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Onbinlerce Halk iştirak Etti 
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... ~. lnön·· un Halkın Akını Gece Yarısına Kadar Sürdü 

r Zıy etıBuAkşaırı 
24 de Kadar Sürecek 

akat! 
Yaarn: M. Zekeriya SERTEL 

E'f"f'elkl r&ndenb.-1 Atatiirldin katafalki önün
den bütün bir milletin &'ÖZ J8f1 dökerek huşu ve ih
tirem ile l'eçiıini &'Örenler bir an için yese düıebi
UrlerdL Manzara o kadar m&heyyiç, o kadar mu
kavemet kıncı idL En katı kalpli insanlar bile bu . 
~teşem fakat atlatıcı nuuızara karıııında röz 
18ft dökmekten kendisini alamıyordu. 

Tarih hiç bli' ınllletla aziz bir ölü arkasından 
ba kadar büyük ve derin bir ruh ıal'Slntısı geçirdi
tini kaydetmemiıtir. Hi~ bir millet öltlsünün arka-
11ndan bu derece derin bir heyecan ve matem duy
lllanuştır. 

Cihan harbinden IOlll'll bir çok büyük adamlar, 
lldlletlerini ölümden veya mağl6biyetten kurtan
alar öldü. Fakat h~ bir millet kendi büyüğünün 
arkasından bu derece derin ve hazin bir heyecana 
tutulmadL 

Fransaya Cihan Harbini ku.andıran Clemen
eeau öldükten sonra Fransız milleti onu kaybetme
ilin acısını bu kadar derinden duymadı. 

Alman milleti, milll kahraman addettiği Hin -
clenburgun ardından göz yafl dökmedi. 

Hatta, Çekoslovak milletini yoktan yaratan 
Mazarik'in ölümü bile milletinde unutulmaz bir ya 
ra bırakmadı. 

Şüphesiz Atatürk banlann hl( bfrfle kıyas 
kabul etmeyen bir müstesna varlıktı. Onun için 

ben
'I'iirk milletinin kayıbı, öteki milletlerin kayıbına 

zemezdi. Türk milleti Ulu Şefinin arkasından 
hakikaten tarihte misli görülmemi, bir matem dal
hah ına tutuldu. Matem ve elem, teneffüs ettiğimiz 
avayı sardı. Elle tutulur, rözle görülür, koyu bir 

tekil aldı. 
Bu derin matem bizi yese düşürebilirdi. 
Fakat kafamızı dik tutabiliyorsak, yese kapıl

lllıyorsak bunu, onun ardından bıraktığı büyük ese
ri Yaşatacak yeni liderler buluşumuza medyunuz. 

Başımızda onun eserini ileri götürmeğe ant iç
illi' kudretli yeni bir tef var. 

Hükumetimizin başında Atatürke ve inkılaba 
tan~an bağlı, onun eserini yaşatmayı en mukaddes 
"azıfe bilen kıymetli bir arkadqı bulunuyor. 

Cumhurreisimizin intihabından ve nutkundan 
llOnra duyduğumuz huzur ve emıiiyet bizi yese düş-
lllekten kurtardı. ,... .. 

