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Alay, halkın göz yaşlan arasında aerliyor 

(.....__G_ü_nu_· n_nn_tı_ba_n_a_rı ~J ;\\lf lEK 
NE BAHTIY AR ÖLÜ! 

Yaan: M. Zekeriya SERTEL 

Venieaminln mfıı~ lata.nbulu teyrediyorum. Şehir 
donmut aibi harekeuiz. lata.nbulun kalbi dwmut, damar· 

larmdaki kan çeıkilmit, ne bir hareket, ne bir hayat eseri. Her va
kit iman kalabalıfmdan •eçilmiyen Köprü bqtanbap. bombof. 
Ne tramvay aeai, ne otomobil dildüğil. Denizde hareketten eaer 
yok. Ne ~ir vapw, ne bir motör, batta ne bir yelkenli! Köprüye 
bailı npurlar bile, bu Ta.karlı .WWtu bozmaktan korkuyonnut 

cil>i. duman bile çıkarmıyorlar. 
Sağıma bakıyorum, yan eoka.klar, meydanın kenan, dam 

6stleri simsiyah. Kalabalık o kadar keaif ki, aanki yerlere insan 
bqından bir hah aeriJmit, damlara ve pencerelere insandan her 

nnkler udDJ.J.f. 

Fakat ba binleıce intan liamaki matemt ve kudıiyeti boz
maktan çekiniyoı mUf rıDi eeui:z ve hareketsiz. 

Bütiin İstanbul, kadmryle, çocuğiyle, genci, ihtiyan,e beş altı 
yüz bin kişi Ata.türke 90D ihtiram yazif esini yapmak için cena.z&

•İnin ft!t~li dar sahaya ııkıfDUf. Hep beraber ve hep bir arada 

ona son defa gözyqlan pmmak için gece uykuıunu feda ederek 
yol boyuna ııralaumıı. Maman. o kadar vakur, o kadar uil, o 
kadar hazin ki 1 

Derken Köprümln 6bllr bqmda.n ıriivari pofiıler g3ründil. 

~,ağıda bir dalp)an:ma., bir çalkantı oldu. Bqlar ileriye uza

bldL Çıt yok. Alay yanf, nkur adımlarla yald&fb. Atatürkiln, 
atlas bayrak içine aanlmıt tabutuna t&fıyaD top arabaaı görü

nünce &.f8.pdan göklere dofru, bir hıçkırık dalguı yü]ueldi. BüA 
tün latanbul, bütün millet hep birden atlıyordu. 

Cenaze arabumm arkaamda kim yoktu 1 

BatVekili, lmm•ndanlan,_ 91.1lavlan, partiai ile bütün devlet 
ora.da idi. 

Gençlik on.da idi. 
Ordu orada idi. 
latanbul ve mmıleliel oraCla idL 
Hatta heyetleri, .J"ırleri. ukerleri n mümeumerile bntnıı 

aünya orada idi. 

Bütün millet n hGtün dOnya cenazeıintn arkumda onu 

ehediyyete götüren yol üzerinde son vazifelerini yapmak için 
birle,mi' bulunuyorlardı. Ne bahtiyar ölü! 

Gıpta Edilen 
Yegane Ölü! 

Yazan: B. FELEK 

Tabutu arkumdan, dO.n, bUtiln 
İstanbulu bir etek gibi çekti götür
dü. 

İki kilometreden fazla mayan 
mevkip, llihl bir sadelik ve buzu' 
içinde ona yakışır bir vakarla atır, 
ağır yilrilrken yüreklerden için için 
elem sızıyordu. 

Günlerdenherl yaş döke döke ku
mmuş gözlerin kızarmış derinlikle
rinde milli kederin fOphesiz üadest 
okunuyor 'H onu ebedi makamına 
afurlıyan murlkanm hRzin notları 
gönfillerin en husu tellerini titre
tiyordu. 

GirdOm ki, bu adam btzf sade bir 

nıillt felaketten kurtaTmakla, sade 

bizi dünyaya tanıtmakla. sade bizi 
medeniyete "111aştırınıik18< e 
benliğimizi bağışlamakla kalma· 

mqtı. ÖlfimDyle bh:e acımanın. elem 

duynıanııı ve bir millt 7u ile milll 

\"icdanmuzı sızlandınnamn da ulvi

yetini g6sterm.'4, hattl tattınnı1tı. 

Ölüm lnaanlann -marazi hnller 

mllstesna- hlç bıtemedikleri ve da· 
ima içtinap ettikleri acı btrşey. (). 

nun için ıntıme gıpta edilmez. LWn 

ne bahtiyar adamını~ ne talihli •· 

dam imlı! BilyOk adamlann bapıı· 

da belki en talihlisi im.it- Çilnkil ha

yatında her tuttutuııda muvaffak 

oldu, her istedltlnl 7aptı ve i)'i yap. 

tı; ve eserini emin ellere bll'8karak 
. r8ri.ntl 7UJD,Uken kAinatı ardından 

atlattı. 

Ne Tllrlı: nncalt bh daha b11 b
dar bflyftk, bu rntbe pnlı bir enedi 
arter, ne dünya bayraktan bir daha 
bu kadar vakur, bu rütbe asn bir 
ölümün önllne serllebiUr. 

O bir kere doinıuştu. bh kere 
öldfl-

Saragburnumla tabutun etrafını halk aanuar 

Cenaze, top arabasına konduktan sonra alayın harekeli 

•• •• 
GORUŞLER 

ATATÜRKE SON VAZiFE 
2"· -t ı1 • 3 %"" 

O olmabahçe camlinln kurşunluğundayım. 
Saray kapısından Sarayburnuna kadar 

sokakların iki yanına mektepliler, polisler 
dizilmişler. Evlerin pencereleri, damları, in
san dolu.. İnsan hevenkleri gibi. 

Camiin avlısma, demir parmaklıklann 
yanına mahalle çocukları dizilmişler. Camiin 
karşısındaki sırtta, ta Maçka tepelerine ka • 
dar halk serilmiş, siyah bir bulut gibi. 

Atatürkün cenaze alayını bekliyoruz. 
Yeşil ağac;ların dallarını yarar gibi, ağır, 

yavaş adımlarla gelen bando mızıka Şôpen'in 
ölüm havasını çalıyor. Ölüm. En büyük ira -
delerin, enerjilerin, hayat ve hareketin vardı
dığı ve durduğu son merhale._ Şöpen, ölümü, 
ölüm kadar hazin ahengi ile vurmuş yerlere 
sermiş .•. lstanbulnn havasını saran bu acıklı 
matem, bu ölüm havası, bize Atatürkün ölü -
münü haykırır-o~hyor, ailatJ.Yor. 

Alayların onunôe gıöen kırmızı atlas ay-
rak, güneşin kızgın ateşinde bir alev gibi ya
nıyor. Onun, Türkiye göklerinin bir ucundan 
bir ucuna gerdiği istiklal bayrağı geçiyor. 

Bahriyeliler, zabit, asker, kumandan, alay 
alay, başlan hürmet1e eğilmiş, bu bayrağın 
arkasından, başkumandanlarının. önünde, o
nu son geçtiği bu yolda teşyi ediyorlar. 

lstanbulun bahçeleri. çiçek (elenkleri ha
llnde onun önüne dökülmüşler, serpilip bü -
yüdükleri toprağı kurtaran halftskara topra
ğın minnetini getiriyorlar. 

Gecenin karanlığı kadar siyah, simsiyah 
altı atın getirdiği top arabasının üstünde. kır
mızı atlas sancağa sarıh Atatürk geliyor. Bu 
toprağa ayak bastığı gün ne kadar muzaffer
le, yine o kadar muzafferdir. Bütün bir millet 
onu hıçkınklarla geçiriyor, ağlıyor, ağlıyo • 
ruz. Dün avuçlarında zaferle dalgalandırdığı 
bayrağa sarılı gidiyor. Fakat ne acıklı bir gi-
diş.ı . 

Gecenin karanlığı kadar siyah, simsiyah 
atlar duruyor. Top arabasının üstünde, ira
deleri eriten, galiplerine boyun eğdiren bir 
iradenin, cihan kadar kuvvetli bir insanın ö
lüıile karşı karşıyayız. Alay duruyor. Hare
ket duruyor. Her şey duruyor. Sükut ... Ölü· 
mün acı sükôtu içindeyiz. 

Yazan: Sabiha Zekeriya SERTEL 
Bu heybetli ölüm arabasının iki yanındr 

ki yolda dizilen çocuklann hüzünlü hıçkırık• 
ları bu derin sükutu bir kamçı gibi yarıyor, 
hıçkırıktan bir şerit gibi Topkapı SarayındaJI 
Sarayburnuna kadar uzanıyor. Pencereler • 
den, damlardan, sırtlardan hıçkırık geliyor, 
hep birden ağlıyorlar. Gözynşlan birbirinin 
içine giriyor, bir salgın gibi bir göğüsten bit 
göğüse geçiyor, bir dalga gibi, bir kasırga gi• 
bi, sokağın bir ucundan bir ucuna akıyor. 

Gecenin karanlığı kadar siyah, simsiyalİ 
atların çektiği top arabası, Başkumandanla• 
rını kılıç çekerek selamhyan generallerinin 
vakur adımlarını takip ederek ilerliyor. 

Arabanın arkasından gelen bir genc:Jik, 
yolları boydan boya dolduran bir gençler or
dusu, sonu gelmez bir ordu gibi gelip geçiyor. 
Daha dün eserini ölünceye kadar yaşatacak
larnm . .and icen. onun ha~atmda en ,..oıc _f!Ü ,,. 
venaıgı, ve eserını eııerıne- emarmı ınraKu~ 
gençler ge~iyor. 

