha tuvVetle dilftln. 
dUrUyor. Ne mutlu. 

Seni, bb ka)'ibettik. S:n bi%i çok se-
viyordun. Bizim biJnıediğimis kuvvet: 
ler bUi lmkaııdılar mı di7eyim? Seni 
mi knkandılar bilmem. Bir teY biliyo
rum ki.. Ben o bildiğim !eye bili ai· 

byorum, hepimis ailıyt>l"\1%. 
Bls, eeni kaybettik. 
Ata ••• m. 

Asker Olmayı öireniyoruz 
Asker olmayı l:llreniyonu. Memle· 

ket nuıt kurulur onu glSrUyorus. öl • 
illeyi, vatan için aımenin uaınetini da. 
nıarlanmızdald kan haykırıyor. 

Bu mektep terbiyesi ve bu int ter • 
bfyıenin bir tek kalp halinde yqadığı· 
au fani kulaldarm1a duymak mı istiyor 
ıun? Sana biltiln bir Yedek Subay O· 
blu talebelinln ayni ideali baykırdl. 
Ut mı ifittireyim. 

Arbdq1arl 
- Biz ban&i ideale bağlıyız?. 
- Atatürk idealine (BUtUn talebe. 

!er b6yle cevap verdiler) 
- Biz nıan için lilümtl n• blllrb? 
- feref biliris. (1'ao talebeler bir 

:enp verdiler). 
~tatürk bUtUn ıu haykıntları ipttin 

!eğil mi? Biz yqıyoruz. Sen bizim 
lıerbirimizin kalbir.de bütün bir millet 
•1-rak yafl)'orlun. ı 7 milyon TUrk 170 
llJilyon TUrk olduğu giln de, o cUnün 
tenci aynı tazleri haykıracak. 

Dilıle.. Dinle yarııttığın memleketin 
htır ve )llllnız TOrk eealerini içinde 
1&1'hyan ''1va11 kulaldann:ı r.eler ıeti
recek. Dinle. 

- btikW m-· il MSyliyeceiiz. (Hep 
t>iz..de,:ı) 

Bu ıesler ve arkalmda!.i hıçkınklar 
le.'.i tabutundan çıkaracak kadar aza· 
lbetli değil midir? 

lty .. Koca Ata.. Jrfüteva:ı Türk. 
letı hiç bir gün bu bilyü.::mğilnle ö • 
~nıedin. Şimdi biliyorum ki .. 

kulalclannı d.llduran bütün aealeri· 
'biz, &özlerinde birer yaı damlMı ola· 
l'lk yere dökülüyoıdur. 

Sen de muhakkak bizden ayrıldığına 
hııl)"onun. Ne yazık. Biz de ağlıyo • 
l'ıız, sen de ağlıyonun. B•ıgün bu acı· 
lılc içinde ıunu dütfineb:liyor..m. 

Bu ayn ayn ağlatan iki Luvvet bir 
lr.ıp clmuıtur. öyle değil mi arkadaı. 
a...?. 

il 1,hri .... 
... kumı 

Cöın.iim sel ...u tarihe .ieM1D ni
mazsm. 

Osküdardaki Tören 
X>un Oaküdarda Us:.. ar Ha kevin· «e ' lk_, hlllU matem tlSrenine aaat 11.45. te 

;:slanrnıı ve yine aaat 14,45 de Uakü· 
it r lakeıe meydanında b:nle=-ce balkın 
ı:rlltiJe bir toplantı dahı yapılmıt-

• ,... ı ~!1.1aı 
o.rene bandonun ç~d v• S\UU 

1bar · t J._ ıı1Yle baıtanmıı. Şopenin ma em 
"&ıı çalmmııtır. Matem marpndan 

~ra Hukuk FakWteai talebelerinden 
il lilbnU, tarih öğretmenlerinden Rept 
ıı 1 Ceaıaı birer MSylev vermitler Ata· 

11 h.tıraıını ve O'na kartı duyulan 
uı nıinnet ve tilkranlan aıılatmıı· 
r. Bir küçUk fiir ve bir ıenç de 

:ı gençlile hitabesini okumuftur. 

utrtştlmez ve sarsıl.mu bir kuv
vetin benlliimde uğuldayan azame
tinin, ımanmm hız17le sizlere hitap 

ediJOr1llD••• 

Asli milletim! 8aJDl arkadatlar: 
tçlnde 1aşacıığmıD günlerin be7ecan 
ve ıstıraplan ile J11ğunılan kalplerl
mts. Tikrldilk vakarına, şuuruna has 
olgun cepheslJle en bilJÜk zayi kar
ıpamda 8&1'8ılmu bir kütle halinde 

çarpı1or ••• 

Bu .ldltle; balrmdan TÜfflttlil 
bir d,ebAnm ebedi7etlere uzanmum
dan mütevellit bir ıstırap tufanı lçe

rı.dnde çalkandL 

Nasıl JU tutmasın, nasd kaJbettl· 
ti ösevlAt için bağrım parçalamasın, 
bu kütleyi o büyük ebedi; :ftalkan
J,ardald perlşl\lllığmdan alarak, Ana
fartalarcla sarsdmaz bir iman, Dum· 
lupınarcla kahir bir kuvvet olarak 
cihan tarihine saldı. 

Hasta adamm damarlarm• 1...
mak iksirini. uyuşmuf b'1ayelere 
1ıarattret, durmuş şuurlara canlılık 
ve faaliyet hakkını bahtettl. 

Türk varlığını 7aban göslerln hD'· 
smdan takdire, Türk ,·atamm vlra
nelerden ışıklar Alemine, Türkün 
killtirel ve lçtlma.I kalmasını 1ilkael
terek ona tLERl YADELLEB ar&BID· 

da sös hakkım verdirdi. 