~lal Bayarın Mecllıte .. el anatı ati için 
eınnıyetimizi arttırdı.. \ 

Onun için yese kapıilaPIQtlli!Rı~ 
~~~ Yine Türk milletfı* .ltU &ıilllar.l 
~Plerimizde ıaklay&lıhi: 

Orduya 
lltif atları 

--0--

Ciimhurreisimlzle Ma· 
reıal Fevzi Çakmak 
Arasında Mektuplar 
Teati Edildi 

Ankara, 17 (A.A) - Belsldtm
har İsmet İnöntl ile Ge;nel 
Kurmay Baıkam MRrepl FeT
zl Çakmak anasında llfBiıdakl 

mektuplar teati olunmuftm': 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Genel Kurmayın Sayın Başkam 

lswıbul balkı, 7anD ebedi -
,et 70lculujwıa bqhyacak olan 
ebedl tefe 80D ihtiram ve ta
zim 1aygıaım göstermek için, Jıin 

de •babın onundan başl-:.yarak 
gece yansına kadar, dalgu~ bir 
.ı halinde Dolmabahçe arayma 
aktı. Ardı arkası kesilmek bil.mi--,.._ ve ancalr on binlerle Uade ~ 
dilmesi mümkün olan bu muaı -
zam kalabalık, Tophaneden ttlba · 

ren Beflktap kadar olan ana cad- 1 
deyi, zaman zaman, bütün müna-
kallb durdunıcak ~de ..ıUdı.. 

O kadar ld, bu müthif lzdilwn 
brpuıda, ı:ıbıta, ,.a1nu Dolına-
bahçe 1&n.~1 etrafında d~l, ana 
caddenin daha ileri lasun •ar• .ıdan 
bqlıyarak. tedbir almağa mecbur 
kaldL 

Bütün nakil vasıtalarmm Dol
mabahçe etraLna yığdığı vatan -

.. tatlelf'l'l, Dolmabüçe eamll
nin yanın ian itibaren aahile dol
ru Javnla. ak arayın oidnci a
pm lattkametinde kavla çll!Ml blr 
fel'lt balb!e ııraya giriyorlardı. 

1tadıD, erke& çocuk, genç. ih
tiyar, herke. kendini bu lt'.sau ee
line kaptırm"' derin bir h·ısd içe
risinde ebedt ~in huzururda aon 
tazim ndfıı-lini yapmap k:OfU -
JOl'du. S<mu: Sa. 4 Sü.. 4) 

Atatürkün ebedi lıagata 
intikalini, onun hazarda ve 
aelerd.e yakın arkadaşı olan 
ıize ve onun zaferlere ee"k 
ettiği "e gözü gibi eelHllği 
şanlı ordusuna taziyet ftle-

ı rim. Sevgili ba(!buğ Atatür
( SM&u Sa. 4 Sü.. '1) 

Merasimde Ecnebi Devletler 

Sovget ve Arnavutluk H egetleri 
~Y[ii!!!!!i!!iarı!!!iii!!nk!!!!!i!!i M!i!!!!!!!!!!e!i!i!!!i!!!!rai!!!!!ii!i!sim~ Dün Şe/ırimize Geldiler 

Program 
Dün Kati 
Şekli Aldı 

Diaer Ecnebi Heyetlerden Mühim Bir Kısmı Bugün, 

Bazıları da Y ar1n Şehrimizde Olacaklar 

Bftyilk ônderlmiz Atatilrkiin ce • 
naze merasiminde bulunacak ecnebi 
heyetler dünden itibaren fehrimize 
gelmele başlamışlardır. 

İlk olarak diln sabah gelen Kon • 
Ebedi Şefin cenazeai, yarın vansionel treni ile Arnavudluk he-

büyük meruimle Ankaraya nak- yeti gelmiştir. Aranvutluk heyeti 
)edilecektir. Vilayetin bu mera- adliye nazın ekselin. Faik Sathu -
ıim için hazırlad•iı prorram dün nun rlyasetindedir. Heyet adliye na
katf teklini almıfbr. Proıram ay- zın ile Arnavutluğun Ankara elçisi 

d 
Asaf Djadjouli, Bay Kortcha, Ba,. 

nen fU ur: Dja'vid LeskevikCldan mürekkeptir. 
1 - Ebedi şefimiz Atatiirkün ce - Ve halknnızın milafirl olarak Pera

naze törenine ait esu programın 1.- palas oteline milaftr edilmişlerdir. 
tanbula ait ikinci kısmı ballıdır. Suriye meclis retn ebell.ns Fani 

2 - Bu program mucibince, t6ren de AtatQrkün cenaze töreninde bu • 
de ,.er alacaı. zevat ve tefekkilller lynmat bere dOn ayni trenle febrl
sabah saat 8 (sekiz) de Dolmabahçe mize plmlf bulunmaktadır. 
Sarayının dıt kapıaından Bepktap DOD Sov,.et Jıeıyetl de felırlmize 

(Son.u Sa.. 5 Sii. 2) (Sonu Sa. 4 Sü. 1) 
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rsuGON 1 

Atatürk ve 
lslCim Dünyası 
J' azan: Oma Raa DOCRUL 

Aabra, 16 - Atatilrkiin ölümü 
'tberiDo eeJea, daha do&"rusu An.Jw • • 
07• 1ai1Ua telgraflar, içinde islim 
4lu.a.y1WJW1 her köfeSinden eönderi • 
lenlu mühim bir yek.ün tutuyor. 
Vaktile isimlerini ezberleyip çoğunıı 
-uttuğunıuz en ücra yurtlardan en 

Çok Garip Bir 
Otomobil 

Kazası Oldu 

Müıterl Otomobili 
Kaçırırken Ağaca 

Çarparak Parçaladı 

Muallim ihtiyacı Karşısında 

Y ardıılıcı Kadronun da 
Tevsii Düşünülüyor 

Belediyede Yeni 
Bir Müdürlük 
Daha Kuruldu 

Bu Müdürlük, Yalna 
lstlm16k lılerile 

Uğra§acak 

"Ulu .. yu 
Ziyaret Ettim 

Yazan: 8. FELEK. 
mzae daha üç gün kalackk. dcdj. 

ler. Ne kadar az, diye hayiflandık , .• 

1acl.t.m ıönüllerimize gönıüp ı:özle
riınizi ıı;ildik. Onun nuruııu gundiiS 
ışığından ziyade gece loşhığunda göt 
mek için ortalık karardıktan suııra 

eitt.im. 
7akm prk memleketleri. bü bü;yük Evvelki gece sabaha karşı Şehza
b.Jba. yana yakıla karşıladJklarını debaşında çok garip bir otomobil ka 
•n••tmakta birlefiyodar. Cenubi Af· zası olmu§tur. llid.itenin tafailitı 
dkacla benek benek cemaatler teşkil .fUdur: 

Orta tedrisat , muallim fhtiyacmı 
şimdiden karşılamak ve icap eden 
tedbirleri alnıak üzere orta tedrisat 
direktörlüğü hazırlıklara başlamıf -
tır. Bu sene ilk mekteplerden orta 
mekteplere 500 bine yakın talebe 
girmi§tir. 

rln ayni zamanda köylü ile yakından 
meşgul olmaları onları gerek bilgi, 
gerekse sıhhi bakımlardan tenvir 
etmeleri için Vekalet ilktedrisat u
mum müdürlüğü. tarafından kendi
lerine tebliğ edilmiştir. 

Belediye, şehir planının tatbiki 
dolayısile lüzumu olan istimllklerle 
meşgul olmak üzere belediye istim
lak müdürlüğü ııamile yeni bir mü
dürlük tesis etmeye karar vermiş, 
yeni müdürlüğün kadrosunu hazır
lıyarak tasdike göndermiştir. Yeni 
müdürlük, bir müdür, bir mümeylz, 
dört fen memuru, iki katip, bir dak
tilo ve üç mukayyitten mürekkeptir. 

Saat kulesinin dibinden geçere .. 
Saray bahçesinin yan kapısına yak• 
laljtık. içeriye girer girmez sczdinı. 
Sanki tabiat ıükı.lnile ona selam du
ruyordu. Onümde Kiden başlan açık 
yüzleri soluk ve yürekleri dağlı bi.ı:t" 

lerce elemzede kafilesi bahçenin ku .. 
lan U.tünde bışıldıyarak gcçe.rkell 
tüylerim diken dikea oldu. Ne.rey• 
eidiyorduk? 

edea miWüıruuılardaa tutunwı: da Mehmet ı.mtnde bir ~. 2625 
prkua en mak denizlerindeki adah1- numaralı otomobille ve boş olarak 
ra 7eı"lefCIR miUlümanlar, daha çuk İıtildal caddesinden geçerken Ağa
Ueri bir meden1 ıteviyede olan 7akm cami önünde bir mfişteri almıt ve Fa 
prk mü.slümanlarlle •JDi matem .bia tih istikametinde gitmep b8flamtf
.&ae tercüman ollQ'orlar. tır. Otomobil Fatih tramvay durağl-

laUmı eamia&1 &ibi 1er 70zflnlbı na geldi~ zaman mil§teri, 90före ge-
• bti)'iik eamialanııda.a birini Ata- ri dönmesini ve ayni yolu takip et
tarkiilı 7umı tutmıya sevkeclea &- ıneslni söylemiftir. 

İlk :ve orta tedrisatta mevcut mu
allim sayısı 27 bindir. Halbuki ihti
yaç bunun üç, dört misli fazladır. 0-
nümüzdeki sene ilk mektep mual· 
limleri arasında bir imtihan açılaca
ğı gf.bi lise mezunlarından da mual
lim muavini alınacaktır. 

Ayni zamanda yardımcı muallim 
kadrosu da genl§letilecektir. Bu ha
ınuta bütçeye icap eden Wıstut kon 
mu§tur. 

Muallimler, haftanın muayyen 
günlerinde mektep salonunda k ıylü
ye, onların anlayabilecekleri bir dil
le konferanslar vereceklerdir. Ayni 

zamanda gerek Sıhhat Vekaletinin 

ve gerekle diğer Bakanlıkların ha • 
zırladıldan afitlerden ve resimler .. 

den de istifade edilecektir. 

Kadro tasdikten gelinceye kadar 
bu vazife ile belediye fen heyeti meı 
gul olacaktır. 

Kartımda merasim salonunun yan 
dan ıördüiümilı: ışıklı ve gölgeb 
yüluek cephesi bana mairur bir het
kel &fbi &öründü. &ümanın koyu Ji
dvert zemini üzerinde yükselen be
yu aütunlann arumdan dışan Si"' 

ua a;ya önümü.zcle &iden ka.Cileni.9 
merdivene uran fertlerini bir itam• 
brand ~ille profilden aydınlatıyor. 
ve bu elemsecleler telileai onun b~ 
a111'UDA perken birdenbire nurlant
yonla. 

Dil nya Amiller ne olabilir? Şoför milfterlnin bu lstelfne uya-
Yalnıs büyük bu ad•mın; bir ku- rat arabayı çevirmiftir. 

tancuam; yenileJici. diriltici. n iler- Fakat, tam Fatih polt. merkm 6-
Jetici bir önderin, bu kelime He . ..,.. nane gelince, milfteri, otomobili tek 
m bir milU mbnana illlmll brp- rar durdurtmuı ve inerek yandaki 
.-. duyulan he7ecaa .mulır? analardan blrbine doiru ilerleme .. 

Köylerde nzffe ~ren muanJmı.. 

Maarif Veklleti bilhassa 1dSyler 
için yeni ve köye yararlı afiıler tan· 
zim ederek kısa bir zamanda bütün 
k6y mekteplerine gönderecektir. 

Bu müdürlilk, açılacak caddalerile 
btimlAki icap eden binalara ait it • 
lerle meşgul olacaktır. Şehir pllm • 
tatbik devresine girdili 1çin. beledi
yenin istimllk işleri ile mewuı bd
rolarında ayn ayn göriileıı istimlik 
muameleleri bu suretle bir elden ya
pılacaktır. 

ADLIYEDEı EKONOMlı 

Bana 7alms bu kadara hun& - le bqWnıftır. 
_. 7anlıt olur. Çilnkü islim dila • Şoför, bu hareketi merakla takip 
7WIWl i'ürki7e ile aın..._ birçok ettlj'bıden, o da arabadan inerek~ 
hmaaiyetleri haizdir. Aradaki elin pnden yürümüt. fakat. müşterinin 
Wrliii ~ ita lı111111i7etlerill ba • gittiği istikameti .seçememiftlr. 

.pDda • • Arabanın bulunduğu yere d6ncr • 
V ui7eti, ha bakımda tetkik et-

tliimb takdirde lsla.m dü.nyuuwı ken, otomobilin kapuının kapan-
Atatiirb olan bor~lan aeclir1 dığı.n.ı duymUJ, motörün de çalıfDla-

Vaktile müalUmanlana tilrUl tir- la bqlac:hiuıı Wkedince kofllrak 
• brametler umduklan. fa.kat :ica- yetifmlf ve arabuuıın çamurluj'una 

ltuada ai1lh\a karplayarak lıiçblr atlamağa muvaffak olmuft\lr. Bun

bnmet •• kudreti, hiçbir mina ve 
ıma.lıİ.1'eti olnıadıiım apaçık ıöıter· 

4lilderi, buna raimen mevhwn bir 
takım vuıf.lar verdikleri bu llili· 
l.e& makaını vardı. 

rada içerideki phıs otomobili hare

ket ettirmtı ve Beyazıt istikametin

de yıldınm süratile ilerlemeğe bq
lamı§tır. Şoför Mehmet, direksiyon

daki adamın, biraz evvel arsada bı

raktığı müşteri olduğunu görünce, 

arabayı durdurması için rica etmi,, 
fakat, bir türlü buna muvai!ak ola-
mamıştır. 

Bu baş döndürücü süratle Zeynep 

~avzer Kurıunu ile 
Y aralanmıı ve Ölmüı 

Müddeiumumilik dün bir 61Qm 
tahkikatlle metgul olmu§tur. 

Silivrlnin Akviran köyünden Mm 
tala oğlu Mustafa, evvelki gün or • 
manda ağaç keserken orman muha
fızı üatüne gelmif ve mavzerle aya
ğlndan yaralamıftır. Gureba hasta -
nesine nakledilen yaralı dün öldüğü 
için müddeiumumilik haberdar edll
mf§ ve ceset te tabibiadil Enver Ka
rana muayene ettirilmiştir. DoktOr, 
cesedin gömülmesine müsaade etm.if 
t
. • 
ır. 

Hava9azf ile Zehlrlenmlı 
Kadırgada cami sokağında oturan 

Bayan Kerime, dün müddeiumumi -
liğe müracaat ederek evinin altındıı 
ki bakkal Abmedin hava gazını açık 
bırakmak suretile kendisini zeh'irle-

Büyük Harp &ırasında dünyanın 

an köşesinden sevkolunan yı"ın ) ı
lın müsliimanlar Hilafet makamuıın 
~ dövüşmüşler, ve k.cndil~riııi 
~ sürüleri eibi istedikleri cepheye 
liiıiikliyeıt devletler hesabına kaıı 
dökmüşlerdi. Halbuki o zaman hu -
idim süren kanaate eöre Bili.fet ma

bml, İslam birliğini temsil ediyor
iu. !Vak'a ve hakikat bunun aksini 
labat etti ve müslümanlarm mezba· 
laa,Ja sürüklenen koywa sürülerw -
- farklan olmadıiuu eö:;terdi. 

sultan konağı önüne xadar gelen o- diğinl ileri sfi.rmüş ve nıuayene etti
tomobll, burada birdenbire yııya rilmesini istemiştir. 

Atatürk hiçbu keramet ve kwl -
nd, hiçbir mana ve mahiyeti ol.mı· 
7aa. irtica ve eerilikten bqka bir te
Ji temsil etıniyeıı bu makamı, ort.\-
4an kaldırmakla hem Türk ınilleti • 
ala J'alnu kendine eüvendiğin.i, hem 
laer milletin yalnız kendi kuvveH&
rine &üvenınes.i limn ıeldiG'ini üi • 
ntd. 

Ba sayede Islim dilnyasınuı şu • 
ruında, buraamda baş eöstereu mil
li hareketler hızlanmış ve iyi ueti
celere doğru yol almıştu. 

kaldırımına çıkmış ve büyük bir sar 

ııntı ile tramvay direline çarparak 

durmuştur. 

Neticede, otomobflin ön kısmı ta-

mamen parçalanmı, ve sarsmb esna 

sında yere yuvarlanan ;ıo~r vücudn 

Tabibiadiller Kerimeyi muayene 
etmişler, kendisinde bir zehirlenme 
arazı görmemişlerdir. Bununla bera 
ber müddeiumumilik dükkanda bir 
keşif yaptırmağa Jüzum görmiqtür. 

AYDINDA: 
nün muhtelif yerlerinden ağırca YJi- ------

ralammştır. 

Tramvay direği bu sadementn te
sirile eğrilmiş, üzerindeki lAmba dü

f(l.p parçalanmıştır. İşin garip tara
fı, kazada hiç bir yerinden yaralan-

Z ey tİ n ci J i k için 
Yeni T edl)irler 
Alınıyor 

madığı anlaşılan bu meçhul müşte- Aydın, (TAN) _ Ziraat Veklleti 
ri, gene savuşmağa muvaffak olm~ Aydında bir zeytin ıslah istasyonu 

tur. açmak kararını vermiştir. Bu haber 
Zabıta, yaralı toföril tedavi altına. zeytincilerimizi çok sevindirmiştir. 

almış, kaçan müşteriyi aramağa baş Böylece zeytinlerimizin hem ıslahı, 
lamıJtır. hem de dağı ve ovası zeytin yetiş

tirmeğe müsait olan muhitimizde bu 

Atatürk inkılabı, bir aralık bfitön 
lalim dünyasmı k.orkutm.Uf, bu jnlı.ı
liaoıa Türkiyeyi aarsaca~ sanılmış • 
ta. Ba tahmiııe aapanlarm ekM! risi 
allalümandı. Fakat senelerce sonra 
aşn.i inuular, bu inkılabın 'fürkiye· ÇANKIRIDA ı 

mahsulün teksiri faaliyeti b&jlıyacak 
tır. 

Ji Milamlaştırdığıııı, ilerletüiini ve 
ruk .. lttiğini eörünce, ilk önce his • 
10lunan korkular ve edi~ler, biter 
birer zail olmuş, n bunu uyanıklık 
tk~resi takip etmişti. islim alemi, 
%itrkiycnin milletler arım hayatta, 
lu ..ıta durduğunu Tiirlı: nrlığmnı 
•e Türk kudretinin dünya ıulhuna 
llwı uyan en mühim im.iller arasında 

Zonguldak Treni 
Bir Kaza Geç·rdi 

Çankm. (TAN)-Ankandaıı Zon

guldağa gitmekte olan posta treni, 

fecl olabilecek bir kaza atlatmJ,ftır. 

Geçen yıl Aydında açılan :zeytin 

imar ve budama ustası yetiştirme 

kursundan iyi neticeler alındığı için, 

bu sene bütün ilçe ve kamunlarımız
da ayni kurslar açılacaktır. Ziraat 
dairesi hazırlıklara başlamıştır. 

911lÜl ve ı-Uveni1ir bir mevki tuttu • Tren, Çaycuma - Tefen istasyonlan 
tıwu; Türkiyeniıı milli bay;atmda arasında düz araziden geçerken, ya
•ev adımlarile durmadan ilt!'rlediii- tan fazla yağmurların tesirile to~ 
ai; bayatııı her ıafhasmda, hor yo - · 1 k 

Zeytinlikler arasında başı boş do
laşan hayvanların yaptığı zararlar -
dan kurtulmak için §imdiye kadar 
olduğu gibi zeytin ağaçlarının yük -
ıe.k yerlerinden aşılanması ve ağa~ 
1ann 3----4 metre uzamasına imkan lunda, her istikametinde muvaffak ra.k: birdenbire çöküvermıı, 0 omo-

oldupnu eörüyor, ve bu eorüı ~m- tif ve furgun, raydan dışanya fır
Diyet ve itimat hissini tak vi;ye et - lamıt. yolcu vagonlannden biri de 
tikten başka gözleri atıyor ve bu mu- eğrilmiştir. 

anam hadise ile yakından alakadar Bunu hisseden makinist birdenbi
eluıak li.ızumunu hi.uett.iriyordu. re fren yapmış ve muhtemel bir leJ.3-

verilmesi usulü mahzurlu olduğun -
dan terkedilecektir. Ağa~lar alçak • 
tan aşılanmağa başlanılmıştll". Vilt\
yet makamı, herıhangi mevsimde o
lursa olsun zeytinlikler anısına hay 
van bırakılmasını yasak etmı,, bunu 
temin için sıkı tedbirler ittihaı ey
lemiştir. 

Bulgarlar. Piyasa
mmdan Balmumu 

istiyorlar 

POLİSTE 

Cüretkar Bir Hırsız 

Yakayı Ele Yerel Bulgar piyasaları, bu sene de pi
yasamızdan balmumu istemiılerdir. 
Bir Bulgar firması, Türk balmumla
nm toptan almak üzere ticaret oda
sına müracaatta bulunmuı ve bal
mumu ihracatçılarile balmumu ima
latı yapan fabtlkaların adreslerini is
temiştir. 

Firma aynca, piyasamızda tetkik· 
ler yapmak üzere ~hrimize üç kişi
lik bir heyet göndermiştir. 

Zabıta, 19hrin muhtelif semtlerin
deki bakkal ve tütüncülere mual· 
lat olan 18 yapnda cüretkAr bir hır
sızı yakalamıştır. Emin tamindeki bu 
çocuk, §imdiye kadar bir çok dilk
kAnlardan sigara, çikolata ve .. tnt 
çalarak kaçmlf, hiç birinde de JW• 

İyi ...ıafıamıJ'orum. Manzara çok 
be;ybetli idi. Kapın.m önüne ge\dWJ. 
K81'f1Dlda onun tabutu. Bütil.o o k~ 
koea ...ıon Türk bayraiına bürilA ., 
mÜf bu tabutun ifadesi önünde ne • 
fak &örünüyor. Salon ufak, avize • 
fak, ufak, uf ak; heqey ufak. Ve .. 
nua nuru önünde; pırıl pırıl )'anı;yoİ 
undan elektrik zıyalan ne IÖnük, ae 
karanlıktı. 

Nuıl yilriidilm, nasıl önBne ~eJ.. 
d1m ve benliii.mi, en mukaddes hif. 
leriml, • iveuiz aay1r1lanmı onma 
hikipayuıa auıl serdim; bilmiyu ,. 
rum.. O anda dünyayı dolduran '99 

tarihten taşan engin varlığı içinde 
damlaların , serrelu-ia ve tozlana. ına 
nası kalır mıydı? 

Haber aldığımıza göre, bu seneki 
rekoltemizin hepsini Bulgarlar mü -
bayaa edeceklerdir. Balmumunun 
piyasa fiyatlarında değişiklik olma
-~..r; 

Kontrplak ihtiyacı 
Kontrplak fabrikaları nizamname

ye uygun mal yapmadıkları için pi
yasada zorluklar baş göstermiştir. 

Marangozlar cemiyeti umuml katibi 
Fuat Tezer, bu mesele hakkında İk
tısat Vekaleti ile temas etmek üze
re Ankaraya gitmiştir. 

Halil Etemi 
Kaybettik 

Eski Müzeler Müdürü 

Vefat Etti 
İstanbul mebusu ve eski müze

ler müdürü Halil Etemin evveiki 
gün vefat ettiğini büyük bir teessur
le öğrendik. Arkeoloğ ve müverrih 
Halil Etem Türkiyede müzeciligin 
inkişafına hizmet eden üç kıymet · 
kardeşten birisidir. Büyük karcieşi 
Hamdi merhum bizde modern müze
ciliğin müessisi idi. Kendisinden ::.'>L

ra müzelerin başına getirilen Halil 
Etem kardeşinin izinden yürümüş ve 
müzeyi kıymetli eserlerle zenginleş
tirmiştir. Biraderlerinden Galip mer
hum da şimdiye kadar bizde bir eşi 
yapılamıyan meskükat katalogları 
hazır~tır. Türk, tarih ve ilim ali
mi Halil Etemin phsında kıymetli 
bir uzviyeti kaybetmiştir. Halil Etem 
tarih sahasında muhtelü mecmualar
da, gazetelerde birçok yazılar neşret
tıği gibi kıymetli bir kaç da kitap 
yazmıştır. Bunların başında lngiliz 

lanamamıştır. 

Emin, dün Sultanahmette tfttClncl1 
Salimin dük.kanından içi çikolata 

dolu bir kavanozu aşırıp kaçmak is-

terken yakalanmış ve Adliyeye ve -

rilmiştir. 

Birdenbire Akhnı Oynattl 
Firuzağada Külhan sokağında ,,. 

turan İstabanın oğlu 18 yaşında Ta
naş, birdenbire aklını oynatarak 90-

kağa fırlamış ve rastgele sataşmaya 
başlamıştır. Tanaş, tedavi için Tıb
bı adli müessesesine gönderilmiftir. 

*Üsküdar Rum mektebi talebe

sinden 14 yaşında Dimitri, mektep 

Müddetini ölçemediğim bu h6~ 
devresinden çıktığtm zaman üzerim· 
............ ., .. ~-a.. -.a- .... ~ngun so• 
şekline sokulamıyan tesiri bakl idL 

Ve bütün bunları ıördüklen IOlll" 

ra Sarayın neden bana mairur ıibl 
göründüğünü anladım. 

Kubbesi altın.da tarihin en k:amftf'" 
tıran nurunu, çağlann en yüce kah
remanını ve onun eteğine seriloıif 
bütün bir milletin sevıi ve 4aygısınJ 
taşıyan bu ta§ bina nasıl mainar w 
mazdJ.. 

bahçesinde oynarken yere dü,erek --==------====-= ..... -""'!! 
yaralanmış, tedavi altına alınmıştır. 

Çarıamba Günü 

Bayram 
* Evvelki sabah Büyükada sahil- • 

!erinde bir ceset bulunmuştur. Bu ce 
sedin. bir ay kadar evvel denizde 
botla gezerken batan ve boğulan pos 
ta müvezzii Tevfik lsmaile ait oldu
ğu anlaşılmış ve gömülmesine izin 

İstanbul Müftülüğünden: 
tk:inciteşrinin on dokuzuncu Cu

martesi günü Ramazanm yirmi al
tısı olmakla akşamı (Pazar gecesi) 
Leylei Kadir ve yirmi üçüncü Çar-

verilmiştir. 

Oç Yatında Bir şamba günü Bayram olduğu ilAn o-

Çocuk Bulunda ıunur. 
Dün Alemdar merkezi memurla - - SADAKA! FITlR 

n, sokakta yalnız olarak dolaşmak • EN lvl lvl 
ta olan 3 yaşında bir çocuk bulmuş BUÖDAT: U 14 

ve karakola getirmiştir. İsminin Tur = : !! ~ 
han olduğunu aöyliyen çocuk, dün HURMA 

2
: 00 133 

geç vakte kadar karakolda kaldığı BAYRAM NAMAZI 
halde henüz anası babası bulunama- a. D. 
mıştır. VASArl SAAT: '1. 15 

EZANİ .. : 2.. l50 

IOM 
12 
ıt 

M 
IO 

Bir Ay Spor Hareketi 

Yapllmıyacak 
TAKViM ve HAVA J 

Atatürkün ölümü dolaytsile bu haf 
ta spor hareketleri yapılmamıştır. 
Türk Spor Kurumu Atatürkün ölüm 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
yurdun her yerinde spor hareketi ya 
pılmamasını karar altına alınıı ve 
bölgelere tamim yapılmıştır. 

18 lkinciteşrln 1938 
CUMA 

11 inci ay Gün: 30 Kasım· 11 

Arabt: 1357 Rumt 1354 
Ramazan: 25 İkinciteşrln il 