* İstanbul, kurtancısına son vazifesini 8" 
cıktı gözyaşları dökerek yaptı. Müşterek ma" 
temini içine sindire ıindire, birbirine İ(ire 
içire, hıçkıra hıçkıra Atasının arkasmdann 
döktü. Bütün bir halk, son defa g~tiği bU 
yolda onu son defa selamladı, onun nft.aşı Ö
nünde hürmetle başını eğdi, hayattan geliP 
tarihe geçen büyük ismini, olgun bir millet 
vakarile andı ve ağladL 

Onun muhterem ölüsüne karşı bu son Ta'" 
zife. Fakat eserine karşı, vazifemiz şimdi baş
lıyor. Atatürk aramızdan çekildi, fakat ese
ri her Türkün kalbinde yaşıyor. Her genç b11 
eseri yaşattığı müddetçe, Atatürke karşı ebe
di vazifesini yapmış olacaktır. 

Bugün, Ata türkü teşyi eden, onun karşı
sında hürmetle selam duran her Türkün kal
binde bir Atatürk yatıyor. Atatürkün azitll 
ve İmanını taşı.yan bir millet, onun bu mille
te emanet bıraktığı cümhuriyeti, istiklali, in
kılabı düşmana kolay kolay teslim etmez, e
demez. Bu ölünün arkasında olgun bir mille
tin gösterdiği bu samim1 teessür, duyduğ11 
yeis ve elem yalnız dünkü kurtuluşun şük• 
tanı değil. yarınki hayatın da zaminidir. 

Son teıui için Kadıköu .ah.iline yığılan kalabalıi 
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Atamıza Yapılan Son Teşyi Merasimi 

Dün aabala saat 4 J e aolıak baflannı tutan lıcılahalJı 

~~!!2: Halk, Cenazenin Geçtiği Bütün 
'Çilıde, emaaJ.iz tezahü

~aclıiı Büyük ve Ebedi 
illi, dUıı ayni muaznm ve 

fakat bu defa ıözyq-
'te ~ar içinde ona IOD 

m"'lll._~ Yazif · • tara, muntazam ve sakin btr tarzda 
~ L":..ıı._ .. eamı yapb. • '-- "-. yürüyen ünivenitelilere, gönderilen 
~ memleketin JUUul çelenklere rastlanıyordu. 
a çarpıyor, ve bütün • d 

~~nabzı lıtanbulda Saray Bahçesın e 
"1 karalar, denizler ve----------
-., ~ 1&t bail&mlfb. Karada Saat beş buçukta Dolmabahçe sa-
-.U, bQ. lciti, denizde bütün ge- rayında elemli vazifenin son hazır-

"• ha't&cl ta I lıklanna başlanılmıştı. Bu tarihi gü-
ilath.:,.~ ;''tada yyare er ona son nü filmle tesbit için dünyanın dört 
J...~~ sundular, ve ıenç- bir tarafından gelmiş sinema ope~
"- lar, kadm ve çocuklar törleri, en son sistem sinema makine 
-.... "-laruaclan ebediyyen uzar leri, Türk ve ecnebi foto ve gazete 
~"'-enin elem ve ııtırabı muhabirleri saray bahçesinde yerle-

~ladılar, ajlacblar.- rini almıı bulunuyorlardı. 

Geceleyin Saat ikide Sokaklar 
Hıncahınç Dolmıga başlamıştı 

~llular, tsta.nbul- Dolmabahçe sarayının büyük met 
~ utwı vatend8J!ar. bu u.au oı.une bır top araoaıu getırllDUf ~---
1-t llbrt dolduran btltfln iman- ti. Atlan kofa1u olmıyan bu araba 
~ ~ 1ecey1 uykusuz geçirdi- on buçukluk bir sahra topu arabası 
'1 '99 dGzı lbatenli bir güzerg8hın idi, üzerinde hususi tertibatlı bir 
~ toplanıp elemli bir teşyi sehpa vardı. Bu sehpanın kt!nann
~ e en çok JeVdikleri en biiyük da.ki pirinç levhada da şu satırlar o-
~. ~ llOll vazifelerini yaptı- kunuyordu: 

'~ Atatürlıün tap ü•tünJe naklinde 
lilt Doğmadan kullanılan •ehpa 
~ 19. 11. 1938 
~ Top araıbuındrl'.d pi.ripç pllkada 

... ~ İatanbul uyumamıştı da şu cümle vardı : 
~' ular uyarukııkta şimdi- Büyülı milli kahramanın 
' bu derece müşterek bir ha-

' IÖalerınemtşıerdL aziz rtaclflm bu tap 
~ ~~ caddeleri evvelki gece aTaban tapnHffır. 
"'-1 ~- Yıllarla üç ada- 19. 11. 1938 
~ 1aııa ayak basmadığı en Ortalık ağarmaya bapal'lllf, saat 
tG.ı "it~ bile evvelki gece bü- altıya gelmiıti. Merasimde buluna
b~ ~~ini ana caddelere veren cak olan zevat birer ikişer saraya ge
)'~'- -ııaı hal.ine gelmiş bulunu- Uyorlardı. Yediye kadar herkes va-
t~ zifesi başına gelmiş bulunuyordu. 

bıı...'_~lkt liiıı akşam olmasını sa- Biraz sonra protokolda vazife almış 
'~-~liyenler, evvelki gece olan Üniversiteli kız ve erkek tale
~~ beklemiye sabrede- be ile askeri tıbbiyeliler de geldiler. 
l'l :Mw.._ • .\kfam yemeğini ayak üze- Yediyi bef geçe Atatürkün Yalo
~ toplu kafileler halinde so- vada bir gezinti esnuında sıjırt
' fır.1-dııar. Herkes Atatürkü maçlık yaparken gördüiü ve yüksek 
""--

1 loıı himayesine alıp tedavi ettirdiği, 
.. ., '---~- l!Uıkaddes vazifesini ifa-
~ -~ mektebe verdiği Mustafa geldi, ağ-

)'oıı_ cenaı.e mevkibinin geçe lıyordu. 
itil::'~ "'4«l'l göz yaşları ile s\1lamıya 
b.._~ Gecenin saat ikisinden Saat 7,15 te Büyük Millet Meclisi 
~ lakaklar 0 kadar kesafet namına merasimde bulunmaya me-
16 .... - tb...L. mur olan heyet azası gelmiflerdi. Bu 
::~ ~ ki bu mühim ve ~rihl 
~Uıııt ~ matemlerini bırakıp u- esnada merasim komutanı Orgene
etı ·-.zıı ral Fahrettin Altay da hazırlıklarla 
la ... ~• ve bıtizamı temin gibi bizzat meşgul oluyor, lazım gelenle
~ h.~eyt ilzerlerine almıı ~ re icap eden emirleri veriyordu. 
~q;;-ete geçmiye mecburiyet 

~ · iht iram Nöbetinde 
~ ,~. tesblt edilen gllzergl-
~ ~ Yollan tuttular ve ge
.~~~ • Polis ve jandarma 
""'rfi\ tdt1-~ .. askeri kuvvetler de 
s-.ı---upa, 

«llı. ~ leldilf zaman bu tozer
labatıır bütün yollar c kad;r ka
ltteıt l)ıij:~ etmişti 'ki gelip şeç-
~•rak un olamıyordu. · 

lf ·J~ O\' Jcop ·· ·· lr ·•ılşı1 \', rusunden ~eç;ş mene 
0ı:>liİJ\flıı Pur yolculannın "ncak 
~~de ec1tıtltından geçmelerin• mil
ı .... ~ Yer 10rdu. Programda kendi
~i Jaıı.t Vertiınif olanlar hüviyet-

~U,ı. ırn~~ milsaade 3lmak 
~. ..._..&lPUltan geçebiliyor-

)\)~~· bdar olan ana 
--- ttslrüe Ple pup-

Atatürkün muazzez nişlarım ih
tiva eden mukaddeş tabutun mevzu 
bulunduğu salonda, saat 7 ,30 da ih
tiram nöbeti değiştirildi ve Orgene
ral Fafrettin Altay, General Cemil 
Cahit, General Halis Bıyıktay, Ge
neral Salih Omurtak. General Ke-
mal Doğan nöbet aldılar. 

Bu esnada Büyük Millet Mec'isl 
azalan da salona girmişler. Atatür
kün huzurlannda tazimle durın~ 
lardı. Saat 7,45 e geldiği zaman ebe
di §efin son ihtiratn nöbetini muhafız 
alayı komutanı Albay İsmail Hakkı, 
bqyaver Celll, yaver Nqit, yaver 
Cevdet, yaver Şilkrü w muhafız bö
lilk komutam Veym aldılar. 

Bu 80D noDet zarfında AtatGrtb 

Saray Dıııncla 



Atamıza Yapılan Son Teşyi Merasiıni 

- Teşekkür ederim. Blıll' 
siz de çok üzüldünüz DedL 

Amanullah Han ağlıyaralt 
rünün büyüklüğünü ifade etti. 
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Atamızın Is tan bula ilk. Gelişi 

A. tatthk, bt!ttbl memleketle 
~ beraber kurtardığı latan • 
ilk lrtnıı m6cahededeıı Mmra. 
llfl defa 1temmm1927 Cuma~ 
... lehnlftl. Aradan 11 1e11e n 

·~ leçınlf bulunuyor. O a • 
~ __ ıaxete kolleksiyonlan ka
-~-~ görülüyor ki, en bü -
~en. en küçüğüne kadar tek 
t ..... 'l'iirk milletinin olduğu gibi. 
.. "-lıbUUularuı da Atalarına brp 

~eri hürmet, muhabbet ft 
d4r1~ ezelden ebede .ürecek b-
~VVeW ve ııihayetslldir. 
~ asrın en büyük mucizesi 
l'ılıL... Atatür~ aekiz senelik bir ay
~'-11 sonra, ı temmuz 927 de 
detın bula gelirken, tarihlerin kay
~ediği muazzam bir şekilde 
l\f uratla karşılanmıştı. Her ta
li ı.ıı, ıneserret Avazeleri yüks& 
~u. Bır çok vapurlar meya
~ Ankara vapuru da Is~ 
.. ._J ~ .. resrnı istikbal ve tazimat 
lake - b""• t•~•u. a.....u&• 

lal 1-indeıı istuyona kadar olan 
te i'e, cıdden muatesna bir sure~ 
la.a 0tıatılnuş bulunuyordu. Tam 
t•- t ll ı 20 geçe, Buyük Şefı ge-
... en tr "I> en Izmıte varınca, etı·af 

rız.~§a,, sesi erile sarsılıyor, bağı
iht:i, en ellerındcki mendili gayri 
la ~arı fırlatanlar, başlarındaki 
~ ayı duşurenJer oluyordu. 
~ laturk, Izmitten ''Ertuğrul,, ya
ıöl"ü bınnuşlerdı. Hamidiye kruva· 
di \'e torpıtolar, yata refakat e-

Yordu. 