Sulh ilahı 

Ana.tartalarda vatanın mtidaalll 
asU kumandan Mustafa Kemal; 
])umlupınarda SO Ağustosta büfiik, 
en bü7ilk: bir başbu~, içtlmalyatımız
da en büyük ()ğrctmcn, dhnn sul· 
............. JIM.a9'••k ... 
te Terk Ddllet.ı o b&~ m er... 
nevi bir ımch'etle ncaklqaıı o•n .. 
maddi varltlım u1bettL 

Onun asra sığan kısa ömrü; tarih
lere sığma> an dastanlarla şahlka
Jaştı; adı ölmez Türk ınilletlnln sine
sinde. dlmm.~ında llAhlarm Abld.ele
rlnden bilyük Abide 7arattı. 

0 bütün kmı vctlnl, bütün dehAsı· 
nı 'elQt 'e 7üksek bir kal im olan 
Türk mllletJn«len alarak gene rilk:· 
sek dehAsmı bu kuvvetin mihrakı o
larak Türk milletine aksettirdi. 

Atatürk Bir Güneıti 

Atatürk; ınilll varhtmuz• 1alrıcı, 
akıcı. tarümar edici bir kuvvet:. bir 
volkan olaı·ak tutuşturan guneş
tJ O 88'"0 seve icleall o(Crunda, mil· 
le~nln yolunda hislere kendini foda; 
bizlere sıcak ışıklarla dolu deh48mı 
armağan etti. 

0 tekten bil> ilk bir mlllet ebedi
.,.1 tek dehAdruı bilfilk bir Türk 

le~ ... , o . l w Al 
..... _ üksek bir Türk var ıgı, e-

de•~•; 1 
ınl J·fikseldi. 

orclu O'na en yakın bir d<Mlt, mil· 

1 
t o•na en emln bir destek olarak 

e ru O'nun 7olu üzerinde fÜ· o•nun nu • 
k hakitU benllğlnl duydu ve 

rüyere 
hakiki kabill7etlerlnl kavradı. 

O'nnn UAhlara örnek olan teva-

d ..... ··ücot bulmuş haşmeti) le a-zuun ..... • 
_......... ebediretln şahikaama 

r&JJlUK.NU"t 

Jilbellşinde, asil Türk milletine en 

son hitabı ~ardır •• 
O bitap; gözleri yalım Türk mll· 

ietlnl• adı anıldı~ demlercle ra~
ran Ata'nın manevi varlığıdır. O hi
tap her şeyin: saadet ve sevinçlerin, 
elem ve ıstırapların, ıntllet ve vata11 

için oluşudur ..• 
Aftır top arabası, asker başbuğu 

en canlı meJodlleri lle en büyük za
fere, ebedl7etlere götürürken; ar
dmdan kuvnt ve kudretin tlmsall, 
Türk mllletlnln, Türk cumhurlreU· 
nln ruhu, şerefJ, ORDU yüksek ve 
eğilme:& ba ını >alnız Ata'sma eğe
rek sayK1lannı sunuyor ••• 

Türk mllletlnln, ı tikballnl dalma 
parlak, dalma açık, dalma emin hız.. 

larla tutacak kuvvet -ve kadrett OR-ı 
DU, o kml volkandan alarak yakıcı, 
aımllnsn bir dev slbl dalma O'aun 
ardından, O'non 7olunclan gidecek· 
tir. 

En bilJilk asker Atatürk! Zafer 
kılıcını teslim ve emanet ettllin ordu 
senin ve Türk mllletlnlıı 1üzünü dal· 
ma ak edecektir ••• 

Bir gün Türk mllletbtln şeref -ve 
haysiyetini müdafaa için eli kılıcına 
giderse, maddeten, manen senden 
kuvvet almış ve senin kadar, aenden 
daha çok kunet bulmuf genç OR
DUN, itimatla vazifeni teslim etti
ğin sllAh arkadaşmm, 18tJklAl arka
daşınm arclından göz kırpmaksızm, 

tereddütsüz ytlrii7eceğlne and içiyor. 
Sen müsterih ol ••• 

Taksim Abidesi Onündeki 
Tören 

Şehrlmlzde yapılan toplantılann en bl1. 
yUğU ve en göze çarpanı Taksim Abfdeal 
önündeki olmuıtur. Halk tarene iştirak i
çin aabahm pek erken ısaatlerinde soka. 
ğa dökillmlltler, Taksim yolunu tutm111-
lardı. Saat 12 ye dotnı tstlkW caddesi 
ve Taksime giden yollar kalabalıktan ge. 
çllmez bir hal almqtı. Vesaiti nakliyenin 
merasimden bir aaat evvel yani saat 13 
te tatil etmesi llmn geldiği halde sokak
lar halk ile samanından evvel doldufu L 
çin mecburi olarak lelerini bırakmı11lardı. 
Saat 14 oldufu zaman Taksim meydanı 

tamamlle dolmuı, dalga dalga Uç dört 
çember halinde çevrilmişti. Meydana ba
kan kahveler, evler, apartmanlar görUle. 
cek bir manzara arzediyordu. Her kapmm 
her pencerenin ve her çatmm Ustu altı, 

her tarafı dolmuı, bilt\ln meydana bakan 
delikler inlanla kapanmqtı. 