Güneş: 8.50 - Ö~le: 11.59 

İkindi: 14.34 - Akşam: 111.49 
Yatsc 18.25 - İmsAk: 5.07 tarihçilerinden Len Pol'dan terceme ~=~==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~!!!!!!!!~ 

ettiği Düveli Islamiye kitabı gefü. şına geçmeden evvel lstanbul vili · 
Osmanlı meskiıkatı kataloğu, Is- yetince askeri fabrinkalar ve Erka- YURTI A HAVA V AZ1YET1 

• 
Umt kurşunlar kataloğu, Sivu ve nıharbiye ~airesi terce~e . kale~ine Yeşflld5y Meteoroloji tst.a~onundan aJY 

Bu yüzden bilhassa aou aenele ketin önünü almıştır. Trenin anı du
ıaırfıoda şark islim diller.o.in birço- rufiyle hasıl olan aademeden yolcu
Jile Tiirk inkılabı ve Atatlirk hak- lar vaıoıı içinde öteye beriye çarp
~nda eserler intipr ediyor, Tiırlı: :nllflar, yere düşmiiJlerse de kimae
lnk.ılabı hakkında, yabancı diillerle nin burnu bile kanamamııtır. 
yaulan e:oerler, Şark - Ialaın dille- Makine ve furgwı ehemmiyetli 
rine çevrHiyor, bu memleketlerin hasarata uğramıştır. 

Vil!yetimizde rlral inzibata ftri
len ehemmiyet, mahsulle uğraşan her 
kesi memnun etmektedir. 

Divrlk §ebirlerinin Isliuni kitabeleri. memur edildı. Sonra mulkiye, tıca - nan maHlmata göre, hava, bugün yıldız lC•" 
Kayseri şehri adlı eserleri de val"dır. ret ve Darüşşafaka mualliınliklerin- radenlı kıyılarında çok bulutlu. m~ 
Kalil Etem merhum Sakızlı Etem Pa- de bulundu. 1931 yılın.da Müzeler i- yaitışlı, Trakya, Kocaeli kısmen de Uf 
pnın oğludur. 1861 yılında doğuıuş- daresinden tekaüde sevkedllerek Bu- bôlgestnde bulutlu, dlğeT bölgelt>rindl' ~= 
tur z .. ih e Bern üniversitelerile yük Millet Meclisine Iata.obuldm mumiyetle aÇ'lk geçmlıı. rüzgfırlar Kıı .. 

' ur V • . • • . . di deniz ltıytlannda ve kısmen de Dnıtu !> 
Viyana politeknikınde tahsını ikmal mebWI seçı~ .. .. . . nadoluda cenup ve diğer T"erlerde şlrııııl 
etmiştir. Halil Etem tarih ve ıırkeo- Cenazesı cuma gunu abatu Ş'fli istikametinde orta kuvvette, Ege kıyıı.ırıo" 
lojiyi sevdiii halde babasının ısran- Osmanbeydeki 44 numaralı evinden da kuvvetlice geçmiştir. birçok muharrirleri, memleketimize ---!lll!!mll!Bıım ______ _ Bir Yol Düzeltil dl 

celiyor, etüdler yapıyor ve neıriyat lleminin uzak, yakın her kO,.Jnden Maraş, (TAN) - Belediye, kurtu- üzerine A vrupada maden ve kimya kaldırılarak öğle namazı Beyaztt ca- DOn. İstabulda hava bulutlu geç1T1tfo 

mühendisliği tahsil etmiş, IstanPula miinde kılındıktan sonra Edırneka • rtlzıtr ılmall ıarkıdan saniyede 5 - 7 met" 

döndükten sonra müzeciliği kendisi- pıdaki ailesi mezarlığına defnedile - re hızla esmiştir. . 
1 

et" 
1apıyorlardL taziyet telı:raflan yatmıştır. luş ve istiklaI mektepleri önünden 

Atatürkün ölümii tam ba uyanık- Bütün Şark ve lalim ilemtnin geçerek Kanlı dereye giden yola par 
l•k devresine tesadüf ettie-i için, bü- biıyük şefin izinde ve yolunda yürü- ke taşı döşetmiş ve çocuklarunw kı
tfin lalam aleminde hakiki ve ıami- yecetf ni ıösteren bu teuhürler, her flD. çamur deryasından geçmek zab-
lli bir teeuiil'le ka.rplaDD'11 'H islim halde Cok derin manelulu. methıden lnırtarmıfbr. 

· · alil ı., kt. A'l · B.. ü.k' M·ıı t M Saat 11 de hava tamki 767.7 mil rn 
ne meslek olarak seçmıştır. H s:r ce ır. ı esme, uy ı c ec - re idi. Sühunet en yüksek güneşte 45.! 
tem merhum 1892 de vefat eden bi- lisine samimi ta.ziyetlerimizi arze • '61-ed• 14.8 n en d~ u sanugr•~ 
nderinin ferine müze idaresinin ba- deriz. lı:a:Ydectnm•ııttr. 
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Ulu Atamızın 
Eğilirken 

.Huzurunda Son Defa 
Şunu Unutmayalım 

O, Bütün ömründe, Erkek Milletinin Boynunu 
Eğilmekten, Bükülmekten Kurtarmak İçin Çalıştı 

·~ ,.. ,. 

1 

f ~· .. 
~ ... 

~ ••••ttt 
~ ... •••••• ..... • 

... 

'Ankmada Zafer abidesi önünde evvelki gün gençliğin yaphğı muazzam ihtilal 

J) iiıı, Dolmabah<."• Chı.ı-coJ ~m:ıc 
hallt ~ taoutun önünden geçen 
''J'ıı; () büyük acının morliniyle 
Uyatı.~ §'U11runıu, çiğnive ci(?nıy,. 

v l'<iı. 
le k:; ~an anladım ki, kalbim
de\' anı atasında günlerdenberi 
hisı~ ~en bütün çarpışmalar, 
lletie l'inıiıı tnütemadil. zaferleriyle 

elenı:n.· Ve ış. 

~act; .. hen, günlerdenberi, bütün 
~eler· 

llarıa.k 1
•. aydınlık bir şuurun 

rlttıi k 0 hJektifinden değil, gözle
~~ k aphyan tuzlu, <;tcak yaşla
Şiint alın Perdesi ardından görmü-

tğer b- 1 -~td oy e olmasaydı, ben, gun 
en ben 

tıa tn h • sade istınp levhalan-
llıağı 1 1anan dikkatimi, halkın di
l!~ik na. Çevirmekte düne kedar 

bu tneZcliınt 
l!e~i§;~ o tabut önünden . h~lkın 
~ntl~· seyrederken n<?rdeysc ka
Yaş4t 1 Cebime koyacak, ve göz 
~Ya;Yla ıslanmış mendilimi bir 
ğ·:rn_irı bayrak gibi çekerek, yiire
>ıecterı. s~n tnüdafaa kalesini de fet-

Çu ~~tıraba teslim olacaktım. 
lari:ft" u, Yürekleri çimento toz
tıa b·ıa betonlaşmış yapı ırgatları

ı e .. 
tetı . Şıır yazmak ihtiyacını ve
it ıstır 
ltbbes· ap, Dolınabahçe sarayının 

ltaıernı 1 ~ı:ında, dünyanın bütün 
~ °'lnı çıra parçaları gibi tu-

tuştunıp kül edeblecek bir alev 
halini almştı. 

V'e o matemin ezici saltanatı hu 
zu'l"lnınA . Hlosıtin bütün kelimele
ri, dilleri kopfulın:ış birer hatip 
kadar biçare kalıyorlardı 

F akat önümden geçenlerin 1s
lak gözlerinde, ist1.11aptan 

başka duygular da sezmek, şuuru
mu ayaklandırdı; beni hislerime 
esir olmaktan kurtardı; ve uzun 
uzun düşündürdü. 

Düşündüm: Çünkü yer yüzüne 
birkaç gün daha misafir kalacak 
olan o tabutun önünden geçenler, 
istırap kadar büyük bir endişe de 
duyuyorlardı. Feryatlarında zaf 
vardı. Hıçkınklan ümitsizlik do
luydu. Ölüye değil. öliııne boyun 
eğiyor gibi idiler. Gözlerinde oku
nan korku, yüreklerini sızlatan 
teessür kadar derindi, omuzlarını 
<;ökca1:en matemin yanı başında, 

engin bir nevmidi de yer almıştı. 
Toprağı kurumuş birer çiçek gibi 
bükülmüş başlarında, ebedi mağ
llıbiyete mahkum olmuş birer in
san tevekkülü vardı. Bir çoktan 
zindana benziyen karanlık ve ha
vasız bir istikbale sevkolunuyor 
gibi idiler. 

Bir çokları, tutunaks1z bir uçu
rum kadar ürkütücü akıbetlere 

doğru ilerliyen kimseleı in vehmi 
içindeydiler. 

Birçoklan da, batan bir sandal
da çırpınan kazazedeler kadar pe
rişan ve bedbin görünüyorlardı! 

Halbuki ben onların istikbale 
karşı endişeyle bakmadıklanndan 

emindim. Nevmidi, ve mağlllbiyet 
korkusu, muzaffer ve pervasız 

doğmuş bir milletin yüreğinde ba
rınamazdı. Bedbini ve \·ehim. on
lann iradesine daima yenilmiş 
duygulardı. Ve beceriksiz, bunak, 
cahil, muhteris, korkak, sefih ve 
sefil sultanların istibdad1 altında 
yaşarken bile, tarih sayfalarım 

büyük zaferlerle dolduracak ka

dar kudret göstermiş olan eşsiz bir 

milletin çocukalrı, rehbersiz kal

mış, kör birer yolcu gibi sendeli
yemezlerdi! 

Vakıa dün, onların f.ıarsılışlan

nı, sendeleyişlerini, hatta kenclile

rini ve şuurlarını kaybedişlerini 

mazur görmemek, haklı bulma

mak, tabii saymamak mümkün 

değildi. 

Sarsıldılar: Çünkü karşılaştık-

Ardı arkaaı kesilmek bümiyen bir in•an •eli Dolmabah~eye ahıyor 

f . 

Başvekil, Ankaradaki büyük ihtilalcle Vekillerle beraber 

lan tabut, onlara, tabiatin ell za

lim ve en kat'i hükmiinü tebliğ 

etti! ... 

Sendelediler: Çünkü, bu hü

küm, onların tabiatten yiyebile
cekleri sillelerin en şiddetlisiyqi! 

K endilerinden geçtıler: Yü
reklerinin geçirdıği büyük 

ameliyatın acısını duymamak 
için!. 

Ve şuurlannı kaybettiler: Kar
şı karşıya geldikleri korkunç ha
kikati idrak etmenin kahrından 
kurtulmak jçin!.. 

Ve bana öyle gelir ki, onlann 

bu kadar şiddetli bir buhran geçi
rişleri, ölen Atatürkle, yaşıyan A

tatürk arasındaki büyük farkları 

tamamen kavramıya henüz imkan 

bulamamış olmalanndandır! 

Eğer, ölüm haberini aldıklan a
nın hala devam eden ~aşkınlığın
dan kurtulabilmiş olsalar, ve bu 
farklan idrak etmek imkanına ka
vuşabilmiş bulunsalardı, fan.l Ata
türkün tabutu önünde; bakir. te
miz, ve sonsuz bir istıraptan baş-

ka endişeleri de olan birer bed
baht gibi görünmez.lerdı. 

Atatürk ... En keskin çizgilerle, 
en yumuşak manaları içinde top
lıyan ışık gibi yüzüyle Atatürk!.. 

Yüreklere, göğüs kabartıcı bir 
emniyet eksiri gibi akan gür ve 
tılsımlı sesile Atatürk!. .. 

Asker kılığına girdiği zaman da, 
çay, balo, yolcu, dağcı kıyafeti
ne girdiği zaman da, ve Floryada. 
bir sporcu maharetile kürek çeker
ken, bütün kılıklardan tecerrüt et 
tiği zaman da heybetinden, zara
fetinden hiçbir şey kaybetmiyen 
müheykel endamile Atatürk!.. 

İki sıcak ışık gibi yürekleri IS'\

tarak aydınla tan mavi gözleriyle, 
ve altın kadar parlak, ıpek kadar 
yumuşak saçlariyle Atatürk, ölüm 
den herkesin kıskanacağı kadar 
eşsiz bir tabiat eseridir! 

F akat yanılmıyalım: Çünkü 
bizim fani dediğimiz Ata -

türk, bu da değildir. 
Atatürk'ün ölen tarafı, bu 

hüviyetinin içini dolduran fani 
malzemeden ibarettir. Yoksa. içi
mizde yaşamış olan Atatürkün ha
tıralan hafızanuzda, şeınlleri, bü
kalemlerni çıra parçalan gibi tu
tün incelikleriyle muhayyileleri
mizde, ve davası bütföı kıymetle-

riyle dimağlanmızda ebediyen ,-. 
şıyacaktır. 

Ümitsizliğe, yeise, korkuya, şüp 
heye, endişeye düşmenin, kafalan~ 
mızda ölüme, Atatürkten fazla 
yer ayırmak sayılabileceğini u.nut
mıyalun! 

Bilelim ki, şu anda, istırap. en 
ağır, fakat en mukaddes yükü
müz.dür. Onu, imanımız.dan hiç
bir şey kaybetmeden taşımak. A
ta türke ödemek mecburiyetinde 
bulunduğumuz ilk borçtur. 

Bu mukaddes yükü , yürekleri
mizde taşırken, omuzlanmız çök
.nesin, göğüslerimiz solumasın, 

dizlerimiz kesilmesin, ellerimi% 
• titremesin, ve başlarımız eğilme-

. ' sın. 

Ve unutmıyalım ki, ölümün bi
ze savurduğu bu kıltç, boyunlan
mızı bir nebze bükerse, Atamızın 
müsterih ve ebedi uykusu, metane 
timizden şüphe etmenin yarasiyle 
delinecektir! 

Çünkü o, bütün ömründe, er
kek milletinin boynunu eğilmek
ten, bükülmekten kurtarmak için 
dövüştü! 

Bu millete yaraşan mucize de 
en büyük mateminin mukaddes 
acısım; bağnnda milyarlarca kurt 
yaşı(yan mağrur bir çınar vakari
le gizlemektir! 

Ônüncle ihtiram resmigeçicli yapılan Ebedi Şefin tabutu met'aleler arcuında 

• 
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Cenaze Merasiminde Ecnebi Devletler 

Sovyet ve Arnavutluk 
eyet eri Dün Geldi 

Diğer 

Kısmi 

Ecnebi 

Bugün 

Heyetlerden 

Şehrimizde 

Mühim Bir 

Olacaklar 

TAN 

Hariciye ı '. • 

Vekilinin lnönünün !. 

1!::,!fı~ı~'!ılı B. Ş1lkrll s.- O rd uya 
racoğlu.. Agence Economique et ~ 11 •ı ı t•f t ı 
nancler'nin Ankara muhabirini .ka. 1 1 a arı 
bul ederek Frarunı: matbuatına isal (Bell' ı mcide) 

edilmek üzere aşağıdaki beyanatta l kün hatıram karşısında acı 
bulunmuşlardır: .. mız teselli bulmaz derecede , 

Yeni kabinenin bugün ittifakla derin ve duygularımz sa • 
İngiliz heyetlıun mihmandarlığına alm~ olduğu itimat reyini henüz al- mimi ~iikran ve tazimle me§ (B<ı11 1 incide) 

1 

deniz albay İhsan Ozer, deniz kur - ma~ığı sıralardaki muhteriz .davra;- : budur. 
gelm!ştlr. Sovyet hariciye komiser may albay Necati Özdemir, deniz ma mecburiyct~n~en pmdı aza e 1 Emekli bir mensubu ol • il 
muavini Potcmkınin riyasetinde bu- k b" b E . d bulunuyorum. Sızı şahsan kabul et- ' 1 m kl ·rı ·ı ti.~. T .. k ı ılı urmay ın a§l mın, eniz kurmay . a · a ı ı zar e ıyım ur 11 
lunan heyet Karadeniı filosu ku - yüzbaşı Rahmi y ... ıın, han"ciyeden de mekle bır zevk duyuyorum. ordu u n b k. d ı ı .. T .. k " · har" • . . TM ki s nu aş umarı arı-

::uı;::n;ı::tr;~!:::!~~:em=r~ Bay Seyfullah Esen tayin edilmişler ye ~~~~~~:;etini~cı :~a;~İcri~~e~ 
1

: !'!knı te'!',sil :!7e~le,. J!Ü:- :
1 

dir. beri değişmemiş olmasına binaen bu ı ; bulıı vazı e ıs er_ı l~~ın e .. 
k eptir. H_ eyet MoEkova isimli.· Deströ- Yugoslav heyetine '-urmay albay ı nuyorum azımıwr ve 

l\ siyaset hakkında beyanatta bulun - le rı""b ı· ı. ' d l f i yerle dun sabah uat onda lımanunı- Haydar Günkurt deniz binba§l Ke • k c ı e ı ımman an ar, ~e - ı 
za gelm1', harp gemisi limana girer- mal Enginol, yüzbnŞ1 Emin Çobanoğ- ma ' fikrim~e, lüzumsuz ise de bu katli ve fedakar zabitler ve ı 
k en şehri top atarak aclAmlamı§tır. lu, ve hariciyeden Şadi Kavor me - hususta teyıden beynn etmek arzu- Tiirk milletinin hakiki özü 
Gemi Kızkulesi r.çıklannda demirle- mur edilmişlerdir. sundayım. nlan kahraman erlerden ve 
miştlr. Sovyet heyeti de Perapala ta Yunan heyetine Kurmay albay Esasen uzun senelerdenberl mnte- cümlesi ehliyetli vazife se-
misafir edilmiştir Sovyet heyetine Hüsnü Bilge, deniz kurmay blnbaŞl addit defnlnr veklılctcn .hariciyenin 1 ver/erden viicut bulan Tiirk ı i 
Kurmay albay LQtfi Kökaal, Deniz Sururi Akalın kunn"'y yüzbom Şe- bnşındn bulundum ve sizi de Başve- orduBuna asalet ve heybe-

• ... .,. kilim Cel81 Bayar'ın Büyük Millet t · t · ,;i l k 
Kurmay blnba§l Tevfik Samurka§, ref Ünal ve hariciyeden Sinan Tele- M li l h ti l i t f d 1 ın ımsa" o ara ' gurur ve 
hava yüzba§lsı Hüseyin Turgut, ha- len mihmandar tayin olunmu lardır l~c ls ey: tlubmum ytes d nrabtınkan 1 giivcnle bakıyorum. Türk 
riclyedcn Necdet Aktay mlhmıındar- Rumen heyetinin mlhmımdarlığı ~ ·~ ~fkanan a k ~y~nat ın. a~ l r aç ordusu Cunılmriyetin ve va 
tayin edilmişlerdir. na hava kurmııv albay CelAl Yoknl, n a sonra a u e mış u unu • ı tan müdafaasının ye11ilmez 

Milletler Cemiyeti heyeti ıhava blnbafl Hidayet Göksel, kur _ yoBrum . .,k.l b tt b 1 abidesi olarak gözlerimi • 
Dü 1 h U 

a~e ı , fU cyana a u unmuı- zı·n .. ·· d b · k b 

18. 11 - 938 

ihtiram Ziyareti Bu Akşam 
24 de Kadar Sürecek 

Halkın Akını Gece Yansına Kadar Sürdü 
(Ba.p l incide) 

On btnle!in bu tavaf çenıberi, 
büyük saJo.ua yaklaştıkça, daha a
ğırlaşıyor bllt'-in kalplerl derm 
bir huşiı Juıplıyordu. Durmadan 
çözüldliğu haJde sonu ıel·n~)en 
bır yumıok ~rıdini andıran t u m
a3n J.zis), ~ ata!alkın bulunıi• ·ğu 

sa!onJa .._e ttedi şefin mant!1ri l u 
ıurunuıı M ·ll ihtiram resu,u gı·~i 

dini yaparken derin acıyı içine a
kıtmak, goz y~laruu zapt<'Lmf'k 
içın adeta bır sara nöbe·j geçiri
yord:.ı. Kt- ııdılerini tutamıyanlar 

sıılonun lıudsiyctinl ihltı.l .. •me • 
mek JÇiıı, ,111,kJrıklarma ve goı:. 

ya'.Zlaı ına ıı.< ndil tıkamağa uğra

şıyorlardı. 

Dun u.eı· tep talebelri de bu h" 
-ıın 1'<.çide tr:nt Mılar. Akş1m 'l doğ
ru, lJolıı;ı t1ıhçeyi saran ka'~t>ııhk 
son hncJ<le ''ardı. 

Gece saat 9 dan sonra Dolma
bahçeye giden bütün yollar tam 

manasile mahşeri bir hal almı§ti. 

Bu vaziyet, saat 24 de kadar de-

rinden mürekkep ve dekanlarJJS 
riyasetinde olır.nk üzere bir heYt' 
ün cenazede lsı.anbul Universtte' 
aini temsil etmcs.ir,c ve Istanb"1 

daki merasim.dcu sunra gcnçlığı 
Akay yahut Şirketi Hayriye va 
purlarile Jzmite kadu.ı:, mukaddej 
naaşı nakledecek olan donaııın" 
yı takip etm.?sınc musaııde cdiIJllC" 
sini, ve yük'>ek tahsıl gençlıgıodeJI 
Ankaradaki merasime iştirak et .' 
mck iMtiyen1ere tenzilatlı bır tarı 
fe tatbik edilınesı için aıaıcadııf 
makamlara muracaat ediJ ıncsiııl 
Univcrsite rea.tôrlüğunden rıca et· 
mişlerdir. 

Cenaze alayını görmek içitt 
lstanbul halk" ulu şefi son bit 

defa daha gorınck için cenaze "' 
reninin geçeceg1 caddeler uzeriır 
de bulunan ev ve otellerde oda 1/f 

n ge en eye er arasında MU,. may yOı;başı Refik Tulga, hariciye • tur· onun erı ır an uza U· 

letler Cemiyeti heyeti de vardır. He- den Mahmut Omeri memur edilmiş- ''Milletimiz 15 senedenbcri tecrü- lunmıyacaktır. vam etti. 

münferit penı:ereier ki.aıarnsğ' 
başlamı§lardır. Ev ve otellerın bl· 
rinci katlarında bir pencere 12 li
raya, ikinci katlarduki peııcerclet 
10 liraya, uçunı:iı katlardaki peP' 
cereler 8 lirayı•, ve d.,rdüncü ~t· 
lardaki penc~relc:- 6 liruva kadsl 
kiralanmaktadır. • 

yete Milletler Cemiyeti :kAtibi umu- !erdir. Sayın mare~al, Biz muıal-
ml muavini bay Walkrs riyaset et- Bulgar heyetinin mfhmandarlan be edilen Kemalizm rejiminin ken - fer kumandanlarla muha • 1 
mektedlr. Heyet Mlletler CemlyeU albay Nihat Yuruyar, deniz binbaşı d.isfnc verdiği huzur ve ıükun içeri • ı rebc mcyda11larmda ge~r • ' 
direktörü Bay Angidlıı ile fUbe azası Burhanettin Arpaslan hava yüzbası sınde çı:ı~ı mak ve kuvvetlenmek Is- il dijjim yakın arkada lığın ' 
Bay Tevfik Erimden müteoekkildir. Enver Akoğlu, hariciyeden Faik Hü- tiyor. Mıllt hudutlar~ dahillnde me- 1 hatıraları zilınimde ca11lı • ' 
Bu heyet de hOkOmetimfzin misafl· seytn Hozar'dır. sut olmak emclindedır. dır. 1 

ri olarak Perapalasa yerle~lrilmlf- Efgan heyetine kurmay albay Rah Bizim harici slyasetimlıdekl: Da- Bu sözlerimi ayni zaman 
1 

hilde sulh, hariçte sulh düsturunun ı . da '·ara dı'ııtz' h 1
• 

tir. mi E emen, <ıeni:r btnba~ı Halil Ay- il d . • • ,.. • c , ve aua or-
a esı ancak bu suretle tefsir oluna- dumuza sel.cm ve muhabbe 

Deyll, Expres gazetesinin muhabi- dın, harlciyeden Fikret Belbez mih- bili E uı u . r.. sası m etten gelml~lr ve timin ve sizin yilk8ek seuk :. 
rl Bay Word Prlce de dün tehriml- mandarlık edeceklerdir. Buyük Şef tarafından ifade edilmiş- ve idarenize h l" ·ı· d 
ze gelmif ve akpmki trenle doğ- İran heyetinin mihmandarlığına tir a ıs ı una l· 
ruca Ankaraya gltmiftlr. kurmay albay Asım Aksuley. deniz · · t mın ifadesi olarak kabul ' 

G 1 ı k h tl p binbarı Abdurrahman BPnlio~lu , ha- Harıc siyasetimizde değişecek hlç buyurmamz1 riea ederim. 11 

e en ve ge ece eye ere era • v· L'i bir §ey yoktur. Anlaşmalarımıza, REfStCOl\flIYJR 
palu ve. Tokatlıyan otelleri tahsiJ rlciyeden Tahsin Rüştü Baç tayin e- d tı k1 "ttif kl " 
edil l 1 rt ık dilmişlerdir. os u arımıza ı a arımıza bü • ı İSMET İNÖNO 

m §, emlıı e ne m tan klfl oto- tün sadakatimizle bağlıyız. Bunları Savın İsmet tnM -
mobil verilmlf ve mftımandarlan ta- Alman heyetine kurmay albay Sa- br.. "k bir i 1 yü J • onu udyu . az m e rfitC:e~lz. Bu ı, Yüce Başbuğ ve cumhur Başkanı 
yin olunmuştur. Heyetlerin burada lih Erkon, kurmay binbaşı Asım E- sa a , sıze olduğu kadar bu tun dost- 1: Atat·· kü b d. 1 i 
istikballeri, yerl~rilmeleri ve An - :ren ve hariciyeden Ayni Sede! me - larımıza ve müttefiklerimize de bir ıı tı"kalı'ndıeır '!.le e lll'!tete ~-
L.araya tecvı·ıen· işleri il H rl i mur edilmlc::lerdı"r · . n mu eı•e ı azı • 1

' .. u e a c ye ve ı- • ıtımat ve muhabbet sadasıdır.,. ye ile gerek l . 11 

k:aletl husust kalem müdfirü Refik Eski Algan f(ra/ımn §a ısım re ge- : ı 
Amir ile Ankaradan gelen arkada~ 1 il rekse kalıraman Tiirk or - 'i 
ıaw-meşgul olmaktadır. mihmanJarlan Başvekil, Bugün . dusu hakkında liiluf buyru-: 

Es'kl Efgan kralı Emnnulla'h han • ;-]nn ı,,;;ı. .. Aı.. :u:l'-~ı- .. ,~ _, 
Bugün gelecek heyetler da hükômettn misafiri addedilmiş - e ıyor l Türkiye Cumlıuri[leti f(a • 

1
' 

Bugün şehrimize Bulgar, Efgan, tfr. Kendnerine kurmay albay Ragıp ıı ra. deniz, hava ordıısuna ta ' 
Macar, İngiliz, Rum.anya, Polonya, Altay ile hRrlciyeden Nurettin Akın- Ankara, . 17 (TAN Muhabirinden) ı mim edilmıstir. ' 
Estonya heyetleri geleceklerdir. eı mihmandar tayin edilmişlerdir. - Başvekil Celal Bayar, refakatin- Sergi ve itimadınızın de-

Rumen heyeti bu sabah ıaat onda Maamafih Amanullah han cenaze de Dahiliye Vekill ve Parti genel ğcrli bir miımli olan bu kıy 
Galnta nhtımıns yanaşacak olan törenine yalnız tstanbulda iştirak e- sekreteri Dr. Refik Saydam bulun- met biçilmez iltifat, şalısım 
Transilvanya vapuru ile gelecektir. decek, dün de yazdığımız gibi Anka- duğu halde, bu akşam 19•45 te kal. <l~ re Tiirkiye Cumlıuriııe- : 

H t H kan trenle 1stanbula hareket ettl t d h f d · d eye ava ve Harbiye nazın ge- raya ayın yirmi ikisinden sonra ve ı or usunun er er uı e e-