~önünde, binlerce motör, 
ltor kayıgı, taka, mavna, romor
tt ıİ landa} vardı. Bu arada Şırke
~1Yenlıı ve o z.aınank.i aeyri
~ idaresinin vapurları da, le
ISttı dolu olduğu halde, Buyük 
~kllyorlardı. 
~ lruı,, yatı gelince, deniz 
~ e kaynaşan bu muazzam 
b~ ~p, adalar açıklannda geni§ 
~ia çizdikten sonra Anadolu 
~ pek yakından takibe baş
htı.r Atatürk, muhtelif Cf".mi
' -.e heyetler tarafından tu
~diler buttin vapurlar (tbi. o 

llıevcuı olan "Kadııı Bırli-

l•tanbul halkı J\talcrnna aon tef)'i oazilaini ~ilmJc iPn ilin aahilleri ba,fanbcqa tloltlıınnaı.ta 

1 Temmuz 1927 
Büyük Kurtarıcı, O Gün, Tarihin 

Kaydetmediği Muazzam 
Tezahürat içinde Karşılanmıştı 

il.. uasımn blnditi vapuru da • 
.zaktan aelimlıyorlar ve bu mrada 
kadınlar arasından: 

.. _ Bizi sen kurtardın Büyilk 
,... _~,,. ..... .ı ... ı...... :r~k.. .. U;:ro ""d ...... 

E rtutruJ yatı, Penerbahçe a~ 
lerinde seri bir tekilde yam

dan geri ederek ağır ağır Saray
burnuna doğru yaklaşmış, sonra 
yine Anadolu sahiline çevrilerek 
Uskiıdar, Kuzguncuk, Beylerhe}1, 
ve Çengelköyüne kadar gitmış, o
radan Trakya sahilini takiben 
Kuruçeşme, Ortaköy ve Befiktqa 
takip ederek Dolmabahçe AnlyJ 

pişgilıına gelmifti. Bütün sahiller, 
halk ile doluydu. Derin bir me
serret ivazesi içinde halk, bura-
lardan Büyük Ata'sını selimlıyor. 
onu ıörmek istiyordu. 
Atatür~ "Ertu~, Jabndaa 

"Nil,, muşu ile Dolmabahçe sara
yına çıkmışlardı. Sarayın sellm
lık kapısına doğru ilerliyerek, saf. 
bestei ihtiram duran eskerl teftlf 
ettikten sonra saraya dahil olmut
lar ve muayede salonunu teşrif 
buyurmUflardı. Müteakiben, biıu 
istirahat etmek üzere, diğer bir 
salona geçmişlerdi. Cümlesi caket 
atayı libis olan mebuslanmıı ile 
mahalli erkim, memurin ve cem&-
7etler mumessillen muayede ~ 

Ertuğrul Ya+. Dolmabahçe Önüne Geldiği 

Zaman, Sahil Boyunu Dolduran Yüz Binlerce 
Ha .. Meserret Avazelerl içinde Onu Gör-

mek, Onu Selamlamak için Çırpınıyordu 
nuna geçmişler ve kendilerine gö. 
terilen mahallerde ahzı mevki et
mişlerdi. 

Saat 17 ,5 da, Büyük Şef. saı. 
na girmifler, tam salonun ortasın
da koltuğun başında ahzı mevki 
etmişlerdi Şehremini Muhittin, 
lstanbul halkının fÜ)a'an ve tazim.. 
lerine tercüman olarak bir nutuk 
irat ediyor ve ezcümle: 

.. _ lstanbulun fimdiye kadar 
hiç tanımadığı bu derece teref A
nr Te tarihi ziyareti illden hal
kın duyduğu misilsiz MVinç ve sa
lldetin en belli ifadesi, enzarı de
hanız huzurundaki liaanı hal " 
naaiyei f8Vk ve filkranlandır" di
yordu. 

A tatQrkiin ütanbul halkına 
hitap eden nutuklan ise, ta

rihi ve kıymetli bir vesikadır. Biı
yük Onder aynen dernitlerdi ki: 
•- latanbul halkını, ltJtan-

lmltlnki t"f'mi11Pflt>ri Pf' muh
teUI te~ekkülleri heyeti aü • 

genizde tJeltimlamakla balıtl • 
yarım. Aziz valandtıflanmın 
bana karıı olan teveccüh ~ 
muhabbetlerinin bugünkü 'fHD" 

lak tezahüratından çok müte
luuaia oldum. Samimi kal.bitn 
den te,ekkür ederim. 

latanbuldan çıkhğım gün
den bugÜM kadar sekiz aeM 
geçti. Hicran ve tahassürle 
geren dakikalann büe ne ka
dar uzun geldiği diifünülür • 
.e, sekiz aenelik haBretin, l tt
tanbulun muhterem ahalitJi ı. 
rin ruhumda ateşlediği işti • 
yakın büyüklüğü kolaylıkla 
takdir olunur. 

iki büyük elhanın mülte
kaBında, Türk vatanının zi • 
neti, Türk tarihinin serveti, 
Türk mUletinin gözbebeği l tt
tanbul, bütün ootandaşlann 
kalhind' yeri ol.an hir fehlr -
dir. Bu ıehir, meı'um hadiae-

Jltatürlnin maJalyalanm fGf17Gft Genenıl, cenazeyi 
,..,.,_. top ..-.....n arlıaauwl11 

ferle mrıztarfll! balundula ~ 
ınanlar, blltiüa ootandtı§ların 
kalplerinde, kanayan 11aralar 
açılml§tı. 

Kalbi yaralı olanlardan bl 
rl th 'bendim. Bugiln görüyo
nu kl geçirdiğimiz karanlık 
gecelerin mefiminden kalple
rimizi mesar ile dolduran nur
lu Beherler doğdu. 

Sekiz sene eımel muztarlp 
ağlıyan l stabuldan, kalbim 
a.zlıyarak çık""ftım. Te§yi • 
deni.m yoktu. Sekiz aene aon
ra, kalbim müsterih olarak, 
gülen ve daha güzelleşen ltt
tanbula gelditn De bütün ltt
tanbullulann ruhuma heye • 
can veren sı.cak ve muhabbet
_kdr agU§ile karıılaıhm. 

Sekiz aene, heyeti trtimtll-
11emizin geni dahil olduğs 
devrin tarihini ihtiva etliği 
ihtlldllarle, lnkıl8plarla ~ 
neticelerih a 1M§bu değll • 
dir. Sekiz senede milletimizin 

•igaai, içtimai, medeni inkifa 
fı yolunda gösterdiği kabili
yet ve liyakatin derecesi yük
.ektir. Bu dereceyi her gün 
daha yükseltmek için çok dik 
katle ve azinıl.e çalışacağız. 
Vatanın imarı, milletin re/,,,. 

• ilda PJI 'lfdfrel "" •ım 
lalep dmeldallr. Blul,,.ıı N 
'1fedanf teldkll/fdı, llbn N 'fm 
le tenmige ~ terbiye ftlenk 
'Myetl IÇl.nudyemlzin 7ialdld 
1uızur N IOtldetfM rahfmal 
ııll1f blr nokta/, nazardır. Ba 
nokta/, nazarı tdze, azi:z l tdan
bııl halkına ıeld:z 8eM e""9-
IW kadar, ~e gedl ~ 
'lamvetl.nde bir lıeyiila taatm
DllT dtiribnek btenllen bu ..., 
rtıf/l1I ~ •Ö11liigorıan. 

Yalnu, artık, bu aara11, nı
Dlllahla:nn değll, zil olmı:gan, 
'lllıldlttıt olan mllktln aaragı
'tlu. (SiinlcU alkışlar). 

Ben brıratla mllkffn lb fer 
fil, bir ınlllallri babınmalda 
balıtll/tDVIL 

I atanbulıın 'Wll gfheıza,.. 
ım, l tJtanbul 'lıalkurın lltJlnl.. 
mi nürxızifleri içinde geçire
ceğim günlerin, bende gml • 
un -.nutulmaz hatıralar k • 
rakacağına, fegl.zU illıamlar 
yaratacağına fÜphma 110ktur. 
Bunun ifin tJeDinl.yorum. Bu 
aevincimi bütün halka iblağ 
buuurmanızı rica eder ve 'M
yeti aüyenlzl tekrar aeldm • 
lanm.,, 

B 6yOk Şef. İstmıbal haJbm 
hıtç eden ilk nutkwwla 

.&7lıedıtmt ,.pımf, b6tQn mfl1e. 
ttmizhı .tyul. içtimal ... medellt 
kabiliyet '" liyakatini, ntamn 
lmannı., milletin Jlefahım, ıiçtı
mat heyetimizin hakikt humr ft 
uadetbıi -çok dikkatle ft nim 
11e ~- tem.in erlıemtf -. 
hmuyor. Ar.dan P9B 11...., 
ba muebeleri bepnnak iç:ia tafl 
~. 