GörUIUyordu ki, merasime kUç\lk, btl
yUk, genç ihtiyar, :tadm erkek herkes, her 
vatandq .Atasını kaybetmekten miltevel. 
Ut izhar edilecek derin teeatlre iştirak i
çin kota k03a can atıyordu. Bu 81r&da Ulu 
önderin Abidesine konulacak çelenkler bl 
rer iki.şer gelmeğe başla111I3tı. Bunlarm 
i~crlsinde İstanbul belediyesi, C. H. Par-

• "7~11 Balk~ A~ ~ 
ttmıımD ıırw-. "*'Ban ~ ...... 
Tllrtc Ticaret Banbaı, Hatay Erldnllk Ce.. 
mlyeU, Tilrk Spor Kurumu, Kaptan ve 
MaklnJatler Cemiyeti ve Notrdam Dllayon 
Fran!lız kız lisesinin çelenkleri görülüyor
du. Saat tam 14 te herkes yerlnl aldık.. 
tan sonra tiz bir boru aesi duyuldu. Bunu 
ŞAhlr bandosunun çaldıfı htikW marp 
takip etti. Bundan sonra derin bir aeasiz
lik içerisinde Şopenln matem mareı din. 
lendJ. HazD'lanmıt olan kllrstlye ilk ola
rak B. Mekkl Hikmet çıktı. Şehir namma 
bir nutuk sl5yledi. Onu takiben İstanbul 
belediyesi namma Beyoğlu Halkevl Baş. 
kanı B. Ekrem Tur, halkı heyecana getl. 
rt'n bir söylev vererek bilhassa dedi ki: 

"-DerlU hmıteriler, mmtarlp )'1ll'ttq. 
lar, TUrkU mlmetlrrden kurtaran, Ttlrk 
mlllettnl yaratan Ata.ttlrk bdrlıı nlmuna 
alndı. öldtl. On dndtlr yerytbll bir mah
ter gibidir. Atattlr"9 BllyUk ve mu.te.na 
lnun, doymak bllmlyea obar eeet sana da 
kıydı. Fakat seni 61dllreınecll. Ani ba hld 
katı g6rtlp utansm ! Ytb blnlerM sene 
aonra g3zlerlnl 11Çt1a11 ~da Ttlrk mil. 
lcttnl bulacak ve IAtedllla gibi bnlaeak • 
sm. 

Gkllmtlzclea kmkudılams Atatlr"9 bl
ıEe zengin bir destan bııaktm. Bu destan 
Tllrke hıtlklil, medeniyet ilham ediyor ve 
t"an-~urlyet fııkınyor. Kalk Atam! Kalk! 
mlll tine bak bir kalp gibi ~r. Se. 
nln eserin olan cumhuriyet, ba!JlllUDD ta. 
et ,.e m~amnmn taşı olat'.&ktıl".,, 

Ekrem Turun çok alkışlanan nutkundan 
l!lonra Şehir bandosu tekrar Şopenln ma. 
tem m:ırşmdan birkaç parça çaldı, 

F.'·rem Turu mOtealnp, Beyoflu 
vl namma B. O'!man Slpahl bir söylev ver 
mlş ve halkm heyecanını arttınn11tır. 

Ş hir bandosu tekrar matem marşını 

çııld ktan sonra halk namma kUrsUye ge
len B .Kemal Baki, çok ateşll bir lisanla 
bir söylev vermiş ve ezcftmle deınlştlr ki: 

.,_ Babamız, Atamız, alabeylmlz, her 
~mis olan Atamızı artık g6reml70r, 1nı. 
lağtna 1181ınlzl, AMlne lmlalmım vereml
JOrDZ. Kampların tbfanlann fJD btlytlk 
&fetlerln sanmıyaniJ Ttlrk mUletl, onun 
&?Jz, ytlbelr rahu 6n8ndo sarsıldı. Sanı. 
lacak, ba gökler yanacak. 

Oaa anlıyabllmek için, oaa pldıp 'Jft· 

len bdaı' çıJmıak ft o ytlbekllklerdeıa .. 
Nıya bir an 1cJa bakmak ilamdır. 

D6yle bir Ata biç öltlr milf (Ölmez aea
lerl..) Ona mert biç ölmlyeeek, ona ytlk. 

aıeHeceib Atam, bana inan, çlbıldl kam
mnda kallm, kalblmJzde mezarm var.,. 

Bu gencin nutku bittikten sonra mera. 
simin bitmesine daha yirmi dakika kal
Jll§U. 

İstanbul ilıılverslteslnden gazeteci B. 
Allan Tufan kllraUye gelerek gUr sesle 
andı okum.ut, halk ta hep bir ağızdan bu. 
nu tekrar etm.lttlr. 

And içme ~reninden aonra Beyoğlu 

Halkevl reisi B. Ekrem Tur tekrar kUr
ailye gelerek, merasimin nasıl nihayet bu. 
lacağmı blldlrdL Saat tam 16 yı çalarken, 
Galata kulesinin ve diğer kuleler ile va
purlarm dUdUklerl duyuldu. Herkeı bu • 
lundufu yerde hazrrol vaziyeti alarak ıap 
tasmı çıkardı. BUyUk ve Ulu Önderin ru
hunu Uç dakika sllkQt ederek h111ö ile se.. 
llmladL 

Daha aonra &bidenin etrafını kuptan 
mepleler yakıldı. Herkes içini dağlıyan o 
nun ~lmez varlıfmı kalplerinde bir daha 
hlaaederek yavq yavaı dağıldı. 

Halkevlerinde Tören 
htanbuldaki blltilıı balkevlerlnde t~rene 

sabah ıaat 11.45 te bqlanmq ve aaat 
13.30 a kadar devam etmlftlr. Halkevle. 
rindelı:l t~rende evin bqkanlan birer söy
lev vermteler ve Atanm gençllfe bltabell 
okunmuı, BUyUk Oıu bir daha hürmetle 
taziz edilmlftlr. 
Öğleden sonra da ıehrln bOyUk mey. 

danlarmda yüzlerce halkm lgtlraklle mi
tingler yapılmııtrr. 

Saraybumu Parkındaki 
Tören 

lstanbulun hemen hemen kalabalık bir 
ekaerlyetlnl toplayan bu mitinge ıaat 14 
te itfaiye bandosunun çaldığı, lstiklll mar 
ılle bqlan111I3, daha sonra Şopenln matem 
havası terennüm edilmlftlr. 

llk sözU EmlnönU halkevl başkanı Bay 
Aglh Sırn Levent almıı, göyle demtvtir: 

l'a~lar, 

Asil blr matembı ıstırabı lcbıde)'lz. BI· 
.. hlllt&M•l••lıelf ............ 
le JIUllJOI'· Ve laflanldarla iıllQor. Ya
........ bOe b8J1Ur bir delluaa tlflll9 br. 
,..... ba blla Ye._ mateme lttlnlr 
ediyor .HJeblr 611bn lıldl8eel, llm4tye b
dar dllnyayı ba clereoo harekete getirme. 
nıll, hele hlo bir matem, ftrk nılıana 1nı 
kadar uU ve necip lhtlllçlarla sumaınş. 
tır. 