neral Paul Teodoresconun riyasetin- Reisicumhur İsmet İnönfin{i ziyaret be<li şiikran ve minnet his- 1 

de ordu umumi müfettişi general için gtdeccktlr. Mısır Kraliçesi, Bir lerile amlacak ve rnzifemi· ' 
Motaş, general Traian Grigoresco, Diln Orgeneral Fahrettin Altay Kız Doğurdu zin büyiik bir enerji ile i- il 
Romanyanın Ankara ıefiri eksclime Perapala&a gider k sabık kralı ziya - Kahire, 17 (A.A.) _ Mısır fası için kıymetli bir direk- 1 

Tclemaque, Rumanya sefareti müa .. ret etmiştir. Kralın diğer şahsi dost- lif olarak varlığımızda yer 
B Elı Kraliçesi Feride, bir kız çocuk l kt 

teşan ay ia . yarbay T. Teqdo 4 lan da Perapalasta kral tarafından a aca · ır. · , 
rescodnn müteşekkildir. kabul edilmişlerdir. doğurmu,tur. 11 Giiren ve gururla anmqk 

İngiliz heyeti Akdeniz filosunun Parls, 17 (A.A.) - Havas Ajansı lıilfunda bulıınduğımuz Tür 
Amiral gemisi olan Malaya dretnotu tebliğ ediyor: Bulgar heyeti ıstac;yonda başvekil kiııe c11mlmriııefi orduları 1 

ile gelmektedir. Malaya bu sabah sa- Türkiye Reisicumhuru Kemal A- B. Köseivanof ile dahiliye nazın B. ııüce Ba.,buğ ııe Cumhur 
at sekizde limanımıza gelmiş buluna- tatürkün cenaze merasiminde bulu - Nedef, maliye nazırı B Bojilos, Tür- Raşkamna ayni hin/erle 
cnktır. Heyet, İngiliz hanedan krali- na~ak olan dahiliye nazın B. Sarra- kiye orta elçisi B Berker, Yugoslav- bağlı kalacağını izhar et - ' 
sine mensup mareşal Lord Bridvood'- ut, dün akşam sut 22.15 te hareket ya orta elçisi B Yurisiç, elçilik me- ml!kle f!eref duyar. 
un riyasetinde yarbay Whitford, A- etmiş ve istasyonda Türkiye büyük murlan, mülk! ve askeri erktın, mat- Hakkımda gö~lerilen 11iik-
miral sir Dudley Pound deniz müla- elçisi ile diğer bır çok zevat tarafın- buat mümessilleri ve halk tarafın • il şek ilimadlurından dola/fl 
zirni Duuf'dnn mürekkeptir. dan uğurlanmıştır. dan uğurlanmıştır. bilhassa şiikranlarımı say- ı . 

Bulgar heyeti bu sabah saat 6,30 Ankara 17 (A. A.) - Haber aldığı- Ankara 17 (A. A.) - Bulgar hü- gı ile arzederim. 
da hususi trenle gelecektir. Heyet sa mıza göre, Almanya, Atntürkün ce • kumeti, Atstürkün cenaze merasi - GENEL KURMAY BAŞKANI 
ray nazın general Panof ile general naze merasimine iştirak etmek üzer minde bandosu ile bulunacak olan 

1 
MAREŞAL ' 

Daskalof, general Bukaichiden mü - re İstnnbula Emden kruvaT.Örilnil askeri müfreze efradı mıktannı 120 1 t FEVZİ ÇAKMAK ' ,· 
rekkeptir. go-ndcr...,...ktı"r, k" • k ,. k .,..i smet İnönünün Ankara gcmr-'"~" ışıye çı arma6 n ara.r vermı:1• r . • 

Macar heyeti de konvansionel tre- Bahriye sil~h enda.,.lanndnn bir • ) liğine telgraflan 
l.1. .. ntlna 17 ( A. A. - Atina Ajansı 

nile gelmektedir. Heyete Macarista- müfreze de Ankaraya gelecektir. Ankara, 17 (A.A) - Reisi-- bildiriyor: t 
nın Ankara büyUk elrisi riyaset ede- * cUmhur smet İnönü, Anlrnra '• • Atatürkün cenaze merasiminde bu 
cektlr. Bugün trenle gele<:ek olanlar Adana, 17 (TAN muhabirinden) - ı yiiksek tahsil gençJiğine a. Ağı- I! 
T ğ 1 E zk ıb A Ü k 

lunmak fizere Cuma sabahı Yunan d ki t .ı- f .. d · 1 1. " 
u genera ugene Bus ay, a ay tat ır ün cenaze merasiminde bu - 1, a c~ra ı gon ermış ere ır: ı . heyetinin başında hareket edecek o- , 

Alexsadr'dır. lunacak Hatay, Lübnan, Mısır, Surl- Ankara yüksek tahsil gençliğine lan başvekil B . Mctaksas, Ankaraya 
Bu sabahki trıenle gelecek olan ye ve Irak heyetleri yr.nn buradan hareketini icabeden müessif hadise _ Ankakra yüksek tah il genç-

beyctlcrden Afgan heyeti kra· geçerek Ankaraya gideceklerdir. !: lil"nln candan ve asilane ılıı,Y· 
l 

nin hazlnliği doJayisiyle kendisine 11 

ın amucası altes Mareşal Bulgar ve Yu ... la•• gulanna teşckkiir ederim. C.:ifa , ., ., hiç bir merasim yapılmamasını mat- .., 
Şah Veli han ile Parls sefareti müs- heyetlerı" b ve teselli kabul etmeı; bUyük a-t uat vasıtasiyle Yunan milletinden 
teşan slt\m Bey handan mürekkep- Sofya 17 (A. A.) - Bugar Ajansı ve memurlardan rica etrrliştir. ' cıya tahammülü, ancak siz : ı 
tir. Heyete Ankara büyük elçisi 6Ul· bildirlyor ı ı gençlerin vatana hizmet aşkı 
tan Ahmet Han Türklyede iltihak e- Hükômett temııflen harbiye na"". n Brüksel 17 (A. A.) - Belçika A- ı ı ile yetişmekte olduğunuza gü. ı ı 
dcccktir. "' jansı bildiriyor: d b 1 general Daskolofun başkanlı~ında ven e u uyomm. 1 

Ayni trenle Polonya heyetinden Atatüllkün cenaze merasiminde 1 İSMET İNÖ~C 
Podhorski de gelmektedir. Atatilrkfin cenaze mernslne i§tlrak e- kral fcvknHide murahhas sıfattyle - • • __ - ._ - -

Estonya heyetinin kimlerden mfi- decek olan v~ kralın mümessili baş Belçikanın TürJdyedeki elçisi B. Ö~·--L-~ O M 
mabeyinci mutekalt general Vanof Raymond temsil edecektir. Masla • 

rekkep olduğu henüz anla§llamamıt- ve Sofya p,arnlzon 'kumandam gE'nı:•- hatgüzar B. Rothe de heyete dahil 
tır. ral Lukaştan mürekkep bulunan Bul bulunmaktadır. 

Ru heyetlerdc-n Efgan ve Macar gar heyeti bugün saat 13 te hususi 
h · tl r i ite Alman hevetine Tokat- trenle Anknraya hareket etmiştir. lngüiz heyeti Salyadan g~ti 
lı~ n ot 1ı tahsb edilmiştir Diğer Ayni trenle, Sofya birinci piyade Sofya, 17 (A.A) - Mareşal Bird-
heyctler Perapalasta misafir edll ~ alayı sancağı ve muzikası ile birlikte wood'un Bıışkanlığında olarak Ata
m ktedirlcr. Heyetler ayın on do - 62 neferden milteşekkll müfreze de türkün cenaze meruimine iştirak 
kuzundn Ankaraya hareket edecek - hareket etmistir edecek olan İngiliz heyeti bugün sa 
lerd"r Yine Ankaraya gitmekte olan Yu· at 17 de Sofyadan geçmiştir. He-

Mihmandarlar tayin edildi goslav müfrezesini hamil bulunan yet istasyonda Başvekil 1le Harbiye 
Gelecek heyetlerin mihmandarlık- vagon da saat 11 de Sofyaya gelmiş Nazırının birer mümessili ~ Sofya

larınn tayin edilen zevat da dCin .,h- ve Bulgar heyetiııhı husud trenine daki İngilb Orta ElçJa tarafından 
rimize gelmişlerdir. bağlanımftır. eelAmLıınmıştır. 

Selftnik Polis müdürlüğünden mQ
tekaid (Mösyö Mehmet) lAkabiyle 
maruf Trabzonlu Merhum Mehmet 
Ziyanın haremi Bayan Seher vefat 
etmittir. 

Cenazesi 18.11.938 cuma günü 'Os 
küdarda Bağlarbı.şında lcadiye Te -
maşa sokak 16 numaralı evinden kal 
dınlarak Beylerbeyi camilnde na -
mazı kılındıktan &0nra Küplücedekl 
makbere! mahsusuna defin edilecek
tir. 

Allah nhmet eyt!y& 

* El t di S<:fc kar§ı son fh ~lrant ve 
tazim geçi 1, hugün de ı.alıant.or. 

başlıyal'ak gHE: yarısına ka .ar cJe 
vam edecektir. 

Millet Meclisi heyeti geleli 
Büyiık kurtarıcının Lstanbul -

da yapılal.ak elan cenaı;e merasi
minde bulunmak ve ayni zaman
da cenazeyi Ankaraya götürmek 
uzere Buyilk Millet Meclisi namı
na 9 saylnvdan mürekkep bir b• 
yet dün §Chrimize gelmi§tır. Ay

rıca Cumhuriyet Halk Partisi U
mumi merkezi namına da bir he
yet gelmiştir. 

Bugün Trakyadan general KA· 
zım Diriğin reisliğı altında bulu
nan Trakya heyeti kom ansiyo • 
nelle şehrimize geloce=kc::tic:.;r ·,__._·~-

21 1Kınciteşrinde Ankarada ya-
pılacak cenaze merasimil'dc Jstao
bul şehrini temsil etmek üzere be

lediye namına Şehir Mf"clisi birin
ci reis vekili Necip Serdengeçti, 
Cümhuriyet Halk Partisi lstanbul 
merkezi namına Kara Ahmet, lş
tanbul halkı namma da Alemdar 
nahiyesinden Şcrafettinden mü • 
rekkep bir heyet seçilmiştir. He
yet, yarın yapılacak olan cennze 
mcrnsimir.dcn sonra Akşam trenl
le AnkarayB hareket eJecektir. 

Vniveraitelilerin utekleri 
üniversite talebeleri dün de •· 

ralarında toplanmışlar ve yüksel[ 
şefimize AnkarıuJa yapılacak olan 
cenaze mcrnsirnmde gew;liğin tem 
sil edilmesi etrafında konuşmuı ,. 
lardır. 

Gençlilt. hC'r sını!ın birlncile • 

Belediye, cenazenin geçecell 
güzcrgahda bir takım hau.rlıkla! 
yapmaktadır. Bu cümleden ola~ 
mukadd~ naaşı taşıyacak o!J# 
top arabasının geçebilmesi içil" 

Tophanede, Karakoyde, EminöP~ 
de, Bahçekapıda ve Sirkecide, se'f 
rüse!er memurlan için yapılııııt 
olan ipret yerlerinin kaldırılro" 
sına karar vermiştir. Bu yerle' 
dunden itibaren muvakkaten yet' 
lerinden sökülmüştiır. 

Bu arada Eminönündeki ~ 
kapalı tramvay durağı yerind~ 
aökülmUJtür. Buradaki saat dJ 
kaldırılacaktır. 

Belediye, cenazenin gcçecef 
GCllhıuıc paı-lcı yolun:ı da t.anıil 
etmiştir. Cenazeyi SarayburnuD 
dan Yavuza nakledecek motörltl 
ı.ı .. no ~rnvhıı"'•·-- .U.1 ., .. ~ 

konulmuştur. 

Ayrıca bütün güzergah, bu gt 
ce sabaha kadar devam etmek O' 

zere yıkanacak ve sulanar.okııf 
Bütün itfaiye teşkilatı bu i§ ıçi9 
seferber edilmiştir. 

Mekteplerde müıamer• 
uerilmiyecek 

İstanbul Maarif Müdürlü~ 
dün, bütün mekteplere gonderOJI· 
bir tamimde, halfıskarııruz :AıatW 
ke ait cenaze m raaımlnin yapı}1 
cağı 21 ikinciteşrinden itibaren I' 
lecek ayın 21 ine kadnr meıctd 
lerde müsamere, eğlence ve ~ 
ferans gibi şeylerle iştigal edil~ 
mesini, yaln1% Cümhuriyet !J$ 
Partisi ve Halkevlcrinin bu ~ 
zular etrafındaki programları?' 
göre hareket edilmesini bildu-ıoi' 
tir. 

. . ~ 

Çünkü ASPiRiN seneler• 
denberi her türlü soğukaf

gınlıklarana ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğun"' 

isbaf etmiştir. 

A S P İ A 1 N in fesirinde 11 

emin olmak için lütfen Ej:Y nıar 
kasına dikkat ediniz. 
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Londrada 
TAN 

Yarınki Cenaze Prog 
; 

Yahudi Meselesi 

Kral Karol 
Temaslar 
Yapıyor 
~ 

h Ruma.nyaıım lngiltereye 
~oraca.tını Arttırmak Meaelesi 

Üzerinde Görütülüyor 

Alay 
Tam 

Dolmabahçeden Saat 
9 da Hareket Edecek 

Amerika 
da Heyec 

Artıyor 
--0---

n 

İngiltre, Alınan Yahudilerinin 
Müstemlekelerde iskanı için 

Temaslar Yapıyor 

Lond.ra, 17 - Kral Karol ve Prens 
~işel bu sabah Aldershota giderek 
oradaki hava kuvvetlerini teftiş et
t:n. l 

ş erdir. Rumanya kralı tayyarele-
re karşı büyük alS.ka göstererek, 0-

l'ada bulunan zabitlerden tayyare 
%l\Qtörleri, ve aksamı hakkınd; . ma-
1lıınat istemiş, ve verilen cevaplan 
dikkatle dın" 1 "şti emı r. 

Dün gece Belgrane sokağındaki 
lıunıanya Legation'unda İng ltere 
kral ve kraliçesine Rumanya kralı 
ta:atuıdan bir ziyafet verilmiştir. 
Zıyafetten sonra Bukingham sara
Y'ında. bir resmi kabul olmuş, fakat 

~ate~. dolayısiyle balo olmamıştır. 
ngılız Kralı Bükrefe gelecek 
Lond.ra. 17 (A.A) - Daily Herald 

i<ızetesinin Bükreş muhabiri, Ru -
?nanya kralı Carol'ün İngiltereyi zi
Yaretini İngiltere kralının 1939 ba
haı-ınaa iade edeceğini haber vermek 
tedir. İngiliz kral ve kraliçesi, bir 
~ geınisile seyahat ve avdetlerin
dit-.lstanbulda tevakkuf edecekler -

Londra, 17 (A.A.) - İyi malumat 
llnıakta olan mahafilde öğrenildiği
~e göre kral Carol'ün B. Çemberlayn 

e tnülfiltatınm mevzuu Rumanya -
!lın İngiltereye yapmakta olduğu Ih
ra.cat1 bilhassa petrol ve hububat ih
ra.catını artırmak meselesi teşkil et
llliştir. Rumanya kralı, bugün bu hu
SUsta hariciye nezaretinde, ziyaret 
~nasında Lord Halifaks ile de g~ 
?il~ekt· ır. 

~ 
•iükümetçiler 

Çekiliyor 
ha.tl..ondra, 17 (TAN) - İspanyadald 
t be dair son gelen haberlere göre, 

bro nehrinin sağ tarafının Frankcr 

~lar tarafından işgal edildiğini, hü

ltı rneı itiraf etmektedir. Hükfunet 

~ taaıınnı tam intizamla ricat ettik-

hıi bildiriyor. 

~ .. 
t-. ~ilste. Kudüs mMtnstıne aleyh-

? olan A.rıııp liderlerinden Abdur

~an Elhatip bugün ağır surette 
~cq..aJA .. -. _..._ 

--.u.unşnr. , 
"'1il tere ı 
':---
~~am Kamarasında 

Bir Münakaşa 
~ l..onc:1ra - Bugün Aftm kamara -

I'\ da B8.§Vek:i1 Çemberlaynden Ho
clJ. ~ Wuson'un hiiktımet müşaviri 
~f! ...,azife ve salahiyetlerinin ne • 

be 1haret olduğu sorulmuştur. Çem

~~)lı İngilterede p.hıa ve isim zBı: 
bıq 1et'ek gerek avamda, gerek mat

~ tı. bir istizah yapıJ_masmm eski

~~ İııgilterede mevcut ananeye 

~ laYfr olduğunu söylemiştlr. Ava-

~~ ancak nazırların mesul ol
~~ w o nazırların ajanlan -
llt~ lllevzuubahsolmıyacaklarım da 
~ rı~trnlştir. Horace Wilson, Başve
tt J.ı~berlaynin mektubunu tayya-

~ llitıere götürmüştür. 

levazımat Nezareti 
lotı ihdasına Karıı 
~ dra, 17 - lngilterenin müda
,~ Sir Thoma.s İnskipp avam 
il.~ ih ~l.nda bir levazımat nezareti
haı~ dasın_a muhalefet ederek tesli· 
liin t l'tıatlup hızı böyle bir teşck.kü
ntaı efhin edemiyeceğini topların l
lll~nı tıde istenilen sürat temin p· ~· ·e
~t t ~ 01 rnakla berabe.·. zaten m<'v
İizer eşkılatıa bu noksanın refedilmek 
lerd: Olduğunu . ve mevcut teşekkül 
ibcia: başka levazımat nezaretinin 
tr\ı~aca noksan randımanı hızlandıra
le\'azı ğtnı ve çoğaltamıyacağını ve 
~aSl Inat nezaretinin bahriye ile a-

.ınr.~ •~ - 1 
~-~un o amıyacağını beyan 

Dolmabahçeden Sarayburnuna 
Güzergahta, iki T arafh, Asker, 

Kadar Olan 
Jandarma 
Dizilecek 

Berlin, 17 - Pariste bir Yahudi 
çocuğu tarafından katledilen Her 
Fon. .Reilıt'ün cenazesi Duscldorfa 
nakledilmiştir. Bitler, hariciye nazı· 
n Her Fon Ribbentrop ve diğer na
ziler cenar.enin başında nutuklar SÖJ' 

!emişler! müşterek bir felaketin Al· 
manian birleştirdiğini, ve Yahudile
rin Almanya aleyhine besledikleri 
kine karşı tedabir alınacağını Alman 
yanın basü badelmevtine hiç bir kut" 
vetin mani olamıyacağmı ve Her 
Fon Reiht'e karşı gösterilen nezaket 
dolayısile Fransız doktorlarına ve 
hükumetine teşekkürler ettiklerrnl 
bildirmişlerdir. İngiltere bütün Ya -
hud.ilerin ve bilhassa Alınan Yahudi 
lerinin müstenılekelerede iskanlan 
için müzakerede bulunuyor. Sir Tho-< 
mas İnskip Almanlarm masum Ya
hudilere reva gördüğü muamelenin 
medeniyet aleminde hayretle karşı
landığını, nefsi lngilterede Yahudi -
!ere bir mesken verilemez~ rnüstem 
lekelerde onlara bir yer tahsis edile
ceğini ve öteki hükıirnctlerin de böy 
le hareket etmeleri lazım geldiğini 
söylemiştir. 

Kıtaları, Mektepler ve Halk 
(Bafı l incide) 

doğru olan sahada protokol memur -
lan tarafından gösterilecek yerlerini 
almış bulunacaklardır. 

3 - Esas programın (21) inci mad 
desine kadar törende yer alacak ze -
vattan mülki erkan, silindir şapka, 
frak, (siyah yelek beyaz kıravat) ve 
askeri erkan büyük ünUorma giye
cekler ve İstiklal madalyası taka -
caklardır. 

Konsoloslar ve maiyetleri büyük 
üniforma giyeceklerdir. Üniforma 
giymeyenler frak giyeceklerdir. 

Yalnız 17 inci maddedeki Üniver -
site ve yüksek okullar talebesi bu 
kayıttan müstesnadır. 

Bu kıyafeti labis olmıyanlar pro • 
gramın 24 üncü maddesindeki halk 
arasında yer alırlar. 

4 - Programın 16 ıncı maddesin
deki İstanbul vilayetinin teşrifata da 
bil mülki erkanı, Cumhuriyet bay -
ramlanndaki tertip ve sıra üzeredir. 

23 - Bir piyade taburu, (bandosu 
önde olarak), 

24 - Halk. 
Hava filomuz törene havadan ifti

rak edecektir. Bu tarzda ~şek.kül ede 
cek olan cenaze alayı saat 9 da ha
reketle tramvay yolunu takiben Top
hane, Karaköy, Köprü yoluyla l!.~mi
nönü meydanı, Bahçekapı.Sirkeci ve 
Sa1kımsöğüt üzerinden Gülhane par 
kına ve park içindeki yolu takiben 
Sarayburnuna varacaktır. 

Cenaze alayının Dolmabahçeden 
Saraybumuna kadar olan güzergahı· 
nın iki tarafına asker, jandarma, kı
talarile mektepler ve halk dizilecek
tir. 

Cenaze alayının kolbaşısı Saray -
burnu rıhtımına geldiği vakit alay 
duracak, kıtalar yolun sağ kenanna 
çekilecekler ve cenazeyi taşıyan top 
arabası geçerken resmi tazimı üa 
edeceklerdir. 

Alaya iştirak eden zevat ve tzcıi
ler tabutu hamil olan top arabasını 
nhtıma kadar takip edeceklerdir. A· 
!ayın sonundaki tabur da bulunduğu 
yerde kalacaktır. 

5 - Çelenkler saat (7.30) yedi bu· 
çuğa kadar muntazam ve koyu renk
te kıyafetli ve çelengi cesametine t;{Ö 

re taşıyacak ada.mlarile birlikte Sa
rayın dı~ kapısın;n Tophane tarafın
dakı Trotuar üzerinde bulundurula • 
caktır. Bu çelenklerden hangilerinin 
Üniversite gençliği ve hooıgilcrinin 
getirenler taraıınaan taşınacagı pı-u
tokolca mahallinde tesbit olunacak -
br. 

6 - Cenazenin Saraybumuna mu
vasalatında, çelenklerden bir kısmı 

derhal istiap edebildiği kadar "Za
fer,, torpitosuna nakil edilecek, ge
riye kalanlar, oraya yanaşacak olan 
"Denizbank,, m su gemisine taşına -
caktır. Çelenkler bu gemilere nakil 
edildikten 8onra, çelenkleri taşıyan
lar karaya döneceklerdir. 

Dün Dolmabahçede ihtiram ziyaretine iftirak edenler 

Tabutu taşıyan top arabuı nh
tıma yaklaşacak ve tabut Generaller 
tarafından top arabasından kaldınla 
rak rıhtımdaki dubaya yanaşacak o
lan Gür veya Dumlupınar denizaltı 
gemilerinden veyahut Zazer veya Tı
naztepe destroyer !erinden birisine 
irkap edilecektir. 

Tabutu hamil bulunan denizaltı 

7 - Güzergahta toplanmış olan 
halk ve mektepliler, yaya kaldırım -
lannı katiyen aşmayacaklar ve mut
lak bir sükut içinde mevkilerini mu 
hafaza edeceklerdir. 

8-Maarif müdürü, hangi mektep 
lerln nerelerde yer alacaklannı Be -
şikta§, Beyoğlu ve Eminönü Kan:nll
ka.rnlariyle temas ederek tesbit ede
cektir. 

9 - Cenaze alayının kol başısı, Sa 
rayburnu rıhtımına geldiği vakit, 
program mucibirıce alay duracaktır. 
Bu vaziyette, programdaki zev3ttan 
maadası, olduğu yerde kalacak ve 
katiyen ileriye doğru gitmiyecPktir. 

10 - Sarayburnundan cenazeyi 
hamil torpitonun hareketini mütea -
kip, Denizbankın °Suvat,. vapuru, 
dubaya yanaşacak ve cenazeye refa -
kat edecek zevatı alarak hareket e
decek ve "Yavuz., un iskelesine yana 
şarak bu zevatı ~'lkaracaktır. 

11 - .. Suvat,, vapurunun duba -
dan hareketini müteakip , .. Moda., n 
punı ayni dubay:ı yanaşacak ve tet
rifata dahil olan ve büyük ünifor -
ma ile merasim elbisesini labls bulu
nan zevatı hamilen mevkibdeki yerl 
ni alacaktır. 

12 - Cenaze merasiminin deniz • 
den takibini temin için Denizbank, 
Kadıköyünden bir, Sirkeci araba is
kelesinden iki, Galata nhttmından i
ki. Şirketi hayrlyf' Kabataştan bir, 
Sirkeci iskelesinden iki ve Köprü • 
den üç vapur ka!dıracaklardır. Bu 
vapurlar. me7.kiır iskelelerden saat 
on bir bu~ııkta ~ıırekrt ed<'C'ekler ve 
en geç saat on üçte Fenerbahçe önün 
de ve ecnebi harp gemileri ile, Kı • 
nalıada arasında kendilerine tahsis 
edilen toplanma mahallinde yer ala
caklardır. 

Aryası ile Yavuzdan yüz bir pare 
top atılacak, Ecnebi harp gemileri 
de yirmi bir pare top atmak suretile 
bu merasime iştirak edeceklerdir. 

14 - YaVU% zırhlısından çekile -
cek beynelmilel (C) işaretinin Aryası 
ile Ya VU%, ecnebi harp gemileri ve 
diğer halkı hamıt gemiler demir ala
caklardır. Yavuzun hareketinden 
sonra mevki alması ile ecnebi harp 
gemileri., Türk harp gemilerinin san
cağında ve halkı h8mil, Denizban.k 
ve Şirketihayriyt> vapurlan (Hami -
diye) gemisinin (500) metre iskele 
tarafında ve gemi aralı.klan (300) 
metre olmak üzere prova hattın

da mevki alacaklar ve uç 
g9misi hiÇ bir zaman (Ha • 

midiye) nin bordasından ileri geçmi

yecektlr. Halkı ve Oniversite tale -

besini h!mil bulunan Denizbank ve 

Şirket vapurları Yavuzdan çekile -

eek beynelmilel <A) lfB.retinin aryası 

ile uç gemisini takıl>en iskeleden 

yine prova hattında olarak çark e

derek dönecekler ve 1iınana avdet 

edeceklerdir. 

Jdoda vapuru dönftşte Tophane 

nhtımına yan&Jacaktır. Buna naza -

ran vapurdaki zevatın otomobilleri 

Tophanede bulunacaktır. Bunun tan 

zimine Beyoğlu Kaymakamı me

murdur. 
15 - Denlıbank ve prket vapur

lan, sabah servisJerlni dokuza kadar 

fkmal ederek köprüye geleceklerdir. 
Saat dokuzdan saat on dörde kadar 
köprüden hlç bir tarafa vapur ha -
ttket etmlyecektfr. 

16 - Subay ve pollıı Amirleri ve 
sivil zevattan murekkep olmak üze
re ( 40) kişilik bir protokol ekibi teş
kil E'dilmistir Bunlar kotlarmda 
(protokol) yazılı bazubentler taşıya 
caklardır Proto!tol memurlarının, a
layın gerek toplanma, gerek hareke
ti esnasında işaret ve tavsiyelerine 