Ve Atatthk ı.t.mba1a Dk ıeıcn.. 
il zaman, tar:lhi:n emaalini bentb 
kaydetmediği muazzam tezahOrat 
ve eu§iJle karplandıfı gibi, 
dQn yapılan huln teni merasimi 
karşısında da milletin ve İstan

bullulann duyduklan tee9lriır ... 
dü§tüklert matem de o kadar em.
aa.laiz. AJhaye.tmdir. 
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Giderken .. 
Arkar11ıza Bakhğımız Zaman Bir Daha Görüyoruz ki, 

O •. Tabutunun Peşinde Bile Bir Milleti 

Atamıza Yapılan Son 
Teşyi Merasimi 

Cenazeyi Götüren Tiren, Dün Gece Saat 21 de 
lzmiften Ankaraga Hareket Etti 

Değil, Bir KCiinatı Sürüklüyor 

Tabutu taşıyan top arabası Sara}·l.ıurnuna vardığı zaman 

D ün sabah, daha şafak sökme-
den halk, Dolrnabahçe sara

yından, Gülhane parkına giden 
bütün caddeleri doldurmuş bulu
nuyordu. Günlerdenberi ,kafi de-
recede gıda almak iştahından, ve 
kafi derecede uyku uyumak im-
kanından mahrum yaşıyan İstan-
bullular, bütün bir geceyi göz kırp 
madan geçirmiş bulunmanın ezi -
ci yorgunluğuyla süzülmüş gibi 
idiler. 

Fakat onların takatlannı çürü
ten, keskin ,zehir, uykusuzluk, ve 
iştnssızlık değil , uykularını ve iş
tahlarını iflas ettiren ıstırapb. Ve 
bu ıstırabın ezici yükünü, zamiı.
nır~itip tükenntjyc,ı:ı dimdik yo
kuşuna doğru durup dinlenmeden 

•·taşııııA, ıtepslnln yüzlerini veba 
gibi sarartmıştı. 

Kıpkırmızı kesilmiş gözlerde 
titriyen damlalara, ve sapsarı ke
silmiş yüzlerde göze çarpan peri
şanlığa bakan Nevyorklu bir mes
lekdaşım: 

- Matem, diyor, bu memleket
ten salgın bir hastalık gibi geçi
yor! 

Sonra, ıstırabın ihtişamı huzu
runda mütehayyir, ilave ediyor: 

"- Bu da onun eseri .. Onun bil
yüklüğünü kavramak için, tüken
mez bir gözyaşı membaına dönen 
şu şehre bakmak bile kafi. Tarihin 
hiçbir evladına nasip olmıyan bu 
sevgi, onun yarattığı eserlerin, o
nun kazandığı zaferlerin en büyü
ğüdür. Çünkü bütün bir milletin 
kalbini fethedebilmek bütün dün
yanın kalelerine sahip olabilmek 
ten zordur.,, 

ı slak gözlerim, etrafımdaki 
ışlak gözlerle kaynaşıyor, 

ve: 

- Yalan değil.. diyorum, şu şeh
ro, şu millete kan ağlatan da o. 
Fakat bu neitce onun, istemiye is
tcmiye yarattığı bir eserdir. Çün
kü o, bütün ömründe, bu mili.eti 
ağlatmaktan kurtarmak, ve gülme
ye alıştırmak için dövüşmüştü!,, 

Bu cevabı verdiğim anda, şafak 
söküyordu. Ve caddelerin kalaba
lığı, hepimizi düşündürmeye baş
lamıştı. Hepimiz: 

"- Ne olacak? bandoları, kıta
ları, ve çelenklerile o muazzam 
matem kafilesi, bu caddelerin ne
resinden geçecek? diyorduk. ı 

Fakat caddeleri dolduranlar, 
mantığın bütün kumandalarına 
dudak büktürcbilecek bir ı.c;yan 
içindeydiler. Hepsi de, sözleşmiş 
gibi haykırıyorlardı: 

"- Gitmiyecek... Geç.irmiyece
ğiz ... Bırakmıyacağız. .. Canımızdan 
evvel yol vermiyeceğiz ona .. 

"-G'demezs'n Atamız .. Biz. On 
sekiz milyon evladın, -ıhrete g.den 
bütun yollan tuttuk!ı 

Ü nları mazur görmemek müm 
kün değildi. Fakat, yürek

leri eze eze ilerliyen h akikatin yo
lunu kesebilmek te ayni derecede 
imkansızdı : Nitekim, Dolmabahçe
den hareket saati yaklaşırken, za-

Y avuzumuzun 
........................ -........................ : . . . . 
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bıtadan kumanda alan yan sokak
lar, caddeyi dolduran bu eşsiz ka
labalığı, iste~iye istemiye içtiler: 
O sokaklar nasıl çatlamadı? Geniş 
caddelere sığamıyan o insan deni
zi, o dar sokaklara nasıl tıkdabil
di? Deryalar nehirlere akabilir, ne 
hirler deryalan alabilir miydi? 

Buna hala şaşıyorum! 

* Şimdi yürüyoruz: Yüzlerce çe-
lenk, tepeden bakılınca yürüyen 
koskoca bir bahçeye benziyor: Biz, 
bu bahçenin içindeyiz. Gözlerim 
etrafta dolaştıkça, her adımda bi
raz daha büyüyor: Serçeler gibi, 
incecik ağaç dallannd!l tünemiş 
koskoca ihtiyarlar görüyorum Par 
keler gfbi sokaklan -göz alabil
diğine- döşemiş insan başları ö
nünden geçiyorum. İnce pamıak
lıklar üstünde, teker ayakl.ka, saat 
}erce birer Hind fakiri tahammü
lü, ve birer Rumen canbazı meha
retiyle barınanlar var. Ahşap bir 
evin viran balkonuna bütün bir 
mahalle halkı sığmış. Vıran b:r e
vin tek penceresi, dört ;ulenin başı 
ve gözü olmuş. 

En büyük bayramlarımızda ra!>t 
gelmediğimiz, bu izdihamı, en bü
yük matemimizde görüşümüz, şu 
anda duyduğumuz ıztırabın en bü
yük bayramlanm1zda duyduğu
muz sevinçten bile büyük oldu
ğunu göstermez mi? 

M atem kafilesinin en ö -
nünde giden atlı po-

lisleri, onlan t&kip eden 
mıZl'aklı süvarileri, piyadele-
ri, h>pçulan, bahriyelileri, çelenk
leri lakayıt bir sükun içinde sey
reden halk, bir top arabasının ta
şıdığı tabutlaşmış hakikati, tabut
laşrnış tarihi, ta butlaşrnış cihanı 
görür görmez, kaldınmlann bağ
rını sızlatan bir vaveyla haline gi
riyordu: 

-:ı-

"- Gitme Atam! diye hıçkıran 
çocuklar, 

"- Sen buraya böyle mi gel
din? diye haykıran kadınlar, 

"- Atam, sen böyle mi gide
cektin? diye inliyen ihtiyarlar, 

"- Canımız.. . Canımız gidi -
yor! diye yırtınan delikanlılar, 

Geçtiğimiz caddeleri, içinde yo
lunan, yırtınan. çırpınan, haykı
ran binlerce ökfüz kalmış bed -
baht birer cenaze evine çevirmiş
ti! .. 

Tek feryat haline gelen şehrin 
huzurunda, ıstırsp, matem, hıçkı -
nk, gt>zyaşı kelimelerini şişiren 
bütün manalar, patlamış birer ba
lonun havası gibi boşalmıştı. 

Bugünü anlatmak ümidile bo
şuboşuna yırtınan gazeteciler, si
nemacılar, ve fotoğrafçılar, ihata 
olunmaz bir vüsat, heybet ve aza
met peydahlıyan bu vazifenin ö -
nünde, acze teslim olmak mecbu
riyetinde kalmışlardı! 

Ş imdi, Sarayburnundan Mar
maraya açılıyoruz. Yavuzun 

güvertesinde, Atatürkün manevi 
huzurunda, ne düşüneceğini şaşır
mış kafalarımız gibi, ne duyaca -
ğını şaşırmış yüreklerimiz de bu
namış! 

Arkamıza baktığımız zaman bir 
daha görüyoruz ki, Atatürk, tabu
tunun peşinde bile, bir milleti de
ğil, bir kainatı sürüklemektedir. 

Arkamızdan, Yunanistaniyle, 
Fransasiyle, Ingilteresi, Almany:ı
sı, Rumanyası, Rusyası, ve Italya
siyle, bütün bir dünya... Atatür
kün milletine kazandırdığı dost 
bir dünya geliyor!! .. 

Fakat bu manzara, bize hiç te 
azametli görünmüyor: Çünkü ~ 
nümüzde yıkılan dünya, arkamız. 
dan gelen dünyadan daha heybet
li! Tahtlan, orduları, donanmaları, 
milletleri elpençe divan durduran 
bir tabutun huzurunda, gözlerimi
ze küçiik görünmlyen hiç bir şey 
yok! Bir yiirek gibi çırpınan Mar
maranın bağrını yırta yırta ilerli
yoruz: 
Hıçkınklan hala içimi sızlatan 

1stanbula bakıyorum: Dolmabah
çe gözlerime canı çıkmış koca bir 
ceset gibi görünüyor! 

(Başı diirdilncQde) 
kırıklar arasında boğulup kalıyor, 
duyulmuyordu. 

Denizdeki Mevkip 

Zafer nhtımdan ayrılır ayrılmnz 

Marti ve Denizkuşu liücum botları 
Zaferi takibe başladılar. Denizyolia
rının Kalamış, Kadıköy, Erenköy 
vapurlarile Şirketi Hayriyenin 65, 
66, 67, 69, 71 numaralı vapurları da 
açıktan Yavuza doğru giderek mev
kilerini almışlardır. 