O, •llttıa lnymetlerl, neftıhu1e, adı gibi 
bir kemal halinde toplamış bir harika lcll. 
O, evvel& bir kahramandı. Nefsini mem_ 

lckettn mtldafauma hureimlt, her teh
llkell anda ntanm bir pal'ÇUlllı kurtar. 
mak için cepheden cepheye kopnaı, glil· 
sllne saplanmak ftltl,.en mermiye istihfaf. 
la gWmllf bir kahramandı .. 

Atatlrldln bqt.anbqa bir destan olan 
hayatı, ıtlmcflye kadar gelmiş, g~lı bll
ttln kahramantan, mlllf!ffne hayat ve te. 
ret veren btlth lnkdlp adamlannı imren. 
~k kadar btlyUkltlkle doladar. En ya. 
kın tarihe bakma: Anafartalardan bqtı. 
yarak bUtllD cepheleri dola.,tıktan aonn 
Anadolaya geçen Atatttrk, birdenbire, kav 
mlDl tnlmazdaa ,.e dalilett.en lnrrtannağa 
~1ea bir Nebi gibi görtinllr. O, artık ela. 
ldaa milleti toplryat"ak, bozalan lradele. 
re kuvvet l't-recek, taH!nlpla penteleşe. 
cek. onlalara ilk h~defierlnt g&terccek ve 
kara talihe emrccJerek tarihin seyrini de
ifştlreoektlr. 

Yurttaşlar, 

Bllytlk matem l~lndeylz. Atattlrke olan 
saygı ve Be\'~ml'Z, onan mane'1 varlılı 
Ptrafmda ebedi olarak topla kalacaktır. 
Bu topluluk " btlytlk 'üdet ve kudreti 
ve mıJ A olacak ve onan eserine baiblık 
ancak bu blrllkt.e ebcdlleeecektlr.., 

Ag!h Srrn Leventten sonra Bayan Me. 
llha Avni S<5zt'n .az alDUf, fU heyecanlı 
a<sylevt vermı,ur: 
"- 938 yıh, lklnclt.eşrlnln, onanMJ per. 

tf'mbe dntl Ttlrk dtlnyamm, Türk tart. 
hinin kara dnUdUr. Ba•. blltln lf'tan
bal, bUtUn Türkiye aonaı• g~tmlyeeek bir 
kedere sarıldı. O. eeklz mDyon en blylk 

DıAtemlnl )'aM!llaP başladı. Bir gtlD tart. 
:hin n kadretlf, en bllyllk adammı koy. 
nanda balandannakla tıerefleamlt. Dol • 
~e 1arayı yarıya lndlrllmlt ı.yra
lt altmda ltrnlmbln blplerlnl yaralayan 
lılr mezat' olda. Bu mezar heplmld ebedi 
ldr mateme ._ 1* Mnn 8'1rD1ei1. 

Bu yere ıflCMI gtln, btltlD dtlnJ'llY'& ........ 
bk deni veren tek bıaanı 7U')1lzllae çok 
gonlll. 

Bagtlıı bendmh açta. Gözlerlmb kaaa

d.J, bairunn )'Uldı. 
Bu yanan hain' hlo aönml~k, bu 

kanlı gözler hep aiJıyacaktır. 
Ba kaııayt1, bu ailaflll bu yatarken ö

Uqtl, hiçbir l&lr JUUIU)'aeak. ~bir hatip 
haylaramıyacak, hiçbir heykeltrq kaza
mryacaktır. 

Bu yoklaP, yahua Ttlrldye clelll, btlUln 

dünra, btlttln lasantık yanacaktır. "'Ben l 
cap ettiği zaman en bilytlk •edl1em ol
mak tlzere rürk milletine canımı vereee. 
ilm,, diyen Atattlrke biz 18 mUyoa, canı 
mm, kaıunuzı her vanmm vermekte as. 
11 tereddüt etmezdik. 

Atattlrk; 
Bbl bnnbktan glaeje göturea, bizi 

meardaıa hayata pkaran ~ca admla 
r1lrlr adım, tarlh1n, medeıdyetin, bıaanlı
im bqma kOJUl aeula. Oltlm aenl bizden 
ayıramu. Ollbn aenl bizden koparamu. 
her zahmete qık gözlerin, her dllillmll ~ 
sen altm bafm, hiçbir faniye nulp olmı
J'Ul nardan yuiuralmat gtlzel vHcucltlıı, 
Milin arwe )'lbelmlı, dünyayı tutmat. ıok 

lerl Aflllll nammm llsttlne çıktı. Natuk 
adlı kltabm lDlanlara en doğra yola ıos. 
teren bir Karan.. 

Sen göklere ytlbelea meveacllyetlnle a. 
ali, ebedlleıen tek ~ihamın, aen öllmlerla 
~ Atatttrk adlı bJıramu.. 
ım. 

Arkadatlar, 
K6tllltllder, Utl d11J'111)ar, k6tll dilflln

celer karanlddanlan dolar. KaranlıJdar. 
da bllytlr. Atatürk geceleri keacllne gttn. 
düz etmtı bir adamdı. 

O, mllleUnln rahat rahat nete. aldılı 
geeelerde yeni Mhahlu için J"llll leller, 
yeni renkler hazırlar, geceler omm Kbet 
ten parlak gözlerlle aydnılanriL Onan 
&ru1lnde gece yokta. O b8tlln ha,.tmda 
karanbk elenen rengi tannnunştı. 