tamam.ile riayet edilmesi bilhassa ri
ca olunur. 

13 - Aziz cenaze, ''Yavuz,, a çı - 17 - Bu program davet maka
kanlırken, "Yavuz,, zıhlısından ~ - mındadır. Aynca kimseye davetııa -
kllecek beynelm.ilel "B. .tpretbrln me t>derDmlyecektir. 

Tören 
19 Sonteşrin 1938 

cumartai günü 

Tabut, sabah saat 8,30 da on iki 
general tarafından kaldırılacak ve 
Dolmabahçe sarayının dış kapısı ö
nünde bulundurulan top arabasına 

vazedilecek tir. 

1 - Tören ahyının ilerisinde yolu 
törene açık bulundurmak üzere, ge
niş safda olarak, atlı polis kıtası iler
leyecktir. 

2 - Tören alayının başında atlı o
larak Tören Komutanı, 

3 - Mızraklı bir süvari alayı, 

4 - Bir piyade taburu, (Bandosu 
önde olarak). 

gemisi veya dostroyer Selimiye vep 
Haydarpaşa açıklarında akınttsu: bir 
mahalle demirlemiş bulunan Yavuza 
yanaşmak üzere ağır ağır yol ala
caktır. 

Tabut Yavuza nakledilerek Yavu
zun arka taret topları önüne konula· 
cak ve bir müfreze ihtiram vaziye -
tinde bekliyecektir. 

Cenazenin Dolmabahçeden hare -
keti anında Galata kulesindeki (Var 
dabandıra) tarafından verilecek ip
ret üzerine Yavuz her beş dakikada 
bir top atacaktır. 

Cenazenin gemiye irklbmı müte
akip Yavuz top endahtı suretile se
lam resmini ifa ederek hareket f'yll
yecektir. Limanda bulunan ecnebi 
harp gemileri bu selam resmine ayni 

5 - Bir topçu taburu, 
6 - Bir deniz taburu. 

suretle iştirak eyledikten sonra Ya
(Bandosu vuru Ada açıklarına kadar takip e-

önde olarak), 
7 - Çelenkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulunduğu 

top arabası, 
9 - Arabanın sağ ve sol tarafla

rında altışardan on iki General. 

10 - ATATÜRK'ün Harp ve İstıfk 
W madalyalarını taşıyan General 
ve onu takıôen Riyaseticümhur er
khıı, 

11 - ATATÜ'RK'ün ailesi efradı. 
12 - Başvekil, 
13 - Büyük Millet Meclisini tem

silen Ankaradan gelen heyet, 
14 - İstanbul vali ve belediye re

bi ile mevki ve deniz komutanlan, 
15 - lstanbulda bulunan ecnebi 

konsoloslar, 
16 - İstanbul vilayetinin teşrifa

ta dahil askert ve mülki erkanı ile 
Halk Partisi erklnı, 

17 - Rekt<ir. dekanlar ve prof~ 
sorler bllşta olmak üzere Üniversite 
ve yüksek okuJ taleöeleri, 

18 - Kumandanları öğretm~nlerl 

ve subayları başta olmak üzere Harp 
Akademisi, 

19 - Halkevlerl idare heyetleri, 
20 - Milli, ticari, idari heyetler 

rnümessillerL 
21 - İstanbulda mevcut izci te

şekkülleri; 

22 - Yedek 1Ubay oklılu talebe-

1.ed. 

deceklerdir. 
Gerek karada yü.rüyüi halinde 

iken ve gerek denizde seyir esnasın
da hava filolarımız da cenaze töre
nine iştirak edeceklerdir. 

Seyir esnasında lzmite kadar on 
beşer dakia fasıla ile top atılarak ra
simei selam üasına devam olunacak
tır. 

Yavuz zırhlı kruvazörline, deniz 
komutanı ve Amlrallerln iştira.kile, 
İzmite kadar donanmamıza mensup 
denizaltı ve destroyerler refakat e
decektir. 

ATATÜRK'ün aileleri efradıie ce
nazeye refakat edecek olan zevatın 
nakilleri için Ada hattına tahsis e
dilmek üzere Denizbank tarafından 
bu kere celbedilen yeni vapurlardan 
biri Sarayburnunda bulundurulacak
tır. 

Diğer taraftan cena~ alayına re
fakat eden memurlarla halkın da 
ATATÜ'RK'e yapılacak olan bahri 
merasime iştirakini mümkün kılmak 
üzere saat 13 te Sarayburnundan ve 
köprünün Şirket ve Akay iskelele
rinden ikişer vapur hareket ettirile
cektir. Bu vapurlarla lstanbula gel· 
miş bulunan ecnebi Harp gemileri 
Büyükada açıklarına kadar filoya 
refakat ve biltıhare avdet eyliyecek
lerdir. 

Bafvekfl. htanbuldan Anbraya 

Yahudi meselesi dolayısile Ame: 
rikada ayaklanan heyecan yat'ışm.ak 
şöyle dursun bilakis artıyor. Birle -
şik Amerika hükUmetleri Almanya
ya bir nota göndererek Almanyada
ki Yahudi tebaası hakkında izahat 
istemiştir. Yakında Finikelştayn.iıı 

riyaseti tahtında Amerikaya gelecek 
nazi delegasyonununun ahali tara • 
fından bir tecavüze uğramaması için 
polisçe muhafaza tertibatı alınmak -
tadır. 1 

Ümitburnundaki hUstıSl "Ye reSmt 
mahiyette bütün teşekküller Alma.n

yada Yahudilere yapılan muameleyi 
takbih edici bir karar almışlard.ıt'~ 

Bu karar genaral Hertzog vasıtasile 
Rayş hükO.metine gönderilecektir. 

Batavia'ya varan Alınan Yahu~ 
leri, orada karaya çıkarttlmamışlaJ.'loo 
dır. Singapura avdet mecburiyetin.; 
de kalmışlardır. 

İngilterede amele partisi bir taJD,:. 

rir vermiştir. Jduhaclrler bakkmda 
salı günü münakaşa cereyan. edecek

tir. İngilterenln Amerika ile birlikte 

müşterek bir muhacirler politikası 

takip etmesi düşünülmektedir. 
Londra, 17 - Almanya Çekoslo

vakyadan bir miktar daha arazi iste 
mektedir. Bu arazi 100 Çek köyünü 
ihtiva etmektedir. Fakat esaslı bir 
şehir yoktur. Yalnız bu haber Berlin 
ce henüz teyit edılme~. 

Çekoslovak hariciye nazın yarın 

Berline giderek Fon Ribbentrop'la 
görüşecektir. Görüşmenin mevzuu 
Viyana ile Breslav arasında genif 
bir şose inşasıdır. 

kadar cenazenin yanında bulmıa • 
caktır. 

Yüksek tahsil gençliğinin 
toplanma yeri tubit edildi 
Üniversite ve Yüksek okullar ted

rb heyeti ile Talebesine, Oniversite 
Rektörlüğünden: 

1 - 19 ikinclteşrln Büyük Önde -
rln cenaze töreninde toplanma yeri 
Beşlktaşta Akaretler tramvay durak 
yerinden İhlamur caddesi isitikame -
tine doğrudur. 

2 - Tramvay yolundan Akaret • 
lerin köşesine kadar olan kısım ted
ris heyetine ve arkası talebeye ayrıl
mıştır. 

3 - Toplanma saati: Profesör ve 
1alebeler tam s:ıat 8 de kendilerine 
ayrılmış olan yerlerde toplanmış o
lacaklardır. Saat sekizden sonra Top 
hane yolu kapanmış olacağından ar
ka yollardan gelinmek suretile eıı 
geride yer alınar&.k alaya iltihak e • 
dilebilir 

4 - Törene iştirak edecek tedri.! 
heyeti için kıyafd: frak silindir şap 
ka, siyah yelek, beyaz boyun -
bağıdır. Fraklı olmıyanlar fraklı o
lanlarla talebe arasında yer alacak
lardır. 

5 - Kız ve erkek talebe mümkün 
oduğu kadar koyu renk elbise giye
ttkt!r. 
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Büyük Atanın Son Eseri Hatay; 
bütün Kalbile Ona yanıyor 

Antakya, 17 (A.A.) :.... Hatay Mil
let Meclisinin toplantısında Atatür
kün ölümü dolayısile müessir teza
hürat yapılmıştır. Celse açıldıktan 

sonra riyaset mevkiine gelen devlet 
reısı ekselans Tayfur Sök.men, 
bir nutuk söylemiştir. Devlet reisi 
Atatürkün ölümü ile Türk milletinin 
ve medeniyet aleminin maruz kal
dığı büyük zıya karşısında duyduğu
muz elem ve teessürün hudutsuz ol
duğunu söylemiş ve sözlerine şu su
rette devam etmiştir. "Bu teessürü, 
ancak ve ancak onun büyük eserine 
devam etmek, koyduğu prensipler
den ayrılmamak şartile tadil edebi
leceğiz. Ana vatanın bölünmez bir 
parçası ve büyük halfıskarm son ese
ri olan Hatay da onun eserini ve 
prensiplerini daima takip edecek ve 
istikbalini bu prensiplerin tahakku
kunda bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ölen fani 
Atatürktür. Onun dünyayı nura gar
keden fikirleri, şaşaasile gözleri ka
maştıran eserleri büyük :ruhu, daima 
yaşayacaktır. O layemuttur, ebedidir 
ve biz her zaman onun yüksek ru
hundan hız alarak ileriye doğru dai
ma ileriye daha dik, daha zinde da
ha kuvvetli adımlarla yürüyeceğiz. 
Onun büyük ruhu daima bize me
şale olacaktır. O bizim ülkü -
müz, iman kaynağımız, hızımızdır. 

Bu ülkü, ruhlarımızı bir güneş gibi 
sarmış, bu hız damarlarımıza kan 
gibi dolmuştur. Bu iman, bu ülkü, bu 
hız, babadan evlada, nesilden nesile 
ayni hararet, ayni kudret, ayni kuv
vetle intikal edecek ve ebediyen 
yaşıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün ça

tısı altında bulunduğumuz müstakil 

Ham,t devletinin Atatürkün büyük 

dehasile nasıl kurulduğunu büyük 

ölünün aziz hatırasına izafeten tek
rar ediyorum: Türk diyarının ufku

nu saran mütareke ve istilanın kor 

kunç kara bulutlarını dağıtmak için 

Anadoluya ayak basan büyük hal.9.s

kar yeryer milli kurtuluş hareketle
rini ihya ve tanzime başlarken ona 
Antakya, İskenderun ve havalisi na
mı ile anılan Hatayda mücadele ha
reketleri başlamış bulunuyordu. A
naurydun kurtuluş hareketlerile iş
birliği yapmak ve bir program da
hilinde çalışmak üzere Gaziantebe 
gitmiş olan Hataylılar Gaziantebin 
Şam köyünden 1336 senesi nisanın
da Rumeli ve Anadolu müdafaai hu
kuk cemiyetleri reisi Mustafa Kemal 
Paşa hazretlerine çektikleri bir tel
grafa, Atatürk o zaman Antep mın
taka kumandanı bulunan Recep Bey 
- ki halen askeri temyiz mahkeme
si azasıdır - vasıtasile verdikleri 
cevapta Hatayın misakı milliye da
hil bulunduğunu azami fedakarlık 
yapılmasını ve Maraşta yeni teşkil 

edilen ikinci kolordu ile münasebet 
tesis edilmesi lüzumunu bildirmek 

=1================1'= 
san bu büyük ölünün hayatını tasVi· 
re imkan yoktur. Atatürk dünyanın 
çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir· 
O bütün bir tarihin 5eyrini değiştir· 
miştir. Dünyanın en şerefli dikta • 
törü önünde tazimle eğilir ve eşsij 
bir acıya uğrayan Türk milletine de
rin taziyelerimz sunarız." 

Devlet Sökmen ••Bu Büyük 
~serine 

Reisi Tayfur 
Teessürü Ancak Onun 
Etmek Suretile Tadil 

Devam 
Dedi Edebiliriz. ,, 

Beyrutta çıkan Savtulahrar gaze • 
tesi büyük Atanın hayatına ait merı· 
kıbeler için sahifeler ayırmakta "'e 
asrın güç yetiştirdi~ ulu şefin ziya· 
ından dolayı Türk milletini tazi)'e 
etmektedir. Şamda cıkan EleyYatıl 
gazetesi Atatürkun bi~ sahife büJU!' 
lüğünde ve siyah çerçeve içinde bit 
resmini neşretmiştir. Ha!epte ı;-ıka!l 
Essabah gazetesi bu büyük acının te
lafisi mümkün olmadığını kaydettflt• 
ten sonra diyor ki: Atatürkün ölüf1li1 
yalnız Türk milleti için değil, onu!l 
emsaline çok muhtaç olan bütüıl 
şark milletleri için en büyük kayıP • 
tır. 

:::::: 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

suretile Hataym kurtuluş temelini 
atmıştı .. 

Ankara itilafnamesile tevfik ve 
tahkim edilmiş bulunan bu temel, 
1339 senesi martında Gazi Mustafa 
Kemal Paşa hazretlerinin Adanaya 
vuku bulan tarihi seyahatlerinde 
kendilerine yapılan istikbal merasi
minde siyah tüllere bürünerek An -
takya İskenderun birliği namına kur 
tuluş dileyen Hataylı bir kıza: "Kırk 
asırlık Türk yurdu düşman elinde e
sir kalamaz.,, hitabesile Hatay istik
lalinin en sağlam ve en büyük te
minatını vermiştir. 

Bu ara bir çok siyasi hadiselere 
sahne olan Hatay vaziyetinin taham 
mülsüz bir hal aldığını gören büyük 
halaskar, Büyük Millet Meclisınin 

1936 a~ılış nutkunda gece gündüz 
Türk Milletini işgal eden Hatay işı

nin bir büyük milli dava olduğunu 
tebarüz ettirmek suretile1 bu zama
nın da gelmiş olduğunu işaret buyu
rarak davanın kati surette halline 
karar vermişti. 

Arkadaşlar, 1336 senesi nisanında 
Hatayın kurtulması için Sam köyü 
telgrafhanesinde atılan temel, niha
yet büyük halaskarın yenilmez az
mi, sarsılmaz çelik iradesinin mesut 
bir tezahürü olarak 2 eylül 1938 ta
rihinde şu Meclisi alinin küşadile bi
nayı istiklal tekemmül ederek dava 
fiilen halledilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, bize bu istiklali 

bahşeden ve bu mesut günleri yaşa
tan halaskar Atatürkün büyük ruhu 

ve aziz hatırası önünde hürmetle e
ğilerek sonsuz minnet ve tazim leri
mi anavatana saadet ve refah te
mennilerimle arzeder, büyük Ata
türkün gaybubeti elimesile yanan 
Türk milletine ve bütün şark alemı
ne en samimi taziyelerimi sunarken 
büyük dahinin sil8.h ve mesai arka
daşı ve Türk milletinin ondan sonu 
en çok sevdiği ve itimat ettiği Lozan 
kahramanı saym General İsmet lnö
nünün Cümhurriyasetine intihabım 
bu kürsüden de kemali memnuniyet 
le selamlar ve tebriklerımi arzede
r ı.1ll.,. 

Devlet reisinden sonra söz alan 
Antakya mebusu ve reis vekili Vedi 
Karabay •da bir nutuk söylemiş ve 
Atatürkün aziz hatırasına hürmeten 
azayı sükt1n duruşuna davet etmiş-

tir. Beş dakika ayakta du:rulmuştuı-. 
Bundan sonra soz alan lskendcrun 
mebusu Hamdi Selçuk bir nutuk söy 
liyerek demiştir ki: 

"En buyuk insanı, en büyük Tür
kiı, en buyuk murşıdi kaybettik, bu
dutsuz bir acımız ve sonsuz bır .ıstl

rabımız var. Onun en son eserınuı 
saadetlerini heniız tatmıya başlamış
tık. Bu saadete ebedı bır zehrı hıc -
ran karıştı. Arkadaşlar, başı gok•er 
kadar yuksek olan bu insan bıze tıfl 

yakındı. Son ıkı senesının başııca ta
alıyet mevzuu Hatay ve en çok dı.i

şundi.ığu bız Hataylılar olmuşt:.uk, 

Herhangi bir ülkeden bın kat ctana 
azız varlığına musallat olan has~Rll· 
gının ıstırabı altında bile bizim nala-

Paris, 17 (A.A.) - Havas ajansı Türk milletinin başına Atatürkün en 
tebliğ ediyor: yakui askerlik ve siyaset arkadaşı, 

Türkiye reisicümhuru Kemal A- çelik iradesi kahraman İsmet İnönü 
tatürkün cenazesinde Fransa hüku · geldi. Atatürkten sonra İsmet !nönü
metini temsil edecek olan heyete ge· nün, Türk milleti kin en büvük ta
neral Georges dahil bulunmamakta - lih eseri ve onun işbaşına gehnesi ka 
dır. Onun yerine şark kuvvetleri haş zançların en yükseğidır. 
kumandanı general Huntzinger An 
karaya gidecektir. Besim Tecer de yine Yenigünde 

Büyük acının H alayda 
akisleri 

Antakya 17 (A A.) - Hatay gaze
teleri bütün sütunlarını büvük acı-

va tahsis etmektedir Yenigün gaze

neşrettiği bir yazıda diyor ki: 

"Türkün büyük Atası kurtarıcısı 

aramızdan çekildi. O. ışıldayan nur 
söndü. Elimizde onun çırağından 

vaktığımız meşaleler kaldı. Artık 

rehberimiz de o meşalelerdir. 

te-sinde Selim Celenk "Güneş battı İskenderunda cıkan Hatay gazete
fakat ebedi ısığı volumuzu avdınla - sinde müteaddit ya:11larla Atatürkün 
tıvor .. baslıklı y::ızısında diyor ki: dehasından bahsetmekte. hayatını 

::.ımızla meşgul olmuştur. En korkunç En büvük Türk. sensiz kaldık, fakat . anlatmakta, uğradığımız acının iztı
bir karanlıgın enginleri içınde boca· 

ülkünün basınd<ı bize emanet ettiğin rabını tebarüz ettirmektedir. Yine 
ıacıığımı.z gunlerde,; bızi kurtarmru~ 
azmının kudretıle -hasta halinde t.ı kıymetli vedianın en sadık br.kc;:si ve fskenderunda çıkı:n Haliç gazetesi. 

nöhPtc>isi ol<ırı:ık fın.\divecccrb: Flu ı büyük ölünün hatırasını taziz eden 
Mersine yanı başımıza kaa.ar gelerek 1 

· · al d h sef müsterih uyu. Sana verdi~imiz vazılar nesretmektedir. ufkumuza çevırdığı ev e asının • -
.ı~ığı ıle o karanııK gunJerimızı bır sözü yerine ı:tPtirecek namuc:: horrn- Suriye ve Lübnan matbuatının 
ışıga ve esarettı, ht.i.rrıyete çevınp 1 muzu ödiveceğiz." Ayni gazetede Be nesriyatı 
yurdumuzu bır bahar sabahı gibı ay- 1 kir Sıtkı Kunt "Teesürümüz ve te- • 
dınlatrnıştı. Oksüzdiık, o bıze baba I sellim iz" başhklı yazısında şun lan Antakya 17 (A A.) - Atati.irkün 
oldu. Bizi karanlıktan ışığa ve esa- yazıyor: ölümü dolayısiyfo Lübnan ve Suriye 
retten hurriyete o kavuşturdu. Hata "Büyük ve ebedi şef Atatürk yal - matbuatında. Atotürkün büyük ese-
YL kurtramadan ölursern ııoz.lilll ~ ... .. ~·~ı.h , ~ r;·ı. ... ~ .. .,. •• iJ-.. -~: _ 

gider demıştı. Hangı a . ~~1 . ve ~eralt veti yetim bırakarak gözlerini kapa-
içinde olursa olsun dedigını mutlaka B .. 

1
.. h'k 

1 
.. k .. t·· -

.. dı u o um sa. ı a arın ço un uc:u-
yapan bu en buyük kurtarıcı kurtör- .~ . . • . . .. 

Loryan gazetesi "Atatürk, insanlı -

ğın mucizesidir,, başlığı ile neşretti-

dü.,. 

dığı Hatayın kurtuluş bayramını gör nu tanzır eden hır hadısedır. Atatur
kün ölümüne bi?. ağlıyoruz acı ve ği bir makalede diyor ki: Kelimenin 

Hatip sözlerini şu cümle ile bitir· 
miştir: 

"Büyük atanın aziz ruhu, sen bizi 

işit. Kurduğun bu millet meGlisinın 

kürsüsunden medeniyetler yarntan 

milletinin tarihini işhat ederek and 
içiyorum, senden aldığımiz imanın 

matemimizi, bizi takibedecek nesil -
ler ebediyete kadar tutacaklardır. 

Bu büyük ölü karşısında ne kadar 
gözyaslan dökülse. ne karlar ağ'hm · 
sa. ne kadar matem tutulsa ndır, 
O, insanlığın fevkinde bir varlık
tı. Bu beseri acı ve teessiirler-

tam manasıyle bir yapıcı ve yaratıcı 
olan Atatürk. dünya haritasında 

mcm1eketine yepyeni bit hudut çiz
miş. onu yasatmak için lazım gelen 
menbalan bulmuş müdafaa kin si -
l5hlandınlmış, ona aynca bir dille 
bir de alfabe temin etmistir. O, mem 
lekete bir ideal nefhetmiş bir irade 
ve bir ruh aşılamıştır Bütün bunla

Beyrutta çıkan Ebabil gazetesi d• 
şunları yazıyor: 

"Sultanları kovan, ordulan tartı ' 

mar eden, Çanakkale kahramanı, SiY 
karyanın haliki Mustafa Kemal öl • 

dü. Türkiyeyi yoktan var eden, onıs. 

en kuvvetli devletler mertebesin' 

çıkaran. vatanı kolelikten hürriyet' 

zilletten şerefe götüren Atatürk ol ' 

du. Zulmun en büyük düşmanı, ebtr 

di Kemalizm rejiminin ilalu old!J

Adı anılınca önünde her kahhar ba' 

şın eğildiği gazi oldu. Kalplerİllli1 

bu azim haile karşısında titriyor. 

ElhilRn E!::ı 7"tesi, büyük dahini" 
yirminci asrın yeti~ıı aıgı e.u ouy~ 
bir kahraman, kudretli bir siyast, e?
bıilunmaz bir dahi oldueiunn lr0 1•A"" 

derek blıyük şefın hayatını anlat · 

maktadır. 

Antakya 1 7 (A A.) - Şamda çı ' 

kan Elifba gazetesi baş yazısında " 

sırlann yetiştirmekten aciz oldu~ 
büyük ölü için diyor ki: 

" Vatanını muhakkak bir parça ' 

!anmaktan kurtararak devlet geJll~ 
sini emin bir limana götürdüktell 

sonra milletinden bir taht istettı~ 
O, kelimenin bütün ma. le bit 

insan, eşsiz bir dahi, kahraman bİ1 hızı ile her zaman şahlanacak ve ese
rine ebediyen sadık kalacağız. 

Perşembe günü toplanmak üzere 
celseye son verilmiştir. 

Antakya, 17 lA.A.) - Reisicüm -
hur Ismet lnönü, devlet reisi Tayfur 
Sökmenin tebrik telgrafına şu ceva
bı vermiştir: 

le ona matem tutmak yeter mi? Bü
tün tabiat dile gelse. deryalar cuşu 
huruş eylese. vıldınmlar birbirini 
kovalasa yeridir. En büyük teselli
miz şudur, Atatürk aramızdan aynl
d. Fakat, ölmez eseri çelik kaleler -
den daha sağlam olarak dimdik ayak 
ta duruyor. Atatürk izmihlal içinde 
yeryer istilaya uğramış harap, geri 
bir vatan parçası yerine şerefli mil
letine hür, müstakil, modern ve mü
reffeh bir vatan bırakarak öldü. asıl 
mühimmi kafalarımızda ve kalple -
rimizde inkılabın sönmez ateşini yak 
tı ve bu ateşin mesut ışığını gördük
ten sonra öldü. 

rı 1923 ten bugÜ?ıe kadar. son derece asker ve siyaset adamı idi.,, 
muvaffakıyetle başarmıştır. Memle - Hayatını milletinin saadetine va)' 
keti ecnebi ihtiraslarına karşı tah - retti, bu uğurda genç yaşta hayati 
kim etmiştir. O ecne-biler ki harpten gözlerini kapadı. 
galip çıkmışlar ve her istediklerini Yine Şamda çıkan İlkabes gazete' 

Ekselans Tayfur Sökmen 
Hatay devlet reisi 

Antakya 

Riyaseticümhura intihabım dola -
yısile göndermek lfıtfunda bulundu -
ğunuz tebrik telgrafından dolayı te
şekkür !eri.mi takdim ederim. 

in önü Yine en büyük tesellimiz şudur : 

yaptırabilecek bir kuvvete sahip bu-
t si de diyor ki: Türk vatanının yal'r lunmuşlardır. şte Boğaziçi kıyıla - .. . . i.ı1 

rında bir saray odasında gözlerini cısı Turkıye şevket ve azametiJl 
1 

hayata ebediyen kapayan bu rehber, iıalikı, insaniyetin en büyük had~ 
tarihin her devresi için insanlığın Atatürkün ölümü ile Türk milletin~ 
bir mucizesidir. duyduğu kedere Suriye1iler bütilıı 

Yine Beyrutta çıkan Ennehar ga - kalplerile iştirak ederler. Kardef 
zetesi Atatürk başlıklı yazısında di- milletin uğradığı bu acı karşısın°' 
yor ki: bizim en büyük tesellimiz büyük d!

"Bütün dünyayı baştanbaşa sar - hinin çizdiği yolu takibetmektir. 
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hukuk, seyahat, askerlik, siyans, lügat üzerine bel
ki doksan cilt ... Roman ve şiirler de başka. Siz, ola
bilir, Barres, Bordeaux, Tharau'lardan sayfalar lta
nştırmış, olabilir siyasi cihetten de Gontaut - Biron, 