Sus ve Suvat vapurları da Saray
burnu rıhtımından Ankaraya gide -
cek mevkibi İzmite kadar takip ede
cek olan heyetleri aldılar, deniz mev
kibinc iltihak etmek üzere harekete 
geçtiler. 

Yavuzun Hareketi Dünkü teşyi nıerasi nıinden bir intiba 

Zafer bir müddet sonra Ya"'u~a 
yaklaştı. evvela Başvekil Celal Ba
yarla maiyeti ve Meclis heyeti ile 
generaller Yavuza geçtiler, ve Ya
vuzun güvertesinde ihtiram vaziye -
ti aldılar. 

!ında kalabalık bir kütle var. İngi- ı dahil büyük rütbeli subaylar ve JtO' 
lizleriri' .Malava saffıharp kruvazörü, mutanlar da Zafer destrt>yeri Uc tıt' 
Fransızların .Emil Berdcn, Alman- l ~aber mayın iskelesine yanaşıyorl.C 
ların Emden kruvazörleri, Sovyet- 1 Dcnizbank su gemisile gelen çele~' 
lerin Moskova Lideri, Yunanlıların lcr komutanlık emrindeki bothır <' 
Hidra, Rumenlerin Rjina Marya tor- şalopelerle komutanlık iskelesill' 
pitoları biribirlerini dümen suyunu naklediliyor. 

Bunu müteakip Atatürkün mukad 
des tabutları bahriye subaylarının 
ellerinde Zaferdeki katafalktan kal -
dırıldı ve bir bahriye silahendaz müf 

• 

takip ederek ağır bir rota takip e- Her iki iskele arasında halle d~ 
den, Yavuzun sancağından geliyor- miş bulunuyordu Zafer destroYef. 
lar. Hamidiye, Zafer, Tınaztepe, Mayn iskelesine yanaştıktan sont' 
Dumlupınar ve Gür harp gemileri- evvela çelenkler; mektepliler ve it rczesi tarafından selamlanarak Ya-
miz Yavuzun dümen suyundalar. faiye efradı tarafından karaya ÇS' vuzun kıç taretleri önünde hazırla -

nan katafalka nakledildi ve bahriye 
subayları selam resmini ifa ettikten 
sonra tnz.im nöbetini ifaya başladı
lar. 

Yavuıun iskelesinde de davetlile- karıldılar. 
ri ve halkı getiren Denizyolları ge- Saat 19,20 de büyük nifornıs1' 
mileri ilerliyor. Bu hazin heyet Se · rını giymiş bulunan 12 general rıı~ 
limiye, Haydarpaşa. Kadıköy, Moda kaddcs naaşı taşıyan tabutu omus 
Fenerbahçe sahillerini hıncahınç dol . 1' 

Zaferden sonra, su dubasındaki r;e· 
lenkler de Yavuza alındı ve Yavuz 
tazim toplarını ateşlemeğe başladı . 
Saat 13,50 idi. 

Artık mevkip harekete geçiyordu. 
Atatürkün Zaferden Yavuza naklin
den ifTharen met~ime iştirak için 
~ an--"bDttt ıt ctbCbl gtnn1enn 

de selam ateşi başlamış ve selam res
mi ifaya başlanılmıştı. Ecnebi gemi
lerdeki komutan, subay ve efrat Ya
vuza müteveccihen on dakika müd
detle selam vaziyetinde durdular. 

Yavuz, Marmaraya doğru geniş 
bir kavis çizdikten sonra İzmit isti
kametinde ilerleır.eğe başladı. Arka
sında Hamidiye, onu takiben de Tı
naztepc ve Zafer torpidolan ile de
nizaltı gemileri mevki aldılar. Sa -
varona yatı da Yavuzun sağ gedsin
den geliyordu. 

Mevkip Adalar istikametini al
mıştı. Haydarpaşa açıklarında bu -
lunan İngiliı, Fransız, Almsn, Sov
yet. Rumen ve Yunan harp gemi -
leri de muntaıam bir rota ile donan
mamızı takip etmeğe başladılar. 

İzmit rotasını tutan donanmamız 
la onu takip eden ecnebi harp ge -

milerini de mevkibe iştirak eden De

nizyolları ve Şirketi Hayriye vapur
ları takip ediyorlardı. 

!arına alarak Zafer destroyerinın 
duran kalabalığın göz yaşları ara • Yavuzun projektOrleri altında lt•' 
sında Adalara doğru a~ılıyor. Yavuz raya çıkardılar. Projektörlerin alu' 
her çeyrek saatte bir top atmak su- da tabut ta uzaklardan görünüY°' 
retiyle ihtiram vazifesini ifa edi - Tabutu taşıyan mevkip kışla rtıtf 
yor. Geminin üstünde birçok tayya- danına vasıl olunca meydanının ,t 
relerin birbirini takip ederek geçtik- rafında dizilmiş bulunan mektepli 
lerl görülüyor. Program mucibince ~ 

l- ... . ı...ı~-·...d~~~~:..11,J ~oı "Jnrt rıncı 1 ı 11vu-ar-m.ı.rı:ı yat ve çığlık koptu. Bütün SSJ• 

çıklarına kadar refakat ettiler orada ve kıtalarının başında resmi sel~ 
Yavuz ve diğer harp gemilerimiz, ifa eden subaylar kendilerini tıJ 
yollarını kestiler başta İngiliz Mala- tamıyarak hüngür hüngür ağlıyor 
ya. zırhlısı olduğ~ halde bütün ecne- lardı. 

bi harp gemileri birer birer Yavu- İskeleden istasyona kadar ols' 
zun sagy ından gediler ve geri dön· 

1 
d •af 

;ı mesafede tabut hep omuz ar a .... düler, bu sırada bu harp gemileri • A 
nacaktı. Mevkip kışla meydanın1 ,,-nin zabitan ve efradı selam vaziye- fet' 
çip te istasyon caddesine çıkıncazrııl' tinde sıralanmışlardı. t 
yatlar bir vaveyla halini aldı. uı 

Yavuzun güvertesinde bulunan halkı sabahtanberi, mukaddes flH" 

Başvekil ve Generallerimiz bu iht.i~ taşıyan bu tabutu bekliyordu. 'b{e1' 

ram ifadesine mukabele ettiler. Ec- kip kışla kapısından itibaren :u ! 
nebi gemilerin dönüşünden sonra, zam üzerine yola devam etti. En o~ 
Yavuz hızını arttırdı. Büyük Ondc~ de, deniz ve kara kıtaları yürüyor' 
rin mukaddes nıiaşını hamil olan Ya- lardı. Onların arkasından evvela 11' 
vuz ve onu takip eden diğer Tfük tanbuldan gelen çelenkler, onla~ 

sonra da lzmitte yapılan çelenlJ harp gemileri dakikadan dakikaya bB1" 
Izrnite yaklaşıyorlar, akşamın alaca gidiyordu. Çelenkleri müteakip ~ 

do, Riyaseticümhur erkanı, Başve karanhğı bu matemli kütleyi gittik- Büyük Millet Meclisi azaları, korıtıY 
Çe perdeliyor, gemide hep Atatürk d B ,JI' 
· tanlar, subaylar yürüyor u. u 
den bahsediliyor, mebuslar onun yı da mukaddes naşı hamil olan ti' 
Meclis hatıralarını ve inkılap ham 

but takip ediyordu. lelerini, Generaller de harp menkı- t1" 
helerini anlatıyorlar, her anlatılan Tabutun arkasından 31 inci p ii111' 
hatırlatılan hatıra gözlerde taze bır de alayı, mektepliler ve halk Y .. -ti 

vordu. Mevkip Izmitlilerin feryat .-4 rutubet bırakıyor. "' l1V 

Amiralin salonunda toplananlann figanı arasında istasyon cadde~ 
ruhu, kalbi, dimağı hep 0 kıç taret- takiben istasyona vasıl oldu. Ot ıtll 

ihzar edilmiş bulunan katara b85' lerin altında şanlı renklere bürü - ne' 
Riyaseti Cümhur vagonunun pe nen büyük ölünün yanında sandu -
resinden tabut içeriye alındı. ·~' kayı bekliyen büyük üniformalı su- ., 

bayların her yarım saatte bir nöbet Vagonda büyük rütbeli suba~dr 
derhal tabutun etrafında nöbet a ..ıı değiştirmeleri de hüzünlü bir törene b"YLll" 
lar. Tabutun etrafında altı u .u 

Bu deniz mevkibi Adalan solda 
bırakarak bir hayli ilerilemişti. Pav
li açıklarına geli~diği zaman Yavuz 
dan verilen bir işaret üzerine donan
mamızdan başka diğer bütün gemi
ler yollarını kestiler, saat 16 ol -
muştu. Başta İngiliz Malaya dritno
tu olduğu halde dost milletlerin harp 
gemileri sırasile Yavuzun yanından 
geçerek dünyanın en büyük insanı
na en son tazimı gösterdiler. Ve gü
vertelerinde selam resmini üa ede
rek limana doğru döndüler. 

vesile oluyor. Nobetten çıkan su - 2ı ır 
1• 1 meşale yanıyordu. Saat tam ~1-

baylar, kılıçları ile Atalarını se am ı- tren istasyondan yavaş yavaş ayrı> 
yorlar ve tıpkı hayatta imiş gibi ö -

mağa başladı. bd 
On sene evvel olduğu gibi dün de 

Kadıköy, Moda, Fenerbahçe ~ahil
leriyle Ahırkapı, Gülhane. Kumkapı, 
Yeni:kapı, Samatye sahilleri dün bin
lerce halk tarafından doldurulmuş-
tu, fakat o zaman sevinç yaşlan dö
külen bu gözlerden şimdi e!emle 
kanlı aynlık yaşlan dökülüyordu. 