O, mllletJnln uyanık balandata ıtınıer. 
de aymnak l(ln yatalrna 1IDllJl'lh. ltte 
blyUk Atamız yine böyle bir ablh vakti 
hemsln ayanclıp, herkesin g6rltp ltltebl 
leeelf, herkesin gtlnC3fl kavapafa bir za.. 
..... ptaim- ...... aW•ırlılıl ...... 
......... ph .... . 

S,A..._., 
Dedi.,. ...... lnmır ~ 111111 Bb 

aplda71L Kanalddan brp •ep 1IJ'Ullk 
~ Blylk 4ehuua etds enerjbale 
Jlllanılmut, eeerlne ...... ,.. gkfe ... 
bnuJacak, bu l&)'elllat eaere hlclılr 14'7 
dokunnuyaeaktv. 

Oaa npnmaJr, ona ydmıak lstlJlll)el'IJ 

ona ebedi 111iıada yamp kili oJecaklar. 
chr. 

Hep aenbl 7ohmda, hep HDba l:&iDde Jtl· 
rtlmek tek teselllmbcllr. Mtllterlla 11J11I 
Seni• kapmcla ıtenin eaerlnln uyanık bek. 
çllerlylz.,, 

Bayan Mellba A vnlden sonra ktlnltlye 
halkevl azumdan Naki Tezel, gelerek ~ 
tatUrknn gençllfe hltabeslnl olrumuo ve 
lstlklll ll.lesl talebesinden Bahçetln b1r 
al5ylevlle .azıere son verllmlttJr. 

Bütün Halk And içiyor 
Bundan sonra ldlrsllye çıkan A"1ı Sır. 

n~event halkla birlikte ıu andı lçmlftlr: 