Young, Capdejelle gibilerinin kitaplarına göz at
mışsınızdır. La Maziere'i, Mme de Saint - Pol'ü, 
Dorgeles'i, bir Mouttran'ı, bir General Bremond, bir 
kolonel Andrea, bir kumandan Maestracci'yi, Carle
nin "Hydraulique agricole en Syrie'', yahut Har
der'in "Chrestomathie arabe,, ını okuyabildiniz mi? 
Hayır! ya Sehlumberger ile Lammens'i? 

- Şimdiki Türkiye? 
- Yeni Türkiyenin en mühim ciheti, daha doğ· 

nısu, beni alakadar eden tarafı laikliğidir. Sözle
rimde sarih olamadığımı biliyorum. Sarih olmak· 
lığımın vakti henüz gelmedi! 

REFiK HALiD 

Yeni dünya dediğimiz, fakAt, medeniyetinin bizim
ki kadar eski olduğunu ehramlarına, heykellerine, 
mabetlerine bakarak şimdi anladığımız kıtanm u
mumi ara ile asri şekilde seçilmiş bir peygamberi... 
lşleri bozulan Avrupaya Allah tarafından değil de 
Amerikadan yollanılmış peygamber! Lakin bu yeni 
dünya mürsili Tur'a çıkmamış bir Musa, çarmıha 
gerilmemiş bir Isa idi. Yani ne yüksek ilham dere
cesine erişmiş, ne de elem merhalesini aşmıştı. Ge
tirdiği kitap küçük milletlerin haklarını korumak 
için toycasına yapılmış bir taksim projesiydi. Yeni 
din, yeni kin uyandırdı. Ben bu idealin kofluğuna 
inananlardanım. Bildiğim şudur: Büyük devletler, 
küçük milletleri politikalarına bir alet olarak kul
lanırlar, aldatarak harekete getirirler ve bu aldat
ma i şi için de milyonlar sarfederek mahir ajanlar 
kullanır Iar. 

Zeli kızmıyor, gülümsemektedir. Ben coşkunum, 
devam ediyorum: 

- ln~il terenin büyük harpte üzerimize saldırttığı 
Asuriler ne oldu? Iraka taşınan bu unsurun idarl 

TEFRiKA No. 6 

ınuhtarlyetlni bile tanımadı. Bir müddet Mezopo
tamyada başka azlıklara karşı silah sallattıktan son
ra kapı dışan ettL Bence bu küçük varlıklar yaşa
dıklan ve barındıkları topraklarda, daha büyük 
felaketlere uğramamak için çokluğa uymak yolunu 
tutmalıdırlar. Millet kelimesi tarifinin içinde mev
cut bütün şartları toplamak bile bir millete, bir ay
n siyasi teşekkül imkanını veremiyor. Baz1 millet
çiklerin kalabalık ve seciyeli milletlere karışması ne 
o milletçikler, ne de beşer için bir felakettir. 

- Doğru, fakat yaşadıkları topraklardaki devlet da 
ha henüz kendini bile idareden acizse?~ 

Yeni bir istifham işareti... Kastettiği milletçiği 

bir türlü sezdirmiyor. Pembe dilinin ucundaki ka
ra olduğunu sandığım sırn ne zaman öğrenebile
ceğim? 

Zeli yine bir aralık beni yalnız buldu, koşarak 
geldi, koluma girdi, sürükler gibi götürüyor ve di
yordu ki: 

- Suriye ve Irak hakkında kaç kitap okuduğu
mu tahmin edebilirsiniz? Tarih, arkeoloji, politika, 

- Suriyede bir vazifem, emelim olmadığı için 
malumatımı sizin derecenizde derinleştirmeğe lü
rom görmedim. Hem biz oraların eski sahipleriyiz. 
Veraseten bildiklerimiz yetişir. 

- Bütün okuduklarım bana Fransanın idarede 
pek kusurlu hareket ettiğini meydana koydu. 

- Matmazel, dedim, sizi bi:r kaç gün sonra m.isa
fıri olacağımız sevimli Fransız milletine karşı pek 
taraf tar görmüyorum -ve ilave ettim- sanıyorum 

ki Anglosaksonların idare sistemine hayran olanlar
dansınız! 

Ağız aramamdaki acemiliğimi ben de hissettim. 
Zeli farkına varmamış göründü: 

- Şurasını inkar etmem ki İngilizler gibi vakit
siz bir istiklfil vererek $uriyede bazı küçük mez
hep ekalliyetlerini ezdirmediler. Irak, eline hüku
meti geçirir geçirmez, Osmanlı imparatorluğunun 

zalim siyasetini güttü ve John - Bull buna göz 
yumdu. 

- Bu vakit benim için gelecek mi? 

Yüzüme baktı, göğsü kabararak, aşk vaadediyor· 

muş kadar ılık bir sesle, yavaşça: 

- Çok ihtimali var! 

Muammanın bir gün çözülmesi sevincile İspanyol 
kızını yerden kapmak, kucağıma alıp koşturma!<, 

sıkmak ve öpmek arzusu duydum ... fakat, sadece e

lini tuttum, hafifçe okşadım. 

Akşama doğru Zeli bize Arjantinden ve Mendo

zadan bahsetti. Diyebilirim ki oralı olduğuna dair 

bende uyanan şüpheleri silmek için bunları anlatı· 

yordu: 

- Mendozayı siz belki, bir kaç senede yerde11 

bitmiş bir yepyeni Amerikan şehri tasavvur ede!' 
siniz. Halbuki dört asırlıktır; And dağlarına sırtJ.111 

vermiş, bağlık bahçelik adeta bir denizsİZ 
Napolidir. Fakat bizim de önümüzde bir deniz var· 
dır, iki milyon kilometrelik bir ot denizi.. Şarapla· 
rımızdan ikram edemediğime kederleniyorum; orı· 

larda kiantilerin rengini ve rayihasını bulacaktını:t· 
Kaplıcalarımız da hoşunuza giderdi. Bir kapım1ı 
Atlas Okyanusuna, öbürü Büyük Bahrimuhite açıl· 
ınıştır. (Devamı f)(J.1') 
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ATAMIN DESTANI 
Ebet ayağma dilfmü9, ezel eelima <hmır; 
Dehuı &rfı kapatımt, cihana gölge nınır. 

Çelik balatları bir yıldıran iradelere, 
Gözünde aoıuuz olan ıök getirdi IU'fl yere. 

Dönerdi çevreli üstünde sulhtan llem, 
Bant cihanına mihver elinde tanlı kalem. 

Dehl, öıli~e a6z olmut, hakı"katm 6züdürı 
Kılıç. elinde, o hakkın kesip atan tözüdür. 

Zamana ııimadı geçti ulqb atiye, 
Elinde tarihi tubnUf "Yarattığını bu!,, diye; 

Küçük 1'areti ıeçmit kurunu canlatb, 
Kurun içindeki Türk ırkı hale can attı. 

Bu mucizeyle dirilmitti bekleyen ölüler, 
Preiatuar dile ıehnitti fıfkmp yer yer. 

Cihana g&ıteıerek; ırkının esaletini, 
Yarattı itte o kandan buıünkü milletinL 

Ne inkılaplan g8rdük, ki harikayla dolu; 
Eliyle lleme göaterdi en ,erefli yolu. 

Oniinde p.rk ile garbin döküldü aaygdan, 
Şimal cenup onu ıöımüt cihanda bir tann. 

Ddı&a Aleme 11fmaz, bekaya ç.arpardı, 
Bu kainat, o ıenif ufka ~ı pek dardı; 

Talunnmü) etmedi acziyle madde, kudretine, 
Yanup tükendi, yakan, kül eden o töhretine ... 

Turan, annnde bütün dafl~1e aanıldı, 
;'Yüz un dolduran ecdat aecdeler kıldı; 

Duyuldu gökte bütün kanllarm ilahileri, 
Bütün ilihlan Türkün eğildi, öptü yeri; 

•Atam, Atam!-.., diye ruhlar fezada inlerken 
Büyük Atayla beka dold11- Alı, pdt erken. 

Karardı gözlerimiz, söndü ruhumuzda lfık, 
Sa.babı olmryacak bir geceyle sarsıldık; 

Omidinm uçurum, ruhumuzda bir yan~ 
:Yıkıldı beynimiz üstünde artı Allahm. 

Yanan yüreklerimiz hıçkmlda can Yeriyor, 
Değil bu gözyqı, her an hayatımız eriyor. 

Ba nrl.dc üstüne çökmüf ya.kan, e:ze.n kara yüJC, 
Neden bu millete kıydm bu yolda, ah, Atatürk? 

Bugün bekaya da ha.kim o tanrnal kılıcı, 
Bu tannlqma fakat Tüıke en unulmaz acı. 

Y a1atmıJOr eana tabutu köhne dünyanın, 
Dolan rüDette tatmam tükenmiyen 1&11m; 

Dolan aiinet aibi Türkün ili.hnm, ATA TORK, 
Ebet önünde kan ağlar, ezelae boynu bükük! 

Silindi benliğimiz, Yarlığmda kaybolduk, 
Ozel liyakati attık, teninle hep dolduk. 

Gönülde, ıazde, yanan beynimizde ten nnm, 
Bulutta rahmet olunun, sünette parlarım; 
Vatan ufukları üatünde kudretin ne b<iyük, 
c.ihanda Türk ile dalın bayattum, ATA TORK t 

:4. lmıet Ulukut 

* 
Atatürkün önünde 

On telds mD70n dclfl bOtftıı c!Gnra alhror. 
Der kalp aahlbl sana hicranla el bqhycn. 

Gökler, renkler, ırinul7ah karamııt bUtOn ecram 

Atanı, )'ine 7etm17or aomazlapıı ihtiram. 

Bir illbJ llltaııe aana 7anu kandiller, 
Yetipnl70I' rhlere beyu renkli mendlller. 
v,... .,. l»tl)1lk Ata1nt .,. bO,ak ıbet U)'•DI 

8en1 klJD ı&nnek later :b67le ...ıs.,. ttrruaf 
Ey altıa bqb Atam, mucizeler 7aratan, 
O mabedin içinde bilmem HD mlıln yatanf 

VTan Tflrkiln atuı TilrkUn atan u7an, 
VJranere d8nllyor Hnl içinde du7an. 
O mabedin içinde yalnız aen misin 7atanT 
Bayır atam 1ea delil, bGtOn Ulu .,. ntu 
Ne mObarü atuın ne mObarek lmamm 
Olilm deneıı • salim bir babın da atamıa. 
O kapanan ıazler ki bize nar mu olmadıf 
Donukla an o eller ah ulur ma olmadı? 

Jlhamlu mı almadık o mUkıddet baf1DdanT 
111 eler neler 7apmadık topratuıdan tapndan. 
E)' ıünqler c(lneti, kalplerin eti a7u 
Kendisinde bulacak seni, sende arayan. 
Da unızı ej'crck .:eçiyorus 8nGnden 

Ant nrlyoruz ıana, bütün ıençllk ba rOnden, 

)Iuclzenl 7aratmak bize bir ad olacak. 
O m.an vl varbğın bize kanıt olacak. 

'!' A N 

ATAMA! 
Datıt .ıntırfndtft •YrtldıDım t1D• 
Bulutı., k8rU'dı, çevrlldl Atı,. 
Olkeden hlcranlı 11yrıld10ın g0• 
Oetamı Kllnıt dıvrlldl Ataıal 

* Şefkatte ekftıl"dın Nnp )"Vr'dun• 
O yırlır' ılmdl bot k•lmn mı Ab• 
Vld ıldı lnllyın garip yur'dunu 
O kollar' bir daha almn mı Ataınl 

* HDrOnle •IJhyot' mllletln tıw •" 
VDreklı,. ı;aOlıyor kını dur'mıdı• 

Gllzlırı ıcılır yuvı kurmadın 

Yıl beni oraya ıtmız mı .Atemi 

* Vınılar bnryor pek tıırçtft dell 
Akıyor içlere zehirler Mil 
Unutmam lemini •Hıtırlı emtr" 
Bu kadaP lkksOzlOk yıtmu mi Ab•I 

* • flmdf itiz du,.mıdıft stzl•r )'ltn•ns. 
H.,. umın vt her gDn •Olar, •0181'1&. 
BıyHlar OttDnı kını bı018rı&. 

O baOlar d•lmı ı;ezDlmn Ata"'" 

Mükerrem Benli 

* ATAM 
S&!erln nhl7dlr, R6rlerln Xuna 
KAbemn 'l'anruu kalbime inan 

Ha::rkırmak bterlm ?MS'udum db'9 
Karpnda ritkOa nnblım :amıan. 

Nebiıdn JtemıU eeven berke. 

Taparlar Omrnethı ,..ttıbn 7ere 

Yayardı dinini bentmdlr dl71 

D1nrdan ~ara Tann da bil-.. 

Cihat O:llak 

* ATATORKE 
Uhzsunnm pek muhterem aWI 

Ulusundan artık ıGemOJ dediler 

O n.ıtıumun, • biblmln. Fatfhl 
Ulusuna Yeda etmlt dedner 

Seni M\'eD 9'11Atlarm 8'JlJ"OF 

CQnka. slclen artık dOnmez ded!lw 

Yavnılann kalblcrfnf dağlmJr 

Veda arlık 7ilce &\der dediler 

Emin Ali Elita 

* SEVGiLi ATAMA 
-Vatanın ~ dOJDWl ~1' hm-

eerlnt.. 
Dtyera ,.nı. ata lfyd1 hemen mJtterinl 
çıı.mqt eekU a,..t• ıaı1e1 taktı bele 
Zaferin ba7111tım pek 1eele aldı ele 
Müteaddit mellldn ukert terdi hep cto,-

mın 

HePlfnt kırdı rftktlr TOr1ttekt mOttıtı iman 
YürOdO Anknraya kurdu muarıam bir 

devlet 
Yanına ıeldl hemen hep mdık olıın bu 

mntet 
On beıind :rı!dır tınn zaferin fite bugQn 
Sıhhatin! dO,OnQrdllm AtatQrkQn ben o 

. l(1n 
Gttze! etlenU ohırken lşttndl btr e,"Vah 
Dediler ld Ata &lmQı medet Allah bu •

bah 
Olrudwn btr ıazete ah yazı7or b67le ha-

ber 
BOrOdO Jnılbtmt atel De matemn keder 
Gelin evıtıdı vatan biz hepimiz allı7ıılmı 

Yaralı kalbimize kanlı kefen bııJ1ı7a1ım 
CenneU Al!da zt7ntet cekecektlr Mevti 
13ekJl7or Alemi btkfdckf ruhu f(lheda 
Atamn doıtnıca .ıttt ,Ohcdı cenMtine 
Bu 1(1.z.el 7W'd11 bıraktı gençlerin ismetine 

Sallet ECUM:1 
lGıfıtH•Ny Lt ... t11h• YI Yıleva 

KaphoHının emıkll eaao!91) 

* ATAM 
... Mr ,ııtardııt AbMo tılfdııt ..,..,,.,. 

tllsl. 
M ukadd• l»lt vartıtm"' •rdtıt lteftllOI • 

'"lıl. 
U11ırtıılmn b" lf9f"9 doOn1lttv" ltellmlıl. 
BDtDn millet ıOlıyor, lklOz bıraktın !!_!!I. 

M ehm•t C.Ill 

* 
ATAMIN YASI 

Ql5aDndı" renk pllft """' ıllklıN 
Dıldıkgı lglndıft OOfVY°' '"illet 
Qururla bıetılı" Nl'91lm11: yen 
Bıııftı )'lf'"' IClrOyor '"illet 
Ataftııt •ftuOu • kara 1Dnd1t1 
DD1mDyOf' mındlllar TOr~O!t eft"d• 
Hıçkırık, ıh 1•tt ıımı aflmlyor 
Turının yıktıOı at•ı .Onmay.,. 
AçtıDın pıf•l'da )'01'Dmek ""tf 
Yurduna ıttıOın bu "'"'" t•m .. 
Aeırlar devreder, tarltılar UflP 
Ata ıraklaftıkça bize yaklıtı"• 

.. 
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Atamızın Karsısında 
1 

Yaşadığın an gıöi uykunda da gü7-elsin; 
Bugün, altın yerine yakut açmış otağın ... 
Varım, diye güvenen kainata bedelsin; 
Gün doğuyor gibisin zirvesinden bir dağın!. .. 

Selam verdik, aksinle gö'ller ala boyandı; 
Hıçkınkiar bir kara dalga olup uzandı, 
Gönüller basındaki alevler 2ibi vandı: 
Toprağa en muhteşem kabe oldu, durağın! ... 

* ONUN YERİ 
Rutıum tutu;up göklere •tef gibi saldı.. 
Boşlukta o ~detle derinliklere daldı-
Sordu aradı, durmadı hep, ko§ldu bunaldı.. 
Bir yerde onun benzerini bulmadı, kaldı.. 

Birdenbire indi ve denizlerde dolqtı.. 
Azgın ıulara, dalgalara çattı, sataştı .. 
Enginlere hep baş vurarak gezdi, savaşdı.. 
Bir noktada yalnız onun aşkJle kamaşdı.. 

Bir nokta.. Bu nokta onun en tatlı yerlnd._ 
.En kimseye göstermediği giryelerinde.. 
Yani bütün aşkile hariml kederinde.. 
Hüsnünde, fusununda ve sevdayi serinde.. 

Şüküle Nihal 

Ruhum ona müştak, emelim nuruna mUnJuıd.. 
Kalbim onun aiakı hayalinde olur pd.. 
Hep hatırat 8.fkıru' 'bizler edem yad-
Matem yakı§ır mı?. O erin her yeri abad.. 

lbralıim Nom 

* Türkiin Büyük Matemi 
Vatanın clizyaşlle yıkanmı ufka doğru 
Uçtu bir melek gibi Tannlaşan Tfirkoğlu.. 
Uçtu o, knlhlmizde ıilinmez adı kaldı, 
Yerini -.ermek için Tann yanına aldı. 
Evet, matem günOdOr. Ağlıyor bfitfin Tfirkler. 
Kalbın da el hal:lasın tarihteki Blly(ikler .. 

Biz ağlayalım fakat, u gökler ağlamasın, 
Ufuk kanlı bağrını odlara dağlamasın, , 
O, TOrkUn tann ıydı artık çekildi göğe, 
Melekler düğOn yap ın tanrım geliyor; diye 
Kaç gündür Anadolu yas içinde ağlıyor, 
Gözler elem çe~mcsi, durmadan yaş çatlıyor, 

Vnutma, ey ağlayan Anadolulu kardeı 
Benim de kalbim do~lı, benim de gözlerim yq 
Ben de ağlıyorum bak Atamın arkasından 
Kıskanınm hissemi bu ayrılık yasından 
Anadolu, batrını açaydın Ezralle 
Dalın taşın herşeyln birden gelerek dile 
Deseydin kalbimdir O benden ayıramazun 
ÖIUmU kadar bana onunla birlik yauın. 

Onu bir kere olsun doya doya öpmeden 
Neden ah zalim ecel ayırdı onu benden! 
Biz onunla övOniir, biz ondan hız alırdık. 
Onun seıinl duyar eükrer ve haykınrd!k 

O, yalnız ıd~c dckil bize de bir Omittl 
Ah, ATATÜRK bizleri bu halde koyup gfttt. 
Dön yüzOnO batıya do~rul da Kafkaınndan 
Ajla ey Azeri TUrk Atamın arkasından. 

* ATAMIZA 
J!!ce1 mi dClğüntledi elli sekb: yıl ömrll; 
İman naaıl unutur lbu elem dolu günü? 
Rahat uyu timdi aen ebedlyyen o yerde 
Seu.i kopardı bizden ölüm denen bir perde 

Kerim Yaycılı 

Sana tarih türbedar, l§lğın hilal obun 
Bütün ömrümce benim gönlüme meW dot.un. 

~n az1ı kalbiyle yurdunun yüreği de; 
Hıçkıran bir nefesle IOMUZ bir., .. içinde. 
Hn ve~ln, inan verdl.n, hayat verdln sen blm 
Gideceğiz izinden sönmez meş'alelerle 

Sana tarih türbedar, lflğın hilAl olsun. 
Bütün ömrümce benim gönlüme meW dollun 

Dfitm varmaz demeğe güne§ ihtiyarladı 
İçimde çağlayandı büyük Atamın adı. 
Varlığı milletimin dudağlnda yapdı 
llAhlar yoldaf olsun sana ilAhelcrle. 

Sana tarih «lrbedar, ııığ'ln hfiAl olsun. 
Bütün &mrümce benim gönlüme meW dolnıı. 

BQt(ln milletin t.şkm aevgtıi lçindetin. 
Söyle ey ulu Atam yerde nıl? Gökte misin? 
GömOlmüt !karanlığa tabiat da derinden 
Xuılar ıuamuı, yer IUlmıllf, g5k IUID\Uf "'ederinden 

Sana tuth tOrbedar, lflğln hllll olsun 
Bütün ömıilmce benim gönlüme meW doLlun. 

Saldın en bQyiik ünü, göklere, yerlere dün 
Yalnız, 61fime karfl baf eğeblldln bugün 
Ölüm ilterae kanlı diflerinl geçirsin 
&m sene bizim kalbimizde, içlmizdeı1ln. 

Sana tarih türbedar, lfl~ h11Al ohun. 
Bütün ömrümce benim gönlüme melal dolsun: 

ltüzeyyen Kazım Güler -

Atatürkün 
HüriyetAbide 

Büyük Atatürk öldü. .. Türk mill 

tf ağlıyor, çoluk çocuk, kadın erk 
evde, sokakta, göz yaşlannı tutanıı 
yarak hıçkırıyor .• Bu Türk milleti 

nin öz bir hakkıdır. Çünkü Türkü -
lümden, boyunduruktan, karanlık 

tan o kurtardı. Türke hayat veren. 
§1k veren, yol gösteren odur-

Türk gençliği onun henüz topra 

girmeyen mübarek eesedi önün 

vakur, olgun, JUurlu duygu ve his 

ter içinde kalbinin derlnllklerind 
tapn acılannı 11cak göz yaşlan 
teskine çalı§ıyor. Bu da onun 

dır. 

TQrk mflleti Atasının bıraktığı 
yı unutabilmek için daha pek çok 

}ayacak... Ağlayan gözler kalpte to 
lanan acı ıeh1rl giderir., derler. B 

büyük acıyı, bu ateşten daha kes 
zehJrl unutmak için ağlayacağız, 

ha uzun zamanlar ağlayacağız... 

Atatürkü biz Türkler unutma 

cağı.mu: gibi nıazlum milletler ken 

dllerine ışık, nur aradılar mı? 
hin en temiz, en berrak aahifel 

altm aatlrlarla dolduran Atatür -
hayatını ve yaptlklannı, tetkik et 
mek .rureille kendilerine seçecekle 
ri rehberin nasıl bir seciyeye m 
olmuını ve kendilerini kurtarmak 
ç1n ne yapmak icabettiğinl onun 
lak uhifelerlnde bulacaklar, gc'Sre 
cekler 'ft aralannda onun gö 

müşabih bir önder intihap edecekl 

Atatürk düşmanlardan Türkiy 

kurtardı, Ankarayı payitaht .!•P 
P..ı..•• :.-.ıs 1.~anl:.ulu, .lün;run.ıu 'b 

' clk mavi semalara, temiz golt ren 

sulan kucaklannda barındıran .cJe 

nizlere, billur gibi berrak 

malik olan 1stanbu1u hiç unutmadı. 

Atatürk, Cihan harbinde lstan 
bul, İstiklal harbmde İzmir için y 
dL Birincide İstanbulu, ikincide h 
miri kurtardı. İzmirde büyük An 

ımın nurani gözlerinin hayata ka 

pandığını gördu İstanbul da b 

kendbinln bizi oksüz bıraktığına 

hlt olduk. .. 

gili ve mübarek çehreli anasına k 

şı olan hürmet ve sıcak duygula 
b:har için bir a:bide dideceklerini ö 

rendik. Ben bir İstanbullu gfbl fil 
nu istiyorum: 

Bb: de büyült Atamız için Türki 
yenln her köy ve kasabasından 
köy ve kasabanın ismi yazılmak 
retile bir metre U%Ullluğunda, y 

metre geni§Uğinde olmak üzere bi 
rer tq gönderilmesini isteyelim, 

ça edellm-

Köy ve kasaba dahil olmak 
kırk bin kil.sur parçadan ft>aret o 

cak bu tqlardan lstanbulun henı 

her yerinden, her tarafından görü 

nen Çamhcanm yüksek mevkilne 

tatlardan blr kaide ve bu kaidenin 
zerine de Atatürkiin muazzanı ~ 
muhteşem bir heykelini dikelim. 

Cumhuriyetin yirminci senel d~ 
riyeıinde Atatürkün bu hürriyet abi 
desfnln remnl küşadını yapalım. 

Her sabah güneş Çamlıca dağlat' 
arkuuıdan ııynlarak yavaş ya~af 
kızıl ıualan ile yükselirken Atarııl " 
zın, büyük babamızın ebediyeyYdS 
gllne,ler içinde parlayan ve parla " 

yacak ve bize biz Türklüğe ebcdf bit 
ıf1k ıaçan onun nurani ebedi ve ntı
ht çehresinden kuvvet taze hayat 

ve ilham alalım. •. 

Madum milletler efradı, onun b1' 
büyük hürriyet abidesi önünde t 3 " 

vaf ederken kurtuluş yolunun anctı.1' 
onun yolunda olduğunu onlara d• 
göstere lirn..-

~ vukat J\hmet Sabri lnhttfl 
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140 Evli Kadını lki§er 
Liraya Satın Almış 

Hemen Y anamdaki Neferleri Yerlerine Yerleştirdim. 
Hedeflerini Gösterdim ve Ateşe Başladım 

Avusturalyada yaŞayan Gsecli na

mında bir adam, yirmi üç seneden

beri Avustralya yerlilerinin kan -

lannı ikişer İngiliz lirasına satın al

ma1da meşguldür. Onu bu i§e sevke

den hadise şudur: 

tnıS:bah .. ~~~.uş ve sis biraz sıynl-
ş · Boluğü bıraktığım yere dö

nerken .B 1 
dı u gar bir çobana rastla-
sı:::· Iialinden şüphelendim. Biraz 

ştırınca çoban dillendi. Biraz 
e\'vel "R 
re urtkaya,, deresindeki ki-
gö~d~cv~l~r~~a silfilılı adamlar 
dığ gtinu soyledi. Çobanı ve al
ın un haberi bir neferle bölük ku-

anda.n.ın .. d 
fer} a gon erdim. Dokuz ne-
de e .ve koşar adımla Kurtkaya 

resıne d v il . 
l'liı. b ogru erledık. Ocakla-
sır d ulunduğu yere yaklaştığımız 
lada a .karŞUnızdan bir silah pat
Şid~.e~ır ~aç saniye sonra da çok 
ditn. ~ır ateş başladı. Sevin -
başlı Sag ve solumuza düşmiye 
.tlll ~~ kurşunları hasımlarımı
Yatı.ıın UJd~ileri saymıştım. Hemeu 
la .tı:ı .. ~ neferleri açık aralıklar
diın. ~ıp mevzilere yerleştir -
§e b ede!lerini gösterdim ve ate
döncila.ttun. Ben de koşarak ger! 
da b Utn. nerliyen bölüğün başın. 
ıiye:\Uıan yüzbaşı arkadaşa va -
"ir.tı:ı '\'e Yapılması icap eden çe -
"i~ e ~eketini kısaca anlattım. 
"af:Ut aşı fikrimi ve teklifimi mu -
~ek buldu. Vaziyeti anlatmak ve 
de · t~~ alayın diğer bölüklerini 
Ue ı::alt ettirmek üzere .. dörtnal 
böıu ~ .. Y kumandanına gitti Ben 
\te !SQ~ efradile ateş hattımı ~ağ 
h~ Yanlardan uzattım. Ve iki 
e.~ ~arak haydutları yanın bir 

ıı· esi içine aldım. 
~ ı.t &aat sonra çete dört tarafın-
hUe ~ ve kaçacak bir araldt 
~ =-~ Sanldıklannı 
~~ '1e kurtuluş ümitleri silinen 
'adü:t t1ar cidden benzerine az te
Pl§ı 01unur bir atılganlıkla çar
?i )'Qf~ Çevirdiğimiz çembe -

)'ar~~ için her tarafa saldı.n
~la . Siz de kısa ve sık sıçra
~ ilerliyor ve çemberi git -
baf4 da:raıtıyorduk. Sabahleyin 
lt .~~.bu çarpışma tam yedi sa