Bütün İstanbul sahilieri, bütün 
duyan, gören sekenesi ile bu iftira
ka ağlıyor, Ebedi Şef artık bir daha 
dönmemek üzere bu mühip mevkibi 
ile İstanbuldan ebediyen aynlıyor
du. 

lzmit Yolunda 

İzmit, 18 (Yavuz zırhlısı ile sureti 
mahsusa da giden arkadaşımızdan) -
Yavuz saat 14 te hareket etti. Etra-

nünde eğilerek ayrılıyorlar. Bütün lzmitin yas ve elemi 

Cenazeyi Götüren son gidişin peşinde bir vaveyla ll" 
linde uzanıyordu. 

Tren Gece 21 de E k. h. d 
s ışe ır e: 

lzmitten Hareket Etti 
İzmit, 19 (l'AN Muhabirinden\ -

Saat 18,20 de cenazeyi taşıyan do
nanma göründü. Yavuz en başta 

ilerliyordu. Donanma limana girer
ken Vali Hirnit Oskay ve Üssiibah
ri Komutanı Amiral Hulusi de mo
törle mukaddes ~enazeyi karşılamı
ya gittiler. 

Donanma mayın iskelesinin açık
larında demir attı. Bir müddet sonra 
Zafer destroyeri Yavuza yanaşarak 
cenazeyi aldı. Cenazeye refakat e
den Başvekil Celal Bayar, Büyük 
Millet Meclisi Heyeti ve mevkibe 

Eskişehir, 19 (A.A.) - Ebedi ~ 
!in mukaddes naşının gece yarısıt1]) 
Eskişehirden geçeceğini auyan hll e' 
daha saat dokuz olmasına rağ~1, 
istasyona inmiş bulunmaktadır. ıJ1' 
labalığın arasında en ihtiyar ka~uf 
lara ve en genç çocuklara tesa 
edilmektedir. ,.,) 

Ulu Atalarına son vedaı yapa" 
11 

olan EskişehirHler acı göz yaşlar;,. 
yüzden fazla çelenk yapmış, ist ~ 
yonda beklemektedir. istasyon i~ 
gar yüzlerce m~ale ve başını cJ:~ 
halk kütlesile milli bir tiirbc man 
rası arzetmektedir. 
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Denizdeki Teşyi Merasimi 

Ebedi Şefin cenazesi, göz.ya,lan içinde torpito ya naklediliyor Cenaze, Zaferden Y avu.z z.ırhlımız.a na kledili;yoı -, ... 

Tabut, Sara;yburnunda Zaler torpitoaıına nakledildikten •onra Y avuz.Ja aııbaylar ihtiram nöbetini bekliyorlar 

Zaler torpitoau, hmekete hazır vaziyette Tabut, Zafer torpito•unda Yavuz., 101 pare top atarak Büyük ôlü;yü •elamlıyor 
• 

Zafer, Haydarpcqa açığında demirliyen Yavuza yanapyor Y avuz.u takiben iz.mite doğru yol alan filomıa 



'I A 'N 

Dolma bahçede 
Gece~~ 

"Kumanda eder gibi öldü. 
Dalgındı, birdenbire göz be
bekleri ışıldadı, tıpkı cephe
deki gıbi, emir vermek ister • 

gibi dudakları kımıldadı. Fa
kat bir şeg söylemedi ve son 
nefesini verdi. Tam bir Şef, 
bir Başkumandan gibi •. ,, 

G öz.terimi yanan meplelere 
daldırdım. Bunlar \WllllJUf 

kollarınm ki, avuçlanna tutUJU 
ıonullerimiıi atmı§ız, alev alev, .. 
ll.lyor. 

Yazan: Nizamettin Nazif Profesör ıuallmi cevapsız bıra\t
madı. BUyü.k bir nezaketle: 

- Son Buna seyahatinden ve 
Yalovaya gelmezden once. 

Alev alev yanan gatıilllerimU. 
göz.lerıml daldırdım.. Ne llW bir 
yanıştan varı Bunlar, öyle alevler 
ki, kendilerini pervanelere deaıı. 
hıçkırıklara tavaf ettiriyor n bu 
hıçkırıklar bitmiyor. Bir kapıdan 
girıp bir kapıdan çıkanların her 
bıri bu kubbeye bin yeni hıçkmx 
katıyor. Bu kubbe altında hava 
kalmamı§tır, hıçkırık 1eneffü.a .. 
diyoruz.. 

K ırk sekiz saattenbert uyku
suzum. Bu mihrabın öyl• 

bir caz.lbesi var ki, aynlınmıyur. 
Ancak dizlerimin dermanı kesllln
ce ıç salonlardan birine giriyor, 
bir kanapcye ilişip ıarayın çakülı 
yollarını dolduranlara bakarak bi
raz dınJeniyor ,tekrar oraya dönil· 
yorum. Ve ne zaman oraya dön
sem değışmiyen iki ,ey ıörüya. 
rum: 

'l'abut ve beş adam. 
Halk akın akın geçiyor, ordu

nun en temiz çelikten saygısını ıu
nan bilekler değifiyor, polisler 
dcğişıyor, fakat yanan altı me~· 
lesıle bu tabut ve bu siyah elbiıu· 
li bet adam değişmiyor. Topukla
nru askerce birleştirmişler, taban 
!arından parkeye yapıştınlmıılar· 
mış gibi, dondurulmuılarmlf gibi 
kımıldamadan oradadırlar. 

Bunlar beş adamdır kl, yapt.h· 
it devir.de ,yaşamı§, ölmeyi bile 
herkesin bir nimet saydığı Btiytl
ğün yanında, onunla bir çatı altın
da yirmi yıl bulunmuş olmnk gi· 
bi e~iz bir saadeti tatmışlardır: 

Gece yarısından bir aaat eon
ra, saygı seli dinince, nö

bet değiştiren Gencrallerlıı ardın
dan, onların da, can evlerinden 
vurulmUf gibi yorgun adımlarla 
lç salonlara geçtiklerini &ördur..ı. 

Onlan k.onu§twmadan, Kılınç A
liden bir kaç batıra, lriehmetteD 
son günlen. ait blr kaç not alıua
dan yahut onların konuıtuklarııu 
duyup kaydetmeden bu tarihi ge
celeri dilsizlikten kurtarmaja im
kAn mı vardı? 

Dolmabahçentn btr LAbirentJ 
andıran bombof dar koridorlar nı 
dolaşarak son tarih kongresinin 
toplandığı büyük alona gelince, 
Generaller paltolarına gtyib nda 
etliler, aaylavlar Bqyayer c;ea. 
Un odasına girdiler. 

Biran gözlerim Generanetden 
btrıne, Sellmiye kumandanı genç 
Osman Tufanın levent endamuıa 
takıldı. Onun bir gün evvel bu sa
rayda öile yemetinde söylediQi fU 
sözleri tekrar duyar gibi oldum, 
•- Tabutu Generaller tqıy~ 

eak dedikleri zaman Ata'nın bir 
seyahat esnasında bana okutıulu 
blr şiiri hatırladım. 
•çekmez kUte'nlıı mtı ba tabutu 

ceelml,, 
Bu Myledlr de, behey Atam, ya 

benim aırum bu tabutu ul1l ı.. 
pr?,. 

S onra Bnuavertn Oduma 
doğruldum. Dolmabahçe ... 

rayının bu odasına, salona iki x .. 
pısı olan bir koridordan geçllır ve 
yanınd nobetçi 7avere mahlua 
bir buşka kuçilk oda vardır. 

Knpısı açıktı. içeriye baktım. 
Yn\"cr Şukru bır bılyUk rutheli 
ıubuylo konuşuyor ve blr koltuk· 
ta saylav Cevat Abbu gc\zlerlnt 
meçhul bir koşcye daldırmıı du
fUnuyor. Hafı! hatıf 1eSler ıele.n 
Bnşyaver oduına girdiğim zaman 
bana büyük bir nezaketle 1v ıö. 
terClller. 

BW'ftda adll tıp ft!tadlanndan 
doktor Hayrullah da vardı. liir 
dakika sonra odaya Profesör l'l&
ıet Omer girdi ve doktor Ha)'rul-

lah, bana yanda kalmıı bir sözü 
tamamlıyormut zannım veren bir 
tavırla: 

- O gazete, bu haberi IUl!11 
vydurabllmif? - dedi - AtaUirkOn 
10n günlerde ıal elini oynatama
dığı iddiası sadece ayıp ve yalan
dır. Ne demek? Felc mi gelmit 
Nğ eline iti ,bu el oynatılamamış .. 

Başyaver CelAl mağmum bil' 
... ıe onu teyit etti: 

- Ben pazartesi gOntı akpmı 
yanına girdiğim zaman, kapının 
6nünde durmuıtum. Kolunu uzat
tı., ip.ret etti, yatalı yaklaştım. 

Sonra uh akfnlJll, Huan Rı • 
sa (1) odaya) finnişti. .. 

Profe.ör Nepı Omer .&ıUnQ 

kesti: 
- Ben de oradaydım. 
- Evet.. Siz de orada idiniz... 

Hasan Rıza, "Buz vereyim mi &

fendim?,, dediği zaman cevabı: 
.. Evet verini%,, olmuftu ve Hasan 
Rıza buz verdikten aonra "lyi ge
liyor mu efendim T,. derken, ko
lunu yine oynatmıJ n "Pek iyi,. 
demiftl, çok iyi dikkat ettim. 

Doktor Hayrullah, pek muıta
rlp bir aesle: 

- Bu tarDıl hAdbenln btr taJ1. 
hl noktaıı unutulmamalıdır. O ilç 
çocuk gibi ?ıutabalucı dilnya~ 
bulunmaz. 

Profesör Ne,et ilAve etti: 
- Evet ... Mehmet, Rıdvan " 

Binbir'in 1aptığını, bir hutaba
kıcı yapamaz. Zira buna insan ta
kati yetmez. Bu Qç çocuk onun 
başı ucundan dokıa ayda bir de· 
fa ayrılmamıılardır. U)'Umadılar, 
yemek yemedller ve baktılar. 