"-Burada Atatürlıiin hey
keli altında toplanan bizler, 
cumhuriyet rejimine, inkı
laplara aadık kalacağımıza, 
vatanın toprağı için kanımızı, 
iatiklôli için canımızı leda et
mekten çekinmİyeceiimize; 
ıerelimiz ve namuaumuz; Ü· 
zerine •Ö zveriyor; anıl içiyo
ruz." 
~~~--~~~----------~---

Yeni Ne,riyat: 

Çocuk Hikayeleri 
laman Hakkı Baltacıoflu tarafın

dan ilkokul prensiplerine uygun ve 
ders ünitelerine yardımcı olarak 
hazırlanan Çocuk lllklyelerl'nln al
tıncısı olan Atılan çıkmıştır. Renkli 
kapak içinde resimli ve 32 sa1fa o
lan bu terbiyevi cocuk kltapl&naın 

fiyatı 6 kuruetur. Okullar ıctn top. 
tan 4 kuru9tur. Bu kitaplardan aa. 
tın almak isteyenler doğrudan dol
rura "f. H. Baltacıoflu, Çamlıca" ıtd 
reatne 7azmahdırlar. ötretmealert 
tanl7e e4erlL 
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1- Jda.remiziıı nakliyat şubesi için prtna.mesi mucibince yaptırılacak a · 
tik gtlvertelf armalı ve tam techha.tlJ oir adet çekdlrme (tekne) 19-XI-938 
tarihin.le ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhamme:ı bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.tso liradır. 
m - Eksiltme 5 - XII - 938 tarihine rastlayan pazartesi gUntl saat ::.• 

de Kabataft,a levazmı ve mubayaat ıubeslndekl alım komisyonunda yapılacak · 
trr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gQn sözU gec:en ~beden alınabilir. 
V - lstekJilerb pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 ghven· 

me paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(8535) 

• • • 
1 Muhamme:ı B. " 15 Eksiltmenin 

Clnel Miktan Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
L.K.S. L.K. I.J. Kr. 

»llefitqı 96 Adet 36.- S.40 Pazarlık 14.-
TUtUn t.osu 100 Ton Bedeli 550.-

Amballj 700.- 187.50 Açık 14.15 

1250.-
takarta fp .L9158 Kilo -.19.12.5 374.46 56.16 Açık 14.30 

1 - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 90 
1&11tim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet blleğitqı, İzmir tüttın 
fabrikasında mayıs 939 :ıihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün tozu ve 
O'skUdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ıskarta ip hizalarında yazılı uauı. 
lerle satılacaktu'. 

D - Muhammen bedellerile yllr.de 15 teminatları hizalarında gösterilmiş 
tlr. 

nt - Arttırma 28-11-938 tarihine rastlıyan pazartesi gllnll hlz.alan:ı. 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazmı ve mubayaat 1Ubesiilde mütqekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

IV - Blleğitqı nümunelerl Paşabahçe fabrikasında 1145+813=1958 kilo 
ip nUmunesl Usküdar depolar grupunda görtılebilir. 

V - isteklilerin arttırma içi:ı taylı\ edllen gUn ve aaatlerde ytU.de 15 
teminat paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri IJAn o. 
ıwwr. (8247). 

İlin mahiyeti 

ı.taııbu1 bqmOdilrlilffl 
l>iDHIDm kaldırım ta
miri ili 
llalteJ>t eaatıtOd JDL 
mur evleri bahçe duvar. 
larilt bldınm J&Pll· 

• • • 
Kefil bedeli% 7 .5 teminatı Şartname Ekailtmenb 

ı. K. Ll. Ku. Ll. Kur. 

118.5,65 89,03 -.- Pazarlık H. 

DIUJ ili 831.27 • 62.34 -.6 Açık 14.30 

Bahariye Wttın 1t1etme ı 
ni JüeJMI lnpıtı 72Q,80 M. T3 -.4 Açık 15. 

l - 9-U~38 t&rihJııde ihale eclllemiyen lstanbul başmUdUrlUğD kaldL 
rmı tamiri ili, Maltepe estltiilü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 
merdivenli Uç bahçe kapıaı ile kaldınm yaptmlmuı tel, Bahariye tütün işle. 
ıae evine yenideD yaptınl&c&k lakele fllf&lı bizaları:ıda yazılı usullerle ayn 
qn eksiltmeye koıımufbır. 

D - Ketlf bedellerile muvakkat teminattan hlzalarmda ~· 
Dl - Eblltme 1-12-838 tarilı1H rutlıyan pertembe gihdl b.izalanDda 

JUdı aatlerde Kabatqta 1evumı Ye mubayaat tubeeiııdeJd alım komt.yo
nunda yapılacaktır. 

iV - Ketlt prtname ve projeler yukarda yızıh bedellerle her gün llSzfJ 
ıeoe:ı 111beden alınabilir. 

V - Maltepe enstittısn duvarlan vf:' Bahartyf:' işleme evi eksiltmelerine 
lftlrak etmek fsttyenlerln inhisarlar umum mlldürlüğil inp.at 1Ubesinden 
f eımJ ehliyet veelkası &lmalan tlzımdD'. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edile:ı gtlD ve saatlerde yüzde 7 ,5 gü. 
Tenme paralarlle birlikÜ9 yukarda adı rec;en kom.layoııa gelmeleri illn olunur. 

(8!56) 

• • • 
M•lhımmen B. " T,5 Ekıılltmeııin 

Oml Miktarı Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
L. K. ı. K. L. K. 

S.,U tos yaldız 100 Kilo 2.80 280.- 2L- Puarlık H. 
SUnpr k&fıdı 15000 Adet -.8 1200. - 90.- Açık 14.30 

l - Yukarda cl::.s ve miktarı yazılı iki kalem malzeme aartname ve "Ü 

mnnelerl mucibince hiıalarmda yazıtı usullerle ayn ayrı satın alrrıacaktır. 
lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bi.zt.lannda göeterll.. 

lllllftlr. 
Dt - Eksiltme 7-12-f 3 tat'ihJne rastlıyan çarpmba gU:ıU hizalarında 

yuılı A&tlerde Kabataıta levazım ve mubayaat ıubeıindekJ alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler para.sız olarak her gUn sözü geçen ıubeden almabilece. 
il numunelerde görtılebllir. 

V - bteklilerin ekliltme lçb ta,.ın edilen gUn ve saatlerde yüzde 7,5 
stlvemne paralarlle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olu. 
ILUI'. (8'85) 

• • • 
Clnal Miktarı Muhammen B. • 7,6 Ekstltmenhı 

Beheri Tutarı teminatı SaaU 
:r ... n runrlak kayış 1676 Metre LI. Kr. Lt. Kr. Ll. Kr. 
17XU ıarı tırtıklı 896.-(alf)67.20 14. 
alttmln1om 200 KUo ı.u U8.-(slf)3.38 U.30 

1 - Şartnamelerine eklf listede ebat ve miktarı yazılı 1676 metre yassı 
H J'UT&rlak kayıs ile 37X68 san tırtıklı alUuılnyom kAğıdı eartname ve 
nttmunelerl mucibince ayrı ayrı acık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeJlerlle ınuvakkat temlns,tları hizalarında göste 
rtJmJttlr. 

nı - IJkllltme 30.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU blzalarıo. 
4& JUılı aaaUerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım lı:o-
1Dl8J'011unda ;yapılacaktır. 

iV - Sartnameler paraına olarak her glln aOzU geten tubeden ahnabl 
lecttf &1bt ntımunelert de görUleblUr. 

V - tıtekUlerln eksiltme ıcıo tayin edilen gUn ve saatlerde ytızde 7 ,5 gO 
Yenme paralarlle blrllkte yukarda adı ıecen komisyona gelmeleri 111.D 
olaııar. (82R2) 

• • • 
1 - eartname ve nUmuneal mucibince 1&tm alınacak 261/2 m/m lik yUk· 

"k nm 1!5000 bobin sigara k~~dı kapalı sarf uıulile ekıiltmeye ko.-ımU§tur. 

~·.' 
,// 
/ 

, 

. . . ' . . . - ... 

lsl<ıııbul Beledi~·esi IJi1iılu1·1 
Ke,lf bedeli 583 lira 42 kUJ'UI olan Yalova kaymakamlık konağının noksan 

ve kusurlu yerlerinin ikmal ve lslalır milteahhlt nam ve heeabma açık eksilt
meye konulmU§tur. Keşif evrak.ile p.rtnamesi levazım müdürlüğünde görülebL 
lir. 

lateklller 2490 sayılı kanunda ya zıh vesikadan başka en az 500 liralık 
bu l§e benzer lı yaptığına. dair Nafıa müdürlüğünden eksiltmeden sekiz gün 
evvel alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret od:ısı vesikılarile 43 
lira 76 kurugluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-11-938 
pazartesi gllnil saat 14: buçukta daimi encümen.de bulunmalıdırlar. (8,2g6) 

lstanbol P. T. T. mDdOrlUfrUnden : 
1 - Yeallköy ve Osmaniye Telsizlerile paket. Beyoğlu portahaneleri ve 

Fabrika ihtiyacı için 127 t.on sömikok kömüril açık eksiltmeye ko:ıul.muştur. 
2 - Muhammen bedel 3134,S lira muvakkat teminat 236 liradır. • 
3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile 

29-11-938 ıab günU saat 16 da BUyUk postahane birinci katta müdürlük alım 
satım komisyonuna gelmeleri, ıarbamesl mildilrlli.k idari kaleminde götiilebi· 
Ur. (8364) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satanalma Ko· 
miayonundan: 

1 - Tamammm tutarı bb yil.z on lira tahmin edilen doksan bir çift vete. 
riner ecza açık eksiltme usulü ile 2-12-938 cuma gU.pU ı!aat onda satm alL 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyo:ıu muzdan alınabilecek olatı bu eksiltme
ye girmek istiyenlerin seksen Uç lira yirmi beş kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgelerini saat o:::ıa kadar komi.fi. 
yona ibraz etmiş olmalan. (4784) (8379) 

Türk Hava Kurumu 
BüYüK Pi YAN GOSU 

3üyük 45.000 
Bundan batka: l:>.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki adet ruUkafat vardır. 
Yeni tertipten bir bilct alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 

piyangonun meı'ud ve hehtiyarlan arasına girmiş olursunuz. 

Il - Muhammen bedeli beher milimi sif 2.10 kll.l'UI hesabile 8347.50 lira 
ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

m - Eksiltme 28-11-938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnU saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mtlbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı:'. 

iV - Şartnameler parasrz olarak her gün sözü geçen §ubeden alt:labilir. 
V - MiihUrltl teklif mektubunu kanun! vesaik Jle yilr.de 7 ,5 güvenme para. 

at makbuzu veya banka teminat mc!rt'.ıbunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
elaıiltme gU:ıtı en geç saat H.30 a kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlı· 
fma makbuz mukabilinde verilmesi llzımdır. (7480) 

OSMANLI BANKASIN~ 
DAN: 

Şoker Bayramı mttnasebetile ~ 
manlı Bankuınm Galata, Beyoğlh 
Yenlcamt Şubeleri Sonteşrln 23, 2 
25 ve 26 ıncı gUnlerl kapalı olaca) 
tır. 

- -
JJ ·iii. 

-
~
U i( D i Q RASLANGI( 
~OLAY OLMAM~T~ 
~~~ 