' llitqu_ ikindiye yakın haydut
~t a~§i biraz hafüledi. Bunu 
~ . ~Ydun. Kat'i neticeyi al • 
~ ıçl!ı ihtiyatta bıraktığım ta
il~ ateş hattına aldım ve birden 
~ atıldıııı. Bu suretle düşmana 
' IXletrelik bir mesafeye so • 
~, ~ Ateş ettiğimiz yerden 
~~daJtiıerin kimler olduğunu 
li~ . farkediyordum.. Kendime 
~ ._ edtndiğim bir toprak yığım
~ .., IDndan Men:anot ile Sokolo
d~ iUlyana bulunduklarını gör -

s~ 
)~ bu :noktaya çevi:rdıim. Ga-

)~~t.le atb.ğım dört kurşun 'fu. buldu; Sokolof ile Mer
btt-~Vl"a.ndırdı ve aililılarını 
~ç 81 Bundan istüade ile bir 
~ ~ daha yaptık ve bir 
tap~li .atılarak göğüs göğüse 
la4ı~ · Bır kaç dakika içinde ka-
~ .da hakkından geldj,k_ 

ıter~ llıiıı on altı kişisi ölmü§iıü. 
~~q. "S;t, S~~olot ve Bedrosyan 
hı.t h alı ıdi Zavallı Nuri Beyi 
"' endek .. 
~·~ bul.Q lçınde yaralı ve bay-
hera~ ilk. Alay kumandanı ile 't \> ~ llri Beyi, Sokoiof, Mer
tle:y-e d ~ Bedrosyanı aldık, Edir
llatı ~ndiik. Göğsünden yarala-
8aralt ~ ro.syan yolda kan k:.ısa-
<i O}d .. 

Utu_ U. Diğer iki yaralı hayı 
l'iuli ~kert hastahaneye bıraktık. 
Yatırct;Yi iiınitsi-z bir halde evine 
di.i · Fakat iki' ·· · ind ··ı .2:aı.tal} gun ıç e o -

lb l. 
. ~~ul'i be . 

tıf llaş.a Yin bu acıklı ölümü A-
hiikeılll ~1 Çok sarstı. O kadar ki 
illiyet] .e e kazandırdığım şu ehem 
bir kaı rnuvaffakıyetten dohıyı 
aı~ ç tatlı sö l 1 .. ı·· -
'-'nağ1 b ·ı z e o sun gon umu 

lll .. I ıeu u rne 1.. nuttu. Nuri beyin gö-
~ elllı-' 0 t'eninden bir iki saat son
bır l'rıiifllne Verilen yirmi kisilik 
1' reze ·1 ,, 
eşkilat 1 e Edirneden çıktım. 

ter do] Yapılan köyleri birer bi-
r aşrnag~ 
enıe?i t a ve kokmiteye gi-

Riin \ri}• oplamağa başladım. Her 
ltı?ll ko:;.~t ınerkezine takım ta
lerde t ıteci gönderiyor ve köy-
) am b' 0 r-ctllnl. a .. ır temizlik yapı-

u ışı on beş günde bitir-

dim ve Edimeye döndüm. B~raz 

dinlenmek lçiın bir kenara çekil
dim. 

Bu sıralarda Sokolof ile Merca
nof ölüm cezasına mahkum edil
di Sokolof Sultan Sellın camii ve 
Mercanof ta kapalı çarşı önünde 
asıldı. Sokolof darağacına çelCle
ceği sırada beni görmüş ve kendi
sine söylediğim sözü hatırlamış
~ Soğuk kanlı haydu~ 1.>eni yanı
na çağırdı ve gülerek: 

- Bravo İstoyan. Dedi Yaptı
ğın m8.rif ete hakikat parmak ıs1rt
tın bize. Fakat intikamımızı komi
te bırakmaz sende. 

Bu aciz vaziyetinde fazla söz söy 
lemeği münasip bulmadım. Yal 
nız: 

- Onu da gör6rüz Gospodin. 
Dedim. 

O mrada ipini çektiler. Kıın bft
rftyen gözlerini bana dikti ve ka
panmadan canı cehermeme gittL 

Bu muvaffakiyetin İstanbulda 
uyandırdığı. iyi tesirlerin tatlı a
k!isleri Edlirnede pek çabuk çın
ladL Vali Paşa büyük bir nişan 
aldı. Muvaffakiyetin kazanılma -
sında ne filen ve nede fikren a
lakası. olın.ıyan birçok kimselere 
nişan ve rütbeler verildi Bıına 

da hiç de beklemediğim jandar
ma yüzbaşılığı yerine çıka çıka 

kupkuru bir selamı şahane gel -
di Padişahın ömrüm oldukça u
DU1mn.ıyacağım bu lutfu kaırşı -
sında lliİŞ8n ve :rütbe alanlar a
rhsına beni de kanştırdlar. He
pimiz boğazınızı yırtacak kadar 
bağırm~: 

- -Padi.şahım çok yaşa. 
Meğer o zamanlar pad4ahın 

seıasnma nail olmak her türlü 
lutuflann fevkinde bir mazhari • 
yet imiş.. Başta vali olmak üzere 
bütün büyükler beni tebrik ettiler. 
Vali o gün ağzıma bir parmak da
ha bal çalmak kabilinden daha 
başka tatlı vaitlerde bulundu ve 
aylık adiyle avucuma da beş al • 
tın sıkışt(rdı. Ne yalan söyliye -
yim bu para bana sel!ını şahane
den daha cazibeli geldi ve sevin
dim. 

Aradan haftalar geçti Azr:>ili 
ıtesildiğlın Balkanlardan bir gün 
yine ywıımda sekiz bağlı hay -
dut bulunduğu halde EciirneJ,e 
döndüm. Çarşıdan hükfunet kona 
ğına giderken esirlerimizi ve mu
zaffer kafilemizi seyredenlerden 
biri yanıma sokuldu ve: 

- Hüseyin kaptan, dedi, yor
ma kendini! Senin dağ ve bayır 
dolaşıı.p, canını tehhitkeye sokup 
getirdiğin bu komitecileri el altın
dan sağıp koyveriyorlar. Koçef i
le beraber birkaç komiteci iki yüz 
altın vererek yakalarım kurtar -
dılar. 

Bu acı haber yüreğimi sızlat-

tı. Getirdiğim komitecileri hapis
haneye teslim ederken bu haberin 
doğruluğunu öğrendim. Hemen 
vali P~ya. koştum. Bu haydut -

1914 senesinde Gsell evinde otu -

rurken, bacağından yaralanan yerli 

bir kız ona iltica etmiş, o da bu kızı 

yanına alarak tedavi etmişti. Çok 

geçmeden bir sürü yerli erkekler ge

lerek bu kızın kucasından kaçtığını 

iddia etmişler ve geri verilmesini is

temişlerdir. 

Gsell kızın kocasına dönmek iste

mediğini görmüş ve onu azat etmeyi 

düşünmüştü. İki taraf arasında ba~ 

layan pazarlık neticesinde Gsell 

yerli kadını iki İngiliz lirasına satın 

almış ve onu betbaht yaşamaktan 

kurtarmıştı. 

Hadise yerliler arasında yayılmış, 

kocasından memnun olmayan her ka 

larm salıver:Jmesi sebebini ne -
zaketle sordum. Ne gariptir ki 

' dın kaçmağa ba~lamış. Gsell bu şe

kilde kendisine iltica eden her kadı

nı iki sterline satın almış ve niha -

yet bunların sayısı 140 a varmıştır. -Paşanın huzurundan nezaketsiz-

likle koğuldum. Ummadığım bu 

acı hakaret, o anda yüreğimi da

ralttı, aklımı dağıttı, ve benliğimi 
sarstı. Bir daha girmemek üzere 
valiın.in odasından hiddetle çık -
tırn.. Silahımı aldım ve kendimi 
Edirneden dışarı attım. On giin i
çinde Koçefi ve serbest bırakkılan 
diğer dört komiteciyi köyleriııde 

buldum. Rüşvet ile kurtardıkları 
tatlı canlarını yaktım ve kara ruh
lannıı. yoldaşlanna kavuşturdum. 

Ed'irneye akseden bu harek~tim 
ağır bir cinayet sayıldı. Beni tut
mak için arkama müfrezeler ta -
.kıldı. Artık bana Edirne şehri 

kaıpannnştı. Osmanlı hükfunetine 

Avusturalya yerlileri arasındaki 

adet, kocasından iki defa kaçan kadı

nı bir ağaca bağlamak, ve zevcin bu 

kadına otuz yarda mesafeden on iki 

mızrak atmasına müsaade etmektir. 

Şayet kadın, bu felaketi , sağ ka
larak atlatırsa boşanmış sayılır ve 

kocasını bırakıp başka bir kocaya 
varmak, yahut serbest yaşamak hak 

kım kazanır. 

sığınan Hüseyinlikten çkmış, İn -
ceoğlu Istoyan olmuştum. Tek 
başıma dağlara çekilmiş ve eşkı -
yalığa atılmıştım.. 

(Devamı var) 

GÖZYAŞLARI 
Büyük Atatürk'ün bütün mille

tin kalbine ilka ettiği derin mu
habbetle kendisini ne kadar sev
dirm;ş olduğunu, onun ölUmilnden 
beri dökülen göz yaşlan da göste
riyor. 

Sevgili Atamızın ölilmüne genç 
ler ağlıyorlar, çünkü onlar dün
yaya gözlerini açtıklanndan, ken
dilerini llild.ikleı' t den beri onu 
başlarında, daima milletin raha
tını bilgi ve medeniyet yolunda 
il(!Q"lemes'ni düşünen büyük bir 
Şef olarak gördüler ... Yaşlılar ve 
ihtyiarlar da ağlıyorlar, çünkü 
onlar da kendilerini hildiklerin
denberi, Atatürk'ün devrine ka
dar rahat yuzu görmem.işlerdL 
Bütün milletin işi sadece muha
rebeye gitmek, sefalet ~ekmek ve 
ölmek olmuştu. İnsanl:ınn diinya
da, muharebe etmekten başka ya
pacak işleri bulunduğunu Tiirkle
re o öğretti. 

Onun ölümüne yabancılar da 
ağlıyor. Çünkü bütün dünyada 
aklı başında adamlar biliyorlar ki 
tarihin ondan önce kaydettiği bü
yük askerlerin hepsi cihangir ol
mak hevesine düşmü~ler ve de
halarını dünyayı rahatsız etmek 
için saTfetmiş1erdi. Halbuki Ata
türk kendi yurdunda hakim ol
duktan sonra kendisind~. şimdjye 
kadar hiçbir vakit yılmamış olan 
Türk askerinin başında cihangir 
olmak kudreti varken, hüyük de
hasım ancak milletini yükseltmek 
için sadetti. Büyüklüğiinü sulhü 
korumakta göstermiş olan kudret
li bir kumandanı tarih ilk defa 
gördüğü için onun ölünıiiııe bütün 
dünya ağlıyor ... 

Fakat, elbette dikkat ettiniz, ka
dın erkek herkes ayni suretle mü
teessir olduğu halde kadm]ar da
ha ziyade göz yaşı döküyorlar. Ga· 
zetelerin koyduklan enstantane 
resimlerde, şüphcıtiz, gözüniize 
çarpmıştır: Erkeklerin teessürü 
istırabı yüzlerimn takallüs etme
sinden anlaşıldığı halde kadınla
nn kederi göz yaşlarile belli olu-
yor. 

Zaten bildiğiniz, on gündenbe
ri her tarafta gördiiğünüz bu fark 
nedendir? Ayni teessür, ayni ke
der karşısmda kadın hemen göz 
yaşları döker, erkek göz yaşı dö
kemez, içinden ağlar. Istırabını 
göz yaşlarından başka türlü ala
metlerle belli eder. 

Göz yaşlannın ilk işi gözlerimi
zi hiç fasılasız yıkamak, onların 
dajma parlak görmesini temin et
mektir. Bundan dolayı terkibi sa
dece bir tuzlu sudur. Yaktn za
manlarda, göz yaslarının i~inde 
bir de lizozim adında, mikroplaTa 
karşı şiddetli bir zehir bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bununla da hava
dan gözümiize gelebilecek m:k. 
roplan telef eder, göziimüzün sağ
lığını korur. Mikroplan telef e
den bu zehirden kanımızın içinde 
de bulunması göz yaşlal'i~'le ka
nımız arasında bir yakınlık oldu
ğun!l gösterir, zaten kanlı gö7. yaş 
lan yalnız halk dilinde kullanı
lan mübalağalı bir. tabirden iba
ret değildir. Göz. yaşl:ınrun ara
sında kan çıktığı da -pek nadir 
olmakla beraber- görülmüştiiı. 

Göz yaşlarının daha büyük işi 
ruhumuzun halini göstermekte
dir. İnsan büyük bir teessür duy
duğu vakit göz yaşlan artar, tabii 
yolundan geçemez olur, yanakla
nn üzerine dökülür. İnsan teessür 
karşısmda göz yaşlannı artırııbi
llr, yüzünün üzerinden akıtabilir
se, kederi zail olmasa bile, biru 
ferahlık duyar. 

Kadınlarla erkekler arasında 
bildiğiniz ve gördüğiiniiz fark ~öz 
yaşlarının işte bu büyük işinde-· 
dir. Göz yaşlannın birinci türlü 
işinde kadın ve erkek müsavi ol
duğu halude, teessürden artmak 
işinde kadınlar da.ha talihlidir. 
Bunun sebebi de sadece tiroit ~d 
desindedir. Göz yaşlarını çıkartan 
bu goddenin hormonudur. Kadın
larda bu hormon daha çok ve da
ha kolay işlediğinden onlar tees
sür üzerine daha çok ve daha ça
buk göz yaşlan dökebilirler_ 

HDKAVE 

Caket Okutmak 
Yazan : Mabel Constanduros 

-~~~~~~ ~~~~~~·· 

" Büyük nme bir tatil eğ-
len tısme ne dersin'?,, dedi. 

Mısıs Buggins "Aklını mı oynat
tın a hemşıre kaça pathyacağı

nı bir hesapladın mı'?" diye bar 
ğırdı. Nıne "Beş şiling deyince,, 
.t\llısis Buggıns .. Eyi amma bır ba
şıma değıiım ki beş bana, beşer
cıen de li<ı çocuğuma, etti on beş,, 
diye bağırdı. 

Halod a Buggins teyzesinin 
çok yardımı dokunmuştu. lhtiyar 
cağıza karşı yüreği yuikaydı. "Ben 
de başıboş para dolu senin üç bı
letini ben alırım,, dedi. Ninesi ma
demki Harold biletçiye gidecek
sın sana para vereyim bana da be
şer şilingden üç bilet al,, dedi ve 
Harold'a on beş şiling verdi. 

Cepte para şangırtısı, dudakta 
ıslık Harold kahveye iskambile gı 
derken, yanına bir arkadaşı so -
kuldu, adam, kansının hastalığı 
hakkında öyle acıklı bir masal uy· 
durdu ki, ve öyle yanıp yakıla yal· 
vardı ki Harold dayanamadı, ce
bindeki paradan on beş şilingini 

arkadaşına ödünç verdi. 
Sonradan Harold bin kere 

pişman oldu, bacakları tersine do
nebileydi kendi ayaklan "vay bu·· 

dala,, diyerek kendine basacaktı 

tekmeyi, fakat olan olmuştu, para 
da uçmuştu. Cepteki para topu to

pu yirmi beş şilingdi. Parayı iki 

üç kere saydı, fakat musibet şey 

saymakla üremiyordu. 
Biletçiyi eskidenberi tanıdığı i

çin "Ona başım dara kıstığını an

latının, ondan biletleri veresiye a
lırım,, diye düşündü. Fakat herif 
para peşin san meşin diyordu. 

Harold cebindeki yirmi beşi sula
dı, beş bilet aldı, şimdi iki bilet 
daha yani on şiling lazımdı. 

Harold soluğu doğru Bossy'~e 
aldı. Sırtındaki yeni ceketini on 
şilinge rehin bırakarak, eski ceke
tini giydi. iki bileti gidip satın al
dı. Ninesi eski ceketi görünce 
"yenisini ne ettin?,, diye şaşa kal
dı. Harold ceketin yırtıldığı ve ö
rücüye götürüldüğü hakkında bir 
martavalla işi savuşturdu. Ninesi 
"Biletler nered?,, deyince oğlan 

elini cebine saldı. Fakat ilk satın 
alınan beş biletin rehine koyduğu
ceketin cebinde kaldığını anlayın-

YENi NEŞRIY AT : 

Refik Fenmen'in yeni çıkan 
eserleri: 

1 - Yeni Elektrikçilik 
Ehliyetntımeye hazırlar 

3 Ci1d: 160 K. 

2 - Elektroteknik il 
San'at ve yüksek tahsile mahsus 
a) Piller, akümülatörler: 15 K. 
b) Daimi dinamolar: 25 ,, 
c) Alternatörler (basılıyor) . 

Evvelce çıkan cild I ve II 

yüzer kuruş 1 
Ankarada Akba ve Tarık, !stan-

bulda her kitabevinde 

Her Sınır Taıını 
Yıktığan Zaman 

Nazü Tunalının bu güzel şiir kita
bını bütün şiir meraklşlarma okuma 
lannı tavsiye ederiz. İçinde r;ok te
miz ve içli bit' dille yazılmış yirmi 
parça şiir vardır. Kitabın ilk şiirini 
teşkil eden Atatürk pek canlıdır. E
sir Ayşe Gülüm'ün çok tatlı bir a
kışı var. Ülkü basım evinin bastığı 
bu yeni ve taze kitabı okuyucuları
mu:a tekrar tekrar okumalarını ha
tır la tırız. 

ca soğuk soğuk terledi. Doğru Bos
sy'ye vardı. Onu göri.ınce Bossy 
sutünü dökmüş kedi gibi boynunu 
eğerek "V alalı benim kabahatim. 
değil. Bizim oğlan ceketin rehin 
olduğunu unutarak on beş şilinge 
satmış,, diye mırıldandı. Harold ne 
ettiğini bilmiyerek yine biletçiye 
koştu. Başına gelenleri anlattı ö
teki "Dinle arkadaş! Bilet numa· 
ralarına bakarak biletlerin yedek
lerini veremem. Sen çoluğunu ço~ 
cuğunu topla şaf aklayın gişede no
bet bekle. Gişeye biletini vereni 
polise enselet!,, diye nasihat ver
di. Hele bakındı belaya! Şimdi bü
yük ninesini ve ötekileri gece or , 
tası gişe başına getirtip onlara çı
vi kestirmek vardı. Büyük ninesi
"Gitmem, ben deli miyim? Gişe
ler dokuz buçukta açılacak! Bizim 
gece ortası gişe başında işimiz ne? 
Sen şu biletlerin ardına bakıvet'. 

Saati orada yazılıdır.,, dedi. Ha -
rold "Biletleri kaybederim diye 

onları gişe memurunda bıraktım!., 
diye cevap verdi. Misis Buggi.ns 

"Onun kolayı var. Flossy'de bilet

ler var, ona gidip onunkilere baka

lım,, dedi. Cümbur cemaat Flos -

sy'ye taşındılar. Bu sefer o ne de· 
se beğenirsiniz? "Biletler benWı 

değil nişanlımdır. Yarım saate 
kadar gelir hele biraz beldeyi • 

niz!,, demesin mi? Bittabi büyük 

nine beklemiye karar verince hep 

si oturup beklediler. 

Nişanlı efendi Mister Podd ge
lince Harold'un gözleri faltaşı gi

bi açıldı. Buggins teyzesinin ku
lağına eğilerek yavaşça "Aman 
teyze, Podd paltosunu çıkarırken 
ona yardım eder gibi yap, ceketi

nin sağ cebinde bir mavi zarf var
dır. Çaktırmadan onu aşır, getir, 
bana ver,, diye yalvardı. Teyze 
hiç Harold'u kırmadığı için ten
bih eylediği gibi yaptı. Flossy'den 
ayrılırken Misis Buggins Harold
den "yahu o mavi zarf neydi?., 
diye sordu. Harold "sorma geç 
teyze kaybettiğim bir şeydi.,, de
di. Kadın yine "peki ama, zarfın 
o cepte olduğunu nereden bildin 
kerametinden mi?,, diye sordu 
Harold "Hayır ceketi okutmak
tan!,, diye cevap verdi. 

BORSA 
17/11/938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sotya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholrn 
Moskova 

5.91 
125.2125 

3.3075 
6.e225 

28.3R25 
68.l 950 
50.3725 
21.2750 

1.0775 
1.5350 
4.3150 
ıun 

23.64 
34.'i'S 
0.90ı5 

2.80 
34.5025 
30.455 
23.745 

ESHAM ve TAHViLAT 

TOrk Borcu 1 Peşin 19.75 
Aslan çimento 8.85 ________________ ..) 
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TAN 18-11-938 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Talebelerine 

Güzel Sanatlar :.uiademisi Direktörlüğündenı 
Akademi tubelerine müdavim bütün talebelerin bu,ün .. yani 18/11/938 Cuma aiinü - .aal 

15 te Akademi konferana salonunda bulunmaları lüzumu ilin olunur. ZIYA ŞAKIR 

Çırağan Sarayının 28 lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : ~ 
6.12.938 Salı günü saat 15 de !stanbulda Nafia Müdürlüğünde 

siltme komisyonu odasında (4486.52) lira keşif bedelli Kandilli Rasi 
hanesi kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. _.tt 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fen~ ~ 
nameleri proje keşif bülb~ile buna müteferri diğer evrak datre5 

görtilecektir. 

Senelik Esrar Perdesi 
Bunun ft%erine, m gfbi rahatsı> 

hğa müptelA oldu~ .ual ettim. 
Bir ~ hasta olmadığını söy
llyerek benden gizledi. Nihayet ri
ca ve ısrar ettim. Fillıakilta, bir 
çok zamandanberi kanh basura 
müptelA oldufunu töyledi Ben 
de artık Rıza P&şaya müracaat et
tim. Fakat pederim, katiyen U!ç 
almaktan ha.zer etmekteydL.. İ§ -
aevaild hakkında malumatım bu
dur. Pederim üç beş gündenberi 
yataktan kalkamıyor. Pek zayı1 
Ye na tüvan düştü. Halini iyi gör
müyorum. 

Dedi 
Ben__;, ...... 
• 
{ bnıhfm Pa~nm yazdıtı sa-

tırlar, burada birdenbire 
tnkrtaa uğruyor. Maalesef. netice 
anlaşılamıyor. 

Şimdi, burada, t\zerlnde durula
cak mühim noktalar var. 

1 - Müşahedelerini söyliyeıı 
saraylı hanunlarl4, doktor İbra -
him Paşanın ifadeleri, birbirini 
tutmuyor. 

2 - SelAhattin efendhılıı ffad&
.t ise, adeta saraylı haıumlann i
ladesini tekzip ediyor. 

Acaba bu fark neden ileri gel1-
70r?_ 

Ne sarayh hanmılarm ft ne 
doktor İbrahim P~nın bu mese
le hakkında yalan söylemiye bir 
lüzum ve mecburiyetleri olmadı
ğını nazan dikkate alarak biz şu

na hükmediyoruz ki; Selahattin e
fendi hastalığı ilk günden haber 
vermediği için kendisini mesull -
yetten kurtarmak maksadile, va -
kayı böylece tevil etmiş olacaktır. 
Eğer doktor İbrahim Paşa, yaz

dığı satırları ikmal etseydi, ve ken
di ilmt kanaatini de ilave etseydi, 
tarihin karanlık kalan bir nokta -
aı, tamamlle tenevvür edecekti. 

Sultan Hamidin sa.ray erklnın
dan ve saray doktorlarından bir 
çoklan, Sultan Muradın §Cker 
hastalığından vefat ettiğini söy -
lüyorlar. Bedbaht hükômdann. kı
Zlnın vakasını duyduktan sonra has 
talanma:ıını nazan dikkate alan 
~ehir doktorlannda.n ekserisi de 
(şeker hastalığı. teessür ve keder
den de ileri gelebilir) diyerek, sa
ray doktorlarının üadesini kabul 
ediyorlar. 

Sultan Murat vefat ettiği za
man resmen rapor neşredilmemiş 
ve Yıldız evrakı arasında böyle 
bir raporun zuhuruna dair bir şey 
de işitilmemiştir. 

Asıl dikkate şayan olan cihet, 
Sultan Muradın ölümünden so;n -
ra, bazı haremağalannın garip i
fadeleridir. Onu da, biraz sonra 
arzede<:eği..z.. 

S ltan Muradın ölümfi, gayet 
tabii cereyan etmiştir. Son 

dakikasına kadar, kendini kaybet
memiştir. 

Saraylılann rivayetine nazaran 
doktor İbrahim Paşanın avdetin
den sonra, Sultan Murat iki gün 
daha ölüm sekeratı halinde yaşa
mıştır. Zevcelerinden 3 üncü ka
dın, baş İkbal Ressan hanım. göz
delerden Filistan hanım, en sa
dık ve sevgili zariyesi Dilberengiz 
kalfa, bu müddet zarfında bir da
kika bile efendilerinin başından 

ayrı!maınıslardır. 

Ö · .• dakP· ındn ya lnl7 ·ki de
f : Allah .. Al' ıh .. ) d yebılmi . 
O r r.ra gf' 'eri kapanarak 
ko: arı yanına uzaruvermiştir. 

C.. aray erkanından, seccadeci -
.:J başı İzzet bey gibi sözleri

ne ve bitaraflıklanna itimat edi
len bazı zevatın ifadelerine naza
ran Sultan Hamit, biraderinin ve
fatına son derecede teessüf etmit
tir. Cenazenin dint merasimini ifa 

etmet 1çtn, (Yahya efendi dergA
hı) nın .imamını derhal Çırağan 
sarayına göndermiştir. 

penceresi) önünde 
ten sonra, sessizce Yenicamiye gi>
türülmüş .. Orada validesinin med
fun bulunduğu türbeye defnedil
miştir. 

Muvakkat teminat (337) liradır. . d' 
İsteklilerin en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına daır t t 

relerinden almı~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetmde? ~ 
siltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait 'fıca Bazı hareınağaları. cenaze gas

ledillrken, vücudunda bir ta
kım lekeler görerek efndilerinin 
zehirlemni§ olduğunu zannetmiş
lerdir. 

İşte. Çırağan sarayının yirmi se
kiz senelik esran-

4 İkinciteşrin 1938 
Çemberlitaş 

,,. t iY . 87 SENEL K MEVCUD ETI 
esnasında olduğu gibi daiına iyi 
cins mallan her yerden müsait 
şartlar ve ucuz fiatlarla sat -
mağa devam edecektir. 