Kılınç derin derin lçinJ çekte 
- Nur içinde 7at.1uı_ 

Odada bir an bir ıQ.kt\t oldu. 
Bundan istifade ederek bir 

meralomı tatmin etmek istedını. 

(1) Riı1cııeticümhıa Umumt Jc4. 
dbL 

Adlt tlp ilstadı Hayrullaha 1011-o 
dum: · 

- Fethhneytt yapıldı mı? 
Hepsi hayretle yüzUme baktılar. 

Doktor böyle bir suale muhatap 
olmaktan azap duyduğunu 1haaa • 
der bir sesle mukabele etti: 

- Fethirneyit mi? Böyle bir 
fCY düşünmedik bile. 
Başyaver: 

- Dilnyanın en ıalAhiyettar tıp 
Qstadlan tarafından o kadar dik
katle muayene edilmişti kL- -d~ 
dl - Bllinmiyen tarafı kalmam• 
tı. Fethlmcyit neyi öğretecekti? 

Fikrimi şöyle izah ettim: 
- Geçenlerde &manya KraU. 

çesl öldU, kalbini çıkardılar, bey· 
nini çıkardılar. Şimdi, kalbi çok 
sevdiği sarayının bir köşesinde ve 
beyni müzededir. 

Pilsudsld'ye de böyle yaptılar .. 
Sonra nflq tahnit edildiği.ne göre .. 

Profesor Hayrullah, çok wanl 
bir saygı içindeydi. Gözlerini .lal· 
dır arak: 

- Bu haber doğru değil- - d• 
d1 - NAaş tahnit edilmedl. Biz, bu
radaki bütün tabipler Ata'nın Kal· 
binJ ve beynini saklamak cihe1..i.n1 
aklımıza bile getirmedik. 

Kılınç, dalgın dalgın: 

- Kalbi çarpıyor... - diye say. 
lendi - lşte içerde. Beynine gelın· 
ce, eseri meydandL 

Profesör Hayrullah devam etti~ 
- Bu cesedi profane etmek o

lurdu. Boyle bir şeye curet eJ• 
me.zdik. Hatt4 profane etmekt.en. 
kudsiyetini ihlAJ etmekten çeki~ 
dik, bütWı arzumuza rağmen öp. 
medlk bile. 

B unun tızerfne dtJer bir tari
h! noktayı tesbit etmek ı. 

tedlm. Profesör Neşet Omerden 
fU aualiın• cevap vermesini rlA:a 
ettim: 

- Hastalık ne zaman deklare 
•Jdu? 

- Buruda iken Atatürk raha~ 
lllS mıydı? 

- Maalesef... Evet. 
Bu kısa cevap ile içim burkulu

ftrdi. Zira o seyahatinde Atatiır. 
küıı yarubapndaydım. Günlerce 
gece yanlarına kadar devlet ifleri 
ile uğrqmıJtı. Bursa belediyesinin 
balosunda, ne neşeli kahkahaları, 
ne dinç bir yürüyüşü vardı. Saat
lerce dansetınişti, saatlerce şara 
.c>ylemişti. 

- Bu hastalık tedavi edilebi· 
lir mi? 

- Maalesef, hayır. 
- Bu hutalığa karp, btr bün-

yenin azam1 ne kadar tahammülu 
olabilir? 

- Nihayet bir yıl; fnkat böyleli 
milyonda birdir 

- Atatürk ne kadar tahammQl 
edebildi? 

- On bir •1· 
~ll tıp üstadı, hem btr hAktm 

nkariyle, hem bir tabip sa1AlU 
7etiyle bu IÖzleri tasdik etti: 

- Kendilerine tıbbın bütWı J.m. 
kAnlan ile, azami surette itina • 
dilmi§tir. Bundan ötesine b.bbm 
aczi müsellemdir. 

Oda gene bir kısa tOkQta g6-
müldü. Dışardan çakılları çignl 
1en ayakların sesi geliyor, anko
Tanı uğultusu ile halk geçiyor, 
durmadan, bitmeden geçiyordu 
Şimdi heplmlz, IÖzlepnif gibi bu 
seslere kulak vcrnilştik. Birden 
Kılıç Ali elini dizine vurarak dnğ 
ruldu: 

- Son dakikası görülecek şey-
di. •. • dedi • Kumanda eder gibi 
öldü. Dalgındı, birdenbire gözleri 
açıldı. Gözbebckleri ışıldadı., tıpkı 

, cephedeki gibi, bir emir vermek 
tster gibi dudaklan lomıldadL Fa
kat bir feY 96ylemedi ve son ne
fesiııl ftl'd1. Tam bir Şef. bir Bat
Jnm>andan cD>L 

S mumftım, btr bardak sa • 
ramak: için koridora çlk

tun. Hademe yoktu. Salona geç
tim. KimH yok. Koskoca salonlar 
bombof. 

Nöbetçi ıdvfl memurlarm otur
dukları odaya doğru yürüdUm. 
Birden Mehmetle karfllqtun. 

Atatürk'ün yatağı yanından do
ku ay ayrılmayan Mehmet. But' · 
eadaki balo &ecesi CO§DlUf, yam
ma ıelmif: 

"N uıl? - demişti 1 Var mı bl
zlmld gibi bir başka Şel. Han~ 
bu derece halkın içindedir? Elini 
uzat, omuzuna dokun. Yanıbaşın-

da ifte.,, 
Ve yerden ~le kadar haklıydl. 

Bu aa.f memleket çocuğunun o S.'.>Z

leri kadar o anda ve her ı.aman 
hakikat olan ne vardı? 

Susadığımı unutuverdim. Bir 
kenara çekildik, Ata'nın son do
kuz ayından bana fU aahneyı an
lattı: 

On befincl yıl tenliklerl yap1-
hrken çok takatsizdi. Dışardan 
patlatılan mehtab aeslerlni işU.tl; 

•- Bu ne Mehmet? • dedi -,, 
"Ben ıUltum. Rıdvan cevap ver-

dl:. 
•-~ f{lrlüyor ıallba Atam.. 

• diyecek oldu -, 
GUldü: 
.. _ Çocuk mu kımdınyorsun ... 

• dedi • Mehtab yakılıyor. :a;tmlik 
yar ... 

YilzQnde nuranl bir bal •at"dı 
Bu sırada arayın önüne bir Ta

pur ıelmlt. lltlkl!l marp çalıı\lf" 
tı, bir ild aaniye kadar gözlerini 
kaJ*h, dinledi, 10nra gülümsıy• 
rek gö1Jerini açtı: 

.. _ Seviniyorlar- - dedi - S&
ftlecekler tabıt Sevinmekte bak-
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Ağlıyoruz 
Tarllıı btlkttl boyamnı, llflm 1ltaDıdı lnmdaa 

Atatürkilıı evlAdı hıçkırıyor yasından. 

On ıeklz milyon insan bir ağızdan ağlıyor 
Ba,fll', o ağlamıyor; 78Jllfor, btıbyor. 

Nuıl yanmasm millet, o stlnet battı )'az* 
Yoktur eti adllfl, dojma7aeütu arhk. 

Bayır, hayır ölmedi; demek istiyor ıönltııa 
Fakat heyhat gitti 0- Atanu aldı ililm. 

Yalvarırdım aaııa ben., lllpne ona diye 
Mızrağını sok benim; ciğerime. kalbime. 

Yerleş orda yuva kur, avla hep kiinab 
Yok et bütan beşeri yalınn. bırak Atamı. 

Bırakmadın öyle mlf Utanmaz kahbe ecel 
Kurusun bari artık, kalemi tutan bu eL 

Gökten yıldızlar dftpiln, parçalansın a7, «f1ne1 
Denizler göğe çıksın, dağlar olsun hep ateş. 

Atasını kaybeden Tilrk milleti hı~kırna 
Dilııyawıı her yerinden, atq, aleY qkırsm. 

Orhan R. T 
İatanbul C. Müddeiumumi iL 

* . 
ATATÜRK 

Yıldınmlar yaJıyor, fimfekler çakıyordu. 
Azğın ıular taşıyor, yayılıyordu ..ııer, 

Sönüyordu kalplerde yanan solgun emellen 
Yoluyordu nineler kınalı saçlannı, 
Karanlık görüyordu genç, ihüyar yarım 
FelAket boralan esiyordu kuvvetle, 
1'ürke aaldınyordu kendi sultanı bile.. 
Kilit vurWmUf idi aanki ulu.sal <illa. 
Yaralı yüreklerin sızıyor iken kam 
örtülmüştü ümitler liyah bir perde ne; 
Gükremi§ bir arslanın sesi tuttu dham 
Bu Se! on yedi milyon Türk oğlunun sesiydi. 
Cümhuriyet fecrinin ilAhl nağmesiydi 
Bu ıesti gafillere Türk ölmez yqar diyen, 
Göz y~lannı silen, ıiperlerl deviren. 
Bu sesti istiklAlln, zaferlrtn miljdeli 
Bu ıeste görünmü§tü Atatürkün çeh.real. 

Sen, öldün mü Atatürk?- Karalar baflıyahm 
Mateminden yıllarca gülmeyip ağlıyalım. 
Gülmek .zevkini bize zaferlerin tattırdL 
I§lklı btlgilertn, e!erlerin tattırdı. 
Sana yalnız bb değil koca bir cihan allar, 
Gözlerinin rengini tutan uuman ağlar. 
Un ağlar, zafer ağlar, tarih ağlar, pn ağlar. 
Milyonlan il.stünde yaptan vatan ağlar. 