• • 



. Den.iz :.:Levazım 5atınalma 
Komisyonu .iıanıar.ı ... • 

1 - Tahmin edilen bedeli (77u) lira olan 44 adet kokner kütük~ lkı.:ıcl 
teşrb-938 tarihine rastlayan !ah gUnU saat 14,30 da açık eksiltme usulü ile 
alınmak Uzere mün k sayı konulmust ur. 

2 - Muvakkat teminatı (57> lira 75 kuruf]tur. ~art.namesi komisyondan 
her gUn parasız olarak verilir. 

3 - tıtekliterln 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarlıt birlikte ve belli 
.Un ve saatte Knsımpaşada bultcıan komisyona mOracaatları. (8368) 

• • • 
llan1UJT11 Va!ubahıi K. Satınalma K omisyr.m11 BafkanZınından: 

Cinai Kilosu Tahmini flat Tutarı ilk teminatı 
Kurut Lira Llra K. 

KOJUD eti U>.000 40 10 000 
Sıtır eti 30.000 2~ 7.500 
Kuzu eU 20.000 46 9.000 

26 500 1987 50 
ı - Komutanlık deniz erat1nın yıllık lhtlyacıarındao olup y rda 

lnı ve miktarı yazılı Uc kalenı et bir şartnamede Te kapalı zart uaulll• 
kalltmeye konulmuştur. 

z - Eksiltmesi 26 lklncıteşrln 938 cumart si gUnU saat 12 de Jımlt. 
t~ fertaDe kapısındaki komlB)OO bina nda yapılacaktır. 

1 - Bu tee alt tartname 135 kuru9 mukabilinde komisyondan alınabt. 

ıt r. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek lateklllerln 2490 eayıh kanunun lıtedl~ 

:u veaalkle birlikte yukarda miktarı ıösterllen ilk teminat makbuzlarını 

h&YI teklif mektuplarını muayyen gUo ve eaatteo bir eaat enelln• kadar 
l(nmlnon haekanhtsna vermP1Prt. 011 R7) 

Nafıa Vekaletinden: 

AMPULLARI 
:Sıvaı - l:rzurum bıı.ttınm 676 mcı kll metr sindf! yapılacak bir adet 

kAgır a~ık tuneJ lle 656 mcı kltometre inde bir ve 550 + 667, 671. 67' Un. 
cU kilometrelerde llç amele barakası ve 720 inci kilometrelerdeki kOpril)e 
beş adet göz tılvesı kapalı urf wsuli 'e mUnakRSava konulmuştur. 

AEG 
Torkiye V cliİlcrh 

f Elektron 
ftrlt Anonim Elrktrik Şirketi Umumİ)'elİ ' Turk Anonim Şirketi 

iSTANBUL P.K.. 1449 İSTANBUL P.K. 1144 

Jııındarıua J(t>Dt>l komutanıığı ı\nkara 1 
1 nalma komisyonundan 

H& 1 
850 

kurut kıymet taktir edilen on iki bin lıra deprln8e ve 
1 - Bir tanesine kadar vasıf ve örnefine uygun Battaniye t /1. Kl· 

blıı Uç yüzden bin altı yüse t OD altı buçukta kapalı aarf wsulil ile aatm alı· 
ILUn 938 pertenbe gtliıU _. 

oac&ktır. komtsyond an almıbllecelr olan bu ekılltmeye gir 
2 - Şartnamesi parasız il alık tewnt nat makbuzu veya banka mektubunu 

lllek lst'yen'erln dokus yl1s r aat dolnıa bu~ tadar tomiayona 
llluhtellf teklif mektuplannı belli sU:ı (4770) (83e9l 
\'ennıı olmalan. 

Galatasaray ı.,ı8e81 dfrek tllrlft~ftnden ı 
ikinci takeft zamanı 1 llkk&DWl 938 dir 'l'akaitleria ftktlııde yatmlmaaı 

··-· ···- -·--- ıu.t'7.\' 

Kiralı'< Ev, Dükkan Ve Arıa 
H kla la Akıırell rde 5 9 41 numaralı 

evlerle 20 mükerrer 20, 21, 2:1, 28 numa· 

rAlı dlikltlnlnr ıle 42 111 58 numaralı arsa 
atık arlırrna ııurcı )le kiraya ,;erilecctın 
den ı~ıe.clll rln lklnC'ilcşrlnln 28 inci pu 
ıarıeııl 11 ınft ııaat on heşe kadar Ae,ıkıa,ıa 

Akıırt'llcrde 54 numnnıh ~ffttnclll Ka1m11· 
kamhl na mOraC'aat etmeleri. (V. P. 2798) 

Sahibi: Asnt US 

1 - Münakasa 28-1l-9a8 tarlhbe tesadüf eden pazartesi gUntı 1&1.t 
on beşte vek!letim z demiryollar ln§:ıat dairesindeki mUnakaaa 'omlayonu 
odasrnda yapılacaktır. 