Odası vesikalarile gelmeleri. (8490).....,..,1 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : _ _ _ _ ~ 
6.12.938 Salı günü saat 16 da İstanbulda Nafia Mudurluğii 

siltme komisyonu odasında (5107.75) lira keşif bedelli Yeşi.lköyde ~ 
lacak Meteoroloji binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Cenaze bir istim bot ile sessizce 
Topkapı sarayına geçirilmiş .. Bü
tün hiikUnıdar cenazeleri gibi, 
(Hırkai saadet) dairesinin (hacet SON 

Ziya Şakir 
Trençkotlanmız, Koverkort -

larırnız. Ren!tontlarımız ve Ga-
bardinlerimiz biçim, cins, ve 
şıklık itibarile emsalsizdirler. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel. hususi ve fenni ~~ 
nameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak daireSW' 
göı•ülecektir. 

Mücevher Satışı 
Muvakkat teminat (384) liradır. 
isteklilerin en az (5.000) liralık bu işe benzer iş yaptığına datr ~ 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden -" 
A ••••••••••••1 siltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait 'ficş>. 

Beyoğlu BAKER mağazalan 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : Türk Okutma Odası VE'Sikalarile gelmeleri. (8491) 

Teşhtr 

No. 
205 
218 
219/1 
219/2 
219/3 
220/1 
220/2 
220/3 
220/4 
223 
224 
225 

Dosya 
No. 

38/373 
37/312 
37/319 

• 
" 37/329 

• 
• .. 

38/189 
38/198 
38/202 

226/1 38/224 
226/2 • 
226/3 
230/1 
230/2 
231/1 
231/2 
231/3 
231/4 
231/5 
233 
234/1 
234/2 
234/3 

" 38/431 

" 38/436 

• 
• .. 
" 37/3 

37/49 

• 
• 

235/1 37/83 

235/2 
235/3 
235/4 
235/5 
235/6 
236/l 
236/2 
236/3 
237 
238 
239/1 
239/2 
240/l 
240/2 
241/1 
241/2 
243/1 
243/2 

243/3 

• 
• 
• 
" 38/588 

• 
• 

37/523 
38/599 
38/689 

" 38/732 .. 
38/919 

" 37/238 

• 

.. 
244/1 37/4 
244/2 " 
245 37/15 
246 37/62 
247 37/99 

248/l 37/204 
248/2 " 
249 37/265 

Hesap 
No. 

77091 
73750 
74005 

• 
" 74235 

• 
• .. 

74399 
74719 
74859 

75513 
.. .. 

77513 

" 77651 

• .. .. 
" 24786 

53245 
.. 
• 

57744 

• 
• .. .. .. 

78997 

• .. 
78399 
79215 
79621 

" 80324 
.. 

81824 
,, 

72627 

• 

• 
32009 

" 42962 
54639 
59070 

70180 
.. 

53677 

Sandıkça 

Kurumundan : 1 
tsmı Rehinin Cill3i 

tahmin edi
len kıymet 

Yanın asırdan fazla bir za - 1 Harici Askeri Kıtaat ilanları 
Melahat 

Rıfkı 

Mari 

Bir pırlanta akar pantanti! 
Bir roza iğne 

Lira 
50 mandanberi Darüşşa!akanın İr- 1 

1

-------------------·------•" ..i: 
fan ve idare ışleriyle uğraşmayı 'l'i.ım birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarlan yazılı '11'~ 

• 
" 

Bir pırlantalı yüzük. 
Bir altın saat. 

.. " .. 
Zeki Bir roza yüzük. .. .. .. .. 
• " " .. ,. Altı altın bilezik 

Nejad Bir alhn bilezik 
İsmail Bir pırlantalı gerdanlık 

Osman Gfımüş çatal, kaşık, bıçak 

2460 gram. 
Akü Bir çift roza küpe. 

" .. 
Arif 

" 

Bir roza i~ne 
Bir ro7.a madalyon 
Bir pırlantalı yüzük.. 

" " " Am Bir roza yüzük. 

.. 
• .. 
" Fntma 

Hamit 
,. 
.. 

Oğman 

• .. 
" .. 
" 

Şinasi 

• 
" 

Şü1ffan 
Emine 
Kalnik 

" 
Ayşe 

.. 
Bahriye 

" Nikoli 

• 

• 

Bir roza yüzük. 
Bir çift roza küpe 
Bir altın saat. 
Bir altın kordon 
Bir çift roza küpe 
Bir pırlantalı iğne 
Bir pırlantalı saat 
Gümüş iki tepsi, 
1600 gram. 

ayna, tas 

Bir pırlantalı yüzük 
noksan) 
Bir pırlant1aı yüzük. 
Bir pırlantalı yüzük. 

" " " Bir pırlantalı iğne 

.. •• " Bir altın saat. 

(1 taş 

Bir çift altm kol düğmesi 
Bir gümüş tabaka 
Bir eltnash kol saati 
Bir pırlantalı yüzük. 
Bir altın yüzük 
Üç gümüş tabaka 
Bir roza yüzük. 
Bir altın hurda kol saat! 
Bir cift roza küpe 
Bir roza yüzük 
Bir roza iğne 
Bir roza yüzük (bir ta~ nok
san 
Gümü~ 12 zarf bir tabaka 

150 
15 
30 

esaslı vazifeleri meyanında bu- ' cek maddeleri 21.11.938 pazartesi günü saat 15 de Çatalcada Tüm 9' 
lunduran ve bu müesseseye unu1 alma Ko da pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin sözü geçen güıı 
maz hizmetleri dokunan !stan- saatte K.o. na müracaatlan (648) (8497) 

20 
30 bul mebusu ve Türk Okutma Hadnnköy Çatalca Çerkesköy Cinsi 

20 
Kurumu reis vekili çok muhte- kilo kilo kilo 

15 
90 
60 

rem Halil Etem irtihal etmiştir. 800 Toz §eker 
Kırmızı mercimek 
Patates 

Cenazesi bugün saat 11 de Şiş- 800 1000 800 
3000 

100 
100 

lide Osmanbeyde Matbaacı Os- 3000 1000 
150 
150 150 

man sbkağındaki 44 numaralı e- 100 Domates salçası 
vinden kaldırarak namaıı öğ - 100 Kırmızı biber 

70 
25 
30 

le vakti Beyazıt camiinde kılın
dıktan sonra Edirnekapıda aile 
mezarlığına defnedilecektir. Dfl 
rüşşafakanın daima minnetini 
taşıdığı ve tasıyacağı bu zata Muhammen ltıymeti Metre murabbaı üzerinden cıns:rı 

ar son vazueı orme1.1 ua----.~---- ~~~ Ltta 

edecak olan kurum azası iJe 
20 

1 
Darüşşalaka ailesine keyfiyeti 

20 bildirir ve taziyelerimizi arzeqe 
20 riz. 

05 İİllll .................... liii 
fi O 

Konya asliye hukuk hakimliğin -
den: 

Eczacı Asaf Haydar oğlunun ala
caklılarına karşı tekli! ettiği. konkur 

40 datunun tastiki için bu babdaki ev-
rak komiserliğin raporile birlikte 

20 mahkememize tevdi edilmiş ve bu 

20 hususun 15 birincikanun 938 tarihi-
20 ne müsadif perşembe günü saat 9 

10 da tetkiki mukarrer bulunmuş oldu-
20 ğundan mumaileyh cezacı Asaf Hay-
50 dar oğlu zimmetinde alacaklı olan -

150 
30 
30 

!anlardan bir gı·ına itirazları ve bir 
12 

diyecekleri bulun&nlann tarihi mez-
02 

kıirde Konya asliye hukuk mahke -
o3 mesinde hazır bulunmaları lüzumu 
15 illn olunur. 
15 

38665 214,50 
104 

Büyük bina 
Büyük binanın 1' 
nındaki küçük b.ıl 

24 Garaj 
455,50 Bahçe 

1 - Beyoğlunda Sıraselvilerde Kôtip Mustafa Çelebi mahallesi~ 
Beyoğlu caddesinde Hocazade ve Billurcu çıkmazı sokaldennda l 
119/1, 119/2, 8/1 ve 86 numarataj ve her türlü tadil8ta ve ilAveye el~ 
rişli bulunan 15 odalı kömürlük, mutbak, çamaşırlık., kalorifer ~JI 
rile banyo dairelerini ve müştemilatı daireyi havi klgir hane ile bu t1' 
nenin cümle kapısının sağ ve sol cihetlerinde maa mü.,temil!t dör<f' 
odalı Hci ev ve yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bah~n.iıı ~ 
mamı satılmak üzere 12/11/938 den itibaren 31 gün müddetle kaP""" 
zarf usulü ile pazarlığa bırakılmıştır. _ ~ 

2 - İhalesi 12/12/938 Pazartesi gfinü saat US de Beyoğlu VaJcJJ' 
Müdürlüğü ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. ~ 

3 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden yftzde yedt tt 
teminat makbuzlannı veya banka mektuplarmı 2490 No. h k~nunuıı _,. 
ri!atı dairesinde hazırlıyacaklan teklif m~ktuplarile beraber ~al~..ıd· 
tinden bır ~at evveline kadar Dıale k~mıayonuna ~ermeleri, ~..fol 

4 - Bınayı görmek her :Eaman kabil olduğu gibı şartnameyı de 8" 
mek ve malftmat almak lstiyenlerin Beyo~lu Vakıflar Müdürlüğü A'l1 
rat ve Mahlulat şubesine müracaatları. (8463) 

12 --~~~~~--~~_:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
05 
15 
10 
20 
10 
05 

04 

' ; .. t . . ~ "' ~·... 1 • ,. ' • • ' : • • ' ~ ' ' ' • • 

SiRKETi HA YRiYEDEN: 
1 

I 

Ebedi Şefimiz Büyük Hali.&kirm cenaze törenine iftirik edeceli sayın balkmnz için ta
rif ede Cumartesi gününe mahsus olarak yapılan tadilat ile ili.veler: 

380 gram 
Zeynep Bir roza krayat iğne 

" .. " 
., .. 

• 7,50 
10 
02 

1 - Saat 9 za kadar Köprüye muvasalat edecek olan mutad ubah seferleri ile .Köprii; 
den k~Ikacak olan 6, 10, 16, 22, 26, 30 ve 38 numaralı seferler yapıldıktan sonra, münaka~ 
lat, remıi tebliğde yazılı olduğu üzere saat 14.30 za kadar inkita'a uğrayaca.ktır. 

SRbiha B:r altın kol saati 
N~sime Bir pırlantalı yüzfik. 

Fuat Giimüs sürahi 7 zarf bfr kupa 
550 gram. 

Amede Bir çift roza tek taş küpe 

.. Bir altın kol saati 
Mer:vem Gümüş çanta, klepten, 24 bı-

çak, çatal 75 parça, 12 kadeh. 
2 hokka, 4 tabak, iki havlu
luk, bir kepce, bir cay süz
eed bir tabak <5450) gram. 

15 

2 -- Vaniköyünden saat 7.22 de, Beykozdan 6.50 ve 7.25 de, A. Kavağından 6.12 -ve 
7.02 de kalkan vapurlar fazla olarak Be.,ikta.,a da uğrayacaklardır. ı 

3 - Mevcut seferlere ilave olarak saat 6.30, 7. 15 ve 8 de Bebekten birer vapur hare-
ketle Amavutköy,. Ortaköy ve Be,ilrtaş.a uğrayarak Köpriiye gelecektir. ı 

4 - 7.30 da Köprüden fazla olarak bir vapur Beşikta.ta gidecektir. 
5 - Araba vapuru sabahleyin saat 5, 6, 7 ve 8 de yalnız Oaküdardan Sh·keciye ve 5.30, 

6.30, 7.30 ve 8.30 da da Sirkeciden Osküdar'a birer ıefer yapacaktır. Kabal:af ile 0.küda' 
arasında mutad seferler saat 14.45 den itibaren batlıyacaktır. 

Yııkın·ı•'n foıı4m1erl Y~'"lı horclulat' ~andı!ts olan borçlannı borç senedi 
muctb ncP ôdememiş olduklarından 3202 No. lu kanun hükmüne göre her 
b·rı hakkında başlıyan takip hasebiyle rehinleri ayrı ayn Mtışa çıkanl
mıştlr. Rehinlerin ne olduğu ve hesap ve takip dosya ve rehin teşhir nu
maralan her borçlunun ismi hizasında gösterilmiştir. Rehinler 12.12.938 
tarihine hdar Cağaloğlunda Sand1k bina.en içindeki camekanda teshir 
edildiğinden istiyenler görebilirler. Rehinlerin açık arttırması 14/12/938 
tarihine müsadif Çarşamba günü Sandık tarafından İstanbul Belediyesi 
Mezad dairesinde (Sandal Bedesteni) yapılacaktır. Borçlu ve rehin hRk- 1 
kında ayrı ayn nan mahiyetinde olmak ve borçlular ile alıcıların satıftan i 
haberleri temhı edilmek üzere ilJm olunur. (8492) 1 

Görülecek ihtiyaç karşısında zuhürat postalar yapılmak üzere de tertibat 
ahnmııtır. 

Aziz Naaşı denizden takip edecek sayın halkımız için de müteaddit vo" 
purJar tahsis edilmiJtir. Bu vapurlar Köprüden saat 11.30 da kalkarak Dro" 
gram mucibince Adalara kadar gidip dönecektir • 

Bilet ücreti herkes için bila istisna bir nevi olup 22 kuruştur. Pasolar 11111" 
teber değildir. 
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Bayramda yalnız 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KIZI LA Y GAZETESi 
Çıkacaktır. 
•••••••••••••••••••••••• 

ilanlarınızı vermekle heın kendinize ve hem 
de Kızdaya yardım etmiı olacaksınız. 
Müracaat yeri: lstanbulda, Postaliane ia 11111nda Kwlaı 

satıı bürosu. Tel. 22653 
l.tanbulda, Poetahaııe arkasında Kahraman zade han 

---------•• lli.ncdlk Şirketi. Tel: 20094-95 
__ I ............................................. _ 

AKLINIZDA KALSINI 
l:'t ,. Rbmlertn f1iee plpnemesfnden, meyvalann gthe1ee ydtenmamaandaa, lçflen salamı temiz 

._laf olmamasından ha.al olan 90\ucan dediğhniz banak kurtlan en mu.zır hayvanlardır. Bunlar; m'ce 
~ ~ zanna yapıprak n kan emerek yetişir .ft Orerler. Eaerly.de ~ bulunur. 

Halsizlik, bmızbk, bazwww1ık, brm afnlan, karnı tiflneleri, burun, makat kqmma.n, ı .. 
hal, oburluk, bat dönmeai. eaJya alanuı, aar'aya benz• ainir halleri, pce korkulan, ıör
lnede, İf~e bozukluk hep bu kurtların teairidir. 

ismet Solucan Bisküvi ti 
bta hrtıann en btrlnct devasıdır. Büyilk ft kQçtık lere emnl1et ft ltimadla verilir. Her puk Rft "'° 

._ 7er. Çocuk1anmza 9e!lede birkaç defa ihtiyaten verin.iz. Af1e doktorunuza danıpnız 

DİKKAT: K1111ancbktaa ybml d&rt ... t IODra 10lueanlar dtlşmezae ~utuaazda 10laeaıı olmadılı· 
.. ltiınat edlııla. 

Sıhhat Vebıeanm resmi masaacıemn namur. 'tanı tsttmaJl kutularm tçtnde yazıhdır. 
K1111aaq tarzı: Bir bisktivit çlzri ile bet mftsavi kısma aynl.nuftır. BOytllder: Geee 7atarken Od 

katu bisküvit, ~aktar: 10-15 711pııa kadar bir kuta, 10 7qmdan qaiı ~u.klara her 7at içiıa ıeee 
htark:en bir çizıl bisldlviti verilir. 

Fiatı her eczahanede 20 kuruştur ( t S M E T ) ismine dikkat. 

' 

&Ezaıuıınuıısnaoı11lt!fJiJiJl• 

DENiZBANK 

ATATURKUN 
Aziz Naaıının Merasimi Münasebetile 

1 - ıt.ıı.na Cmnarted sbtl mevkfhe iftink edecekler ip. 11f91M1a 7Ulla nparlar bldınla
eaktuı 

A) Sut tUI da 1lebi Kadık87 npar iskeı.lndea Wr, Galata nhtmmadaa Dd Y11Pm kaldın -
1-ak '" •JTJCA Ualvenite talebesi için de SirUd nbtaP'"MI~ lld npar bulandunalaeaktır. Bu va • 
»urlar maan• mer•im proeramı mucibince meyJdbe lıtiıak .. e«klerclir. 

B) 18.11.131 Cama •bahındaa ltibuea Kltrtl - Kaiıki7 - lla7•arpap kkelesile ..W Jta. 
~J' npur iakel.Pade mH17en ~lerde ita YQUlar için bilet satılacaktır. Bilet ilcnti llıRba 
~ (Z.2) kuruftur. 

C) Biletler mahftt alktarda •tılaeafmdan mevklbe lttink edeeeklerta Jllbnda J'Mlll .... -
ler. müracaatla biletlerbai tedarik etmeleri riea oluıı•· 

Z - Adalar ve Baycbııpqa, Ka•ıldi7 uttı teferlerinde o cGne ....._ olmak tben ...,...ki 
taclnAt 7apılmıftır: 

A) Adalardan Ki'5prl179 lalı seferlerla.. Btlynkdadad•a T ~O de kalkan dofra postaaa ltn.a
'- Pendik.ten H.30 da kalkarak Kartala atndıktan soara Bi>7Ukadadan 15.15 de kalba Mfere ka-
4iar elan 'postalar yapılmayacaktır. 

8) Köprüden saat 14.30 za kadar Adalll, Kartal. Pendik ,.. Yalon7a kalkan postala ....._. 
etad::recek, buna mukabil Kiiprilden 8.30 da bir Yapur bldırılae..k ve ba Yapar tekmil A•a••N w 
kartala ujnyarak Pen.iile ;ideeektir. 

C) Köprüden Adalar11 U.ZO de kalka• npm H.3t da kalkacak ft Kadıka;:rtlne atrmudaa W· 
~ Adalara &ideeektir. 

0) Heybeliden ı'.35 de kalkan Anadolu postUUllll uhah 1elerl de 711pılmı;raeakt& 
E) Yalovadan sut 16.3) de Büyükadadan 18.00 de kalkan Yalova dinGf poetua da ,..,~ -

takttr. 

F> Kadıköytinden 8.30 u Baydarpapdaia 8.CS den IOllftki seferlerclea ltfharen Kadlkl,aadcıı 
U.35 de kalkan postaya kadu olan seferler 7apılmıyaeaktıı. 

G> Köprüden Kadıkö::rüae 1 •• •• Ba1darpapr• l.JO dea ...,... _,_...._ ltn.u. ~I • 
dea U.30 da Baydarpap)·a H Kadıköylne kal\aw po1tara büı ela Mferler ra~eaktır. 

8) Kadıkl57 ile KlprG 11rM1Dft mtltekaltU.. "•a*ak iN ....Wat mlldarüki •bala seferledne 
lla•etea Jolca izdihamını karplaınak ..... arnea ,_..... .... .._ bWınlaeakar. 

ES~ OSMANLI IMPARATORLUGUNUN 
Taka ime uğramı9 

DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 

ıı 

Levazım Amirli9i Satın 
Alma Komisyonu llônları 

Parla. 10 İlrinc~ 19Sft 
., 71/2 FAiZLi 1933 TÜRK BORCU TAHViLLERi soo k:ılo baJmumu 19.11.938 cu -
1• nıartesi günü saat 11 de Tophanede 

HAMiLLERiNE TEDIYAT ILANI tst. Levazım amirliği. satın alına Ko. 
25 lkinciteırin 1938 vadesine ait tediyat da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -

Eski Osmanlı İmparatorluğum.ııı Taksime uğramış Düyunu Umuml}"f" tır tahmin bedeli 480 lira ilk tcmina
Meclisi, Türkiyede. Ankara ve İstanbul Piyasalarında, Tranş tefrik edil- tı 72 liradır. Şartname ve nümunesl 
meksi.zın, 25 İkincitesrin l 938 taksid inin., Türk lirası olarak ted1n edi- Ko. da görülür. İsteklilerin belli sa
Jeceğini ve kupon basma. 0,7346 dolar mukabili olan 0,9237 Türk Uram- atte Ko. na gelmeleri. (364) (8404). 
nm verilecef:ini. hlmillere i18.n eder . 

Bu meblil. mezkur taksit için sureti k:afinde Türk lirası olarak tesbit 
edilmif olduğundan, Türk lirasiyle Dolar arasında zuhur edebilecek her-
hangi bir tahavvill karşısında, tediyat bu vadenin m üruru aamanma ka
dar, :valnız bu miktar üzerinden icra edilecektir . 

İşbu meblağ 11 numaralı ve 25 İkinciteşrin 1938 vadeli kupona mub
bll tediye edilecektir. 

TürltiY"de 25 İkinclteşrbı 1938 vadeli kuponun tediyesiyle milkeDef 
müesseseJer 1UD1a.rdır: 

Ankarada: Türktye Cilınhurlyet Merkez Bankası. 
Osmanlı Bankası. 

İstanbuJda: Tllrlrfye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankam - Deutkhe Banl. 

Meclls, 25 May.w 1939 taksidinin dolar eMsı üzerinden tecftyadhe ka
rar vermiştir. Binaenaleyh, işbu kupon Türkiyede, 0,7346 dolar mukabi
li olarak n 10 Mayıs 1939 rayici iizıerinden Türk Llruiyle tedtJw edJle
celrttr . 

Mecn., " T 1/2 faizJt 1933 Tiirk Borcu tahvilleri kuponlarmm tec!t,,e 
tarihlerinden ~r eene 90Dnl müruru umana uğramalan dolaystyle 
ifbu tahvillerin 25 İkincttepin 1933 vadeli b irinci kuponu 25 1ldnctte§rin 
1938 tarih.inde müruru zamana uğnyacajım hAmillerin nuan f:t.:t.11.A'NI 
nzeder. 

ESKi OSMANLI IMPARATORLUGUNUN 
Taksime ufraımt 

DOYUNU UMUMiYE MECLiSi 
Parls. 10 İJdncitesrf.n 1933 

%' 7112 FAiZLi 1934 iKiNCi SIRA TÜRK BORCU 
TAHViLLERi HAMiLLERiNE TEDIYAT il.ANI 

25 lkinclteırln 1938 vadeıine alt tediyat 
Eski Osmanh İmparatorluğunun Taksime ulranuf düyunu mnam.lye 

Meclili, Türtiyede, İstanbul pfyuasmda, 25 İkincitepin 1938 tabid.tnbı 
Türk lirası olarak tediye edileceğini ft kupon bapna 18.7~ ~ J'ran.. 
Jl1 mukabili olan 0.6257 Türk lira.smm. verllecefini hAmillere ilh eder. 

Bu meblAI mezktlr taksit içbı sureU bt"iyede Tdrk Lirası olank ı.. 
bit edllmq olduğundan, Türk lirasiyle Framız · Jl"nmgı arutnda zuhur 
edebilecek herhangi bir tahavvül karşısında tediyat, bu nden1n mtlraru 
zamanına kadar. nlmz bu miktar tizerinden 1'C!'a ed.llectıktir, 

İfbu mebllf 9 numaralı ve 25 İkirıdtepin 1938 vadeli kupcıaa aııvt-b" 
tedf7e edilecekttr. 

1ttanbalcla, 25 bdneltepha 1918 ftde!l kupooua ....,....,. WIJreW 
atO..eRler sunlardır: 
- Türk:iyede Cümhunyet Marka Bank .... 
- Osmanlı Bankası. 

Deri ve Kundura Fabrikası 
Türk Anonim Şirketi Müdüriyetinden : 

Şirket müdirlyeti lstanbulda Aıır efendi ıo~aiında 
laker hanının 2 ncl kahna nakledilmlıtlr. 

~ methur tekerc:Ui -----•• 

ALI MUHiTTiN 
HACI BEKiR 
Pazar Günleri Mağazalan Açıktır. 

latanbul - Beyoğlu - Kan.köy • Kac:l~y 

ROMATiZMA 

LUMBAGO 

SiYATiK 

SILKO 
En p.IMC 
Yem emİD 
bir laNtte 
tedaTI eder_ 

OOLANTS( I?Alm 
·uNI NV. 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

ır:n hot ft tabtt meyva mare
lerlnden 7apılmıftır. 

Taklit edilmetj kabD olma -
7u bir fen harikasıdır. 
İNGn.tz KANZUK ECZANESİ 

BEYOOl:.U fSTANBUL 

OSMANLI BANK.ASI 
1 LAN 

Ulu ÔDder ATATURK'ün eenaze 
töreni ve büyük milli matem dolayı
sile Osmanlı Bankasının Galat a, Ye
nicami ve Beyoğlundak:i gişeleri 19 
Sonteşrin Cumartesi ve 21 Sontet
rln PuarWi günleri kapalı olacak-

•· 
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LÜT YAGLARDAN SAKININIZ! 

Sa uııı~uk yağları tasfiye ediyorlar, çiçek yağlarile karııtırıyorlar. 
Çok dikkat ve ihtiyat lazımdır. 1 

Dünyanın en saf ve leziz yağıdır. Terkibinde zerre kadar rafine yağı yoktur, halistir, ve katiyyen 
b.nflk değildir. Yemeklerde, tatlılarda, pilavlarda, salatalarda, balıklarda nefasetine payan olamaz. 

Tababette kum, böbrek, meaane bilhaaaa ıafra ve karaciğer hastalıklarında terbet gibi bol bol 

- -~ --
- - - -·- --· 

. 

TELEFUNKE 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

Bugün de: 

TELEFUNI< N 
R dyol rı ın 

939 modellerini dinliyerek 

BeJ kıt'ada 70 den fazla memlekette · 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 
sizin için en kuvvetli teminattır. 

Türkiye Vekili : 

kat'i kararınızı verebilirsiniz. 

Ankara Satış Yeri: 

Elektron Türk Anonim Sirk eti Elektrot en Türk Anonim Sirk eti 
Galata Voyvoda caddesi No. 58 • 62 

Telgraf: Elektron • lstanbul 
Telefon 41460 

Anafartalar caddesi No. 1 O 
Telgraf: Elektrofen • Ankara 

Telefon : 1287 

Anadolunun Bütün Mühim Şehirler·nde 
Bayilerimiz Vardır. 

,,, içilir. Zifı umum.ide hayat ve 11hhat verir. • O AR A>NIYOR 
t • DAKTIL ~ •-llllııı. Sahibi ve Neşriyat 

Ş ŞELER: 1/ 4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 Kuruş ._İy•i türkçe bilen makinede çabuk yazan Tül'k blr daktiloya ihtiyaç Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik 
~ n rıyau :ı:. ı.. . ;on Udığı yer T 

T e.nekeler: 1 Kiloluk 90-3 Kiloluk 225- 5 Kiloluk 350- 7 kiloluk 475 uru~c.~~ı°r•al"Qll' .... Ttı..l.lplmertn_\.'ltı_lata-da-Hm "'UUllllirllll S'tll'1rotuSUna m racna - Matbaası 
'1 ..,. · • !arı. • -

. . .. ' .. . . ,, .. 

" • • • .ı. : ,;ı t .,,• ' ~('· ._ 
. •, .. · 

~ ..... 
... I ' ' ' ~ 

~~ .. ""'· .... ·;r • -_ , • ' 1 
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HAFIF-LATIF 