2 - Bu lelerin heyeti umumlyeaiııln muhammen bedeli yflz dolra&D ne bin 
lıradll'. 

3 - Muvakkat teminat mlktan o:ı bin dokuz yflz liradır. 
t - Mukavele projesi, eksiltme '8 rtnamesl, bayındırlık itleri genel prL 

nam~i. fennf ıartname. kOprU projesi ac;ık tUneJ maktaı. dört adet bina proje. 
ıi ve vahidi kıyasi fiyat cetvelinden l~aret bir taknn münakasa evrakı doku 
yilz altmıı bet kUfUI mukablllnde dem ıryol'an l:ıeaat dairesinden tedarik o
lunabilir. 

5 - Taliplerin bir def ada en az ytlz bin liralık bir yol ve yahut ıtmm. 
dlfer şlnt m t ahhlt sıfa+i e y:ı.pmış olma1an rttır. 

6 - Bu işe girmek i 0 tiyenler. rderans " dığer veslka.larmı bir lstldn.~ 
b why '"al münakasa larihind D en az iz g\b CV\'e} \ek" !ete ermek 
retlle bu q lcJn ebliyet veaik ıı i tJ yecek ve tw. ~J,Yet v4=1ikalanm mUna 
kua komla)'Olluna lbru edeeeklerdlr. 1Cbll,Jet ftffkuı için milnakua tarfbtn.. 
elen 1elda ıtın eneı yapıJmıyan mllracaat1llr naan itibara ahnmıyacaktJJ'. 

1 - Utbakaaaya lftlrak edecek!er 2490 numaralı arttırma eksiltme ft 
ihale kanuna mucibince lbn&zma mecbur olduktan evrak ve \'e811lkl muvakkat 
temlnatlarmı ve fı~at teklifini bavt kapalı ve mUhUrtn zarflanm mesktr 
kanunun ve eksiltme ıartnameat:ıin tarlfatı dairesinde hazırlanarak 2&-11-
939 tarihinde aaat on dlSrde kadar nwn•rah makbuz mukabilinde demlryollan 
inpat dalral münakasa lromilyona relellfi:ıe teslim etmeleri lbmıchr. 

(428) (8287) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
· - etme·· lJmum idaresi ilanları 

Eııkuı mUteahhlde mal edilmek Ur.ere Sırkecl marp.ndlz gur.ıda vezir la. 
ketesi ~addest Uzerinde kllo emirler camii ve mllştemilatfle Macar ziraat 1lr1r1. 
ti ve antalya amban binalar ~ yıktırılması 1000 Ura muhammen bedelle ft 
açık arttırma uauhle 3 12-938 Cumartffl gilnU eaat 11 de sirkecide 9 it' •rae 
binasında ihale edilecektir. Bu tee girmek leteye-ılerln 7:5 Ura muvakkat temi. 
nat ve veslkalarilemua.yyen gUn ve aıtte komisyona mUracaatlan lbımchr. 
Şartnameler paruıa olarak komlsyond.ıLn verilmektedir. 

(Mil) 

••• 
·eril mah oldufu takdirde muhammen bedeli 35720 Ura, eenebt mah ol. 

du~u takdirde muhammen bedeli 186155 lira olan 1~ )calem elektrik çıplak tel 
ve kablol&rJ ~1-1939 perşembe gUnU saat 15.ao da kapalı sarf uıulU ile .An. 
karada idare bınasında ısntı:l alınacaktır. 

Bu loe girmek istlyenlerın yerli mıh için 2679 ve ecnebi malı için 1396.18 
liralık muvakkat teminat ile kahunun tayin ettiği vesikalan ve tekltnerbi ay. 
nl gfin eaat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa. 
tada ltsetlüm ve sevk ısefliğlnden dafıtılacaktrr. (8518) 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve evu.fı atafıda yazılı iki grup malzeme lMr 

grup ayn ayn !hale edilmek prtlle 12-12-1938 pazartesi gUnU saat 10 30 
da Haydarpaşada gar bl:ıumdakl kom ilyon taraf md&n açık eksiltme UIUlUe 
satm almacaktır. .1 

Bu lee girmek isti yenlerin kanunun tayin e lift vesaik ve her gruba alt hL 
r.alan:ıda yazılı muvakkat temlnlitlarlle birlikte ekııltme gUnil saatine kadat 
komisyona mUraca:ıtlan IAztmdrr. 

Bu işe aft aartnameler Haydarpqada gar binasındaki komisyon ta.rafm. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 43 kalem muhtelif ebat ve ml ktarda karrtçe ~vtal muhammen bedel 
1632 Ura 3'5 kurue muvakkat teminatı 122 lira 43 kuru tur. 

2 - 100 kalem muhtelif ebat ve miktarda heler.o:ıf kanallı n.tnvam ra,,_ 
ve rondela znnbam muhammen bedeli 2425 lira muvakkat teminatı 181 llra 88 
kuruetur. <S:SZ8) 

• • • 
!rvu - Erzincan battmm lfletmeye açık bulunan Kemah fltuJeaandaD 

IOnT'91sl ALPDUMANLt ve }:RZINCAN latu onlarmrn 23-11-938 tarlhlndea 
ltih!'ell ;velcu ve her ttlrltl efYa nakliyatına a~laeatı n halen (:etlnlrlya - Ke. 
mıh srasmda hslt)en muhtelif trenlerin g'(lnl rinde hl r de.lşlk ik yapdmlya. 
nJr ICrslncana kadar devam ettlrilceetl aayqa balka l1b olunur. 