Ruhlara damla damla ilair1.ni akrtaıa 
Gökleri tutuştum, o fecirleri yakllnt 
Ko7.u..mrri aöaı.ria ..artık balr.nuyacak...., 
Gönüllere su gibi artık akmıyacak mı 1 
Şakramıyacak mıdır o bülbül gibi dilin? 
Göstenniyece.k midir yıldızlan ellerin? 
Göremiyecek miyiz yüzünü ebediyyen?.; 
Sen değil miydin bize Türk ölmez, yapr diyen?.; 
Sen Türk için tükenmez, bulunmaz bir ikaynaktm 
Nasıl oldu öldün de tılzi )'etim bıraktın? 

lmm o/nuıamanaıflt. 

* ATAM 
Btr nefesin bfr hamlen, bir Uıbemilmihı ~ 
Kainatlar mahvolsun. bütün hayatlar .c>müıı.. 
Seni bizden ayıran, talle J.Anet olsun, 
MateminJ tutuyor, biltün tabiat Atamı 

Dökülen ~z ya§lan, sana engtn btr mnm~ 
Tarihinde Türklüğün, ismin büyük: kahraman.. 
Seni bekllyen tannlar, mezann kalpler olur, 
SenJ arayan bulur, Türkün kalbinde Atamı 

Ebediyen Jnninl, hQrmetle anaeatız, 
Yıllarca hep arkandan, ağlayıp yanacaRız.: 
Bu hicran yaralan, içimizde kanarken; 
Eserin yaşıyacalc:, tesellimiz bu Atam! .. 

lıdıilar. On beş yıl Cumhuriyet... 
Bu aevinilecek neticedir.,. 

Sonra cebinden çıkardıj'ı bir 
resmi göstererek: 

- Bu... - dedi - en son elbl!ıell 
resmidir. Savoronada ben çektım. 

Bunu aldığım zaman.- Çok. t'a
hatsızdı. Doktorlar asgari ltuvvet 
sarfctmesine dikkat ediyorlardı. 

Ecnebi doktorların geldikleri gün
lerdeydi. Bir koltuğa otum\Uf, 
gözlerini denize daldırmıştı. 0.) le 
masum, öyle içli bir hali vardı ki. 
bana çok dokundu. Atatürk'ün bu 
samimi anım tesbit etmek heveıi
le hemen makineme sarıldım. v. 
resmi aldım. 

O na tordum: 
- En son ne zaman gaze. 

te okudu? 
- Salı günil. 

- Siz mi okurdunuz! Kendl-
ıd mi okurdu? 

- Hayır. Bi.zzat kendisi alır, 

gôz gezdirirdi. 
Ve birdenbire benim devamlı 

tecessüsüme i!ynn etti: 
- Yoksa sh: yanlı§ mı düşü -

ntiyorsunuz? O son dakikasına ka
dar hafızasını ve zekbuu muhafa-

lmıail GDcenf 

za etti, okudu. On beşinci yıl l 
yazdırdığı nutkunu tashDı etti. 
lilmftnden bir gün evveline bd 
günde iki defa muntazaman 
oldu. Titizliğinden, tertemWl 
den zerre kaybetmedL Zira Ata 
tilrk bir an nefsine itimadını k• 
betmedl. Ölümil hiç hatınna 
tirmedi. İyileıeceğim, iyi olae9 
Jı.m demekte ısrar etti durdu. 

G ece yansından sonra saat 
Gcnlf mermer merdiveıı 

lerden bahçeye iniyorum. Şi 

ayak sesleri dinmiş kapılar k• 
panmıştır Lambalan yanan od,.. 
lardan birinde Uııtünda~ baştrsS 
iki eli arasına almı~ düşünfivor, 
Emnlv~t dlrektorü 5alih K ı tıc te
lrfonlıı knnusuvor RR!l:\'Rvrrln o
dal'ından de bend<.'n ba,kıı ayr:ıats 
olmamış ı?aliba 

Sırtımı kamçı layar rüzı?Arla 1-
ttle itile merasim kapısından ge -
çiyorum. 

Şehir l5yle bir aesslzliğe görnOl
.mOş ki Beşiktaş caddesinin çinlll" 
lanndan düıen yapraklar, uçu ... ~ 
rumlara devrilen kayalar gl~ 
gümbürdilyar. 
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Yunan Basvekili Memleketimizde 
...................... i Parti ~unda ı 

Almanyadaki Yahudiler 

' 
Şehrimizdeki Heyetler 
Dün Ankaraya· Gittiler 

1 iki Vekilimiz Iİ 
: izahat Verdi • • • Ankara, 19 (A.A.) - Dün ak- : 

Yahudilerin iskanı işi 
Beynelmilel Bir Gaile 

Halini Alıyor : şaın vaki olan davet üzerine t 
• C.H . P artisi Meclis grubu Umu· • 
: mi heyeti " 19/11/1938,, saat 1 Londra, 19 (Husus!)_ Bugün Jon kararnamesini neşretmektedir. Bu 

Ankara 

Atatürk•

Halkı, 

Önünde 
Bugün, Öğleden itibaren Ebedi 

ihtiram ve Tazim Resmigegidi 

Şefin Cenazesi 

Yapacak 

t on birde Reis vekili Trabzon t Sim.on Avam kamarasında, Alman _ kararname, Almanya veya Avustur
: saylavı Hasan Saka'nın başkan- 1 yada tahaddüs eden Yahudi mese _ yanın eski veya yeni ordularından 
1 lığınd~. toplandı: . . . . : lesinin Almanya ile İngiltere ara _ birinde askeri hizmette bulunmuş 
: ~lk so~ alan Dalıılı\e Ve~- e sındaki anlaşma üzerine fena tesiri olduklarından dolayı silah taşımak 
e mız Refik Saydam u~u Onden- t l ~ b l . bir Alman hakkını ihraz etmiş olan yahudiler-)llacak un, Yarın Ankarada ya-

Pc:bi olan cenaze merasiminde ec
~ h ll'leınıeketıeri temsil edecek o
lııbah eyetlerden son kısmı da dün 

retler ş~~~ımize gelmiş ve bütün he
laıı har un akşam Haydarpaşa
riyle A. e~et eden 7,15 ve 8.30 ternie-

n·· n araya gitmişlerdir. 
retle un sabahki ekspresle gelen he
~lç~ arasında Alman, Yugoslav, 
ti ge~'. l~alyan ve Estonya heyetle
Fill E ~Ştır. Fransız heyeti, sabahle
b:ı~tir ll'l.il Bertran kruvazörüyle gel-

. Vı..ı.~an hey t · ··~ 1 d h ti bir t e ı og e en sonra usu-
~as· ern1.e ve Yunan Başvekili J\Ie-
fleYeteın 1:-Yaseti altında gelmiştir. 
'1.IJ> 100 Atına 34 üncü alayına men
bıek.ted ' nefer subaylarile refakat et
!iı:ıcıe ~;~er. Heyet Perapal~s ote
karaya ~ra~at etmiş ve akşam An-

t> gıt:rnıştir 
.ı:.ıtıu · 

l'rarı,5 Bertran kruvazöı-ü ile gelen 
~ <'\n~ heyeti dahiliye nazırı ve es
iyaseı~ra sefiri Albert Sarraut'nun 
'J" 1 altındadır. 

e · A • uf l" .... d b 1 ° :acagını, u mese enın den bu hakkı nezetmektedir . 
• mız tanın u u gunun en e- t ah'• l . lm kt ıkt -. d ıli mese esı c a an ç ıgını. e ri memleketın her tarafında o- • Yah d'l . . k. . . b 1 il 1 Yahudilerin evleri •~yuluyor 
• n un yüksek maneviyatına karşı : u 1 erın ıs anı ışı eyne m e Münih, 18 _ Şehirdeki Nazi teş-
: bütün devlet devairi, Parti teş- t rr gaile halini a~dığını, bud~us~st~ kilatı yahudilerin evlerine girer~k, 
: kilatı ve halk kiiileleri tarafın- : ngilte:_enin kend~ pay~:·t ~:~uerı bir sanat kıymeti olup ta yahudile
t dan vakar ve ciddiyet içinde ve t yapaca.gını v~ mustem e a u . - rin evlerinde bulunan bütün tablo 
• h ükfunetin tanzim ettiği pro- • metlerıle bu ış hakkında temasa .gı - eski mobilya, vesair eşyayı alıp mü
: gram dairesinde izhar edilen : ~lmiş bulunduğunu beyan etmış - zeye nakletmişlerdir. Ve alınan eş
• hürmet ve saygı tezahüratı son : tır. . .. . ya hakkında hiç bir taviz vermeroiş-
: güne kadar hiçbir hadiseye se- • Yahudılere yapılan zulmun İn~ : lerdir. 
• bebiyet vermeksizin tam bir in- : liz - Alınan münasebatına fena tesırı Macaristanda Yahudi 
: tizanı içinde cereyan etmekte t olacağı hakkında Lord Jetland tara-
• olduğunu beyan etti. : fından vaki olan beyanata bugün Al 
: Yalnız 17 ikinciteşrin 938 ak- t man matbuatı büyük bir infialle mu 
t şaını htanbulda Dolmabahçe 1 kabele etmektedir 
: sarayı önünde Büyük Olünün : Dostluk ' cmiyeti rei.i 
: önünden geçmek sureti~e bütün : iıtila etti 
ı Istanbul halkı~ın ve cıvar nıa- • Londra, 19 (A.A.) - Lord Mount 
t halden ar;elenlerın mutad teza· • 
: h ürü saat 8,30 da ani olarak : 
t büyük bir izdiham h usulüne se- t 
: be~ olmuş ve bu izdih.~m .. ara- : 
t swda yedisi kadın ve dordu er- t 
: kek olmak üzere on bir v~tan- : 
1 daşın ezilerek vefatına bıus ol- t 

me•eleai 
Budapeşte, 19 {A.A.) - Siyasi 

mahfiller yahudiler hakkındaki kanu 
nu şiddetlendirpıek istiyen hükfune
tin bu husustaki mesaisini dikkat ve 
alaka ile takip etmektedirler. 

Yahudiler hakkında bir ay evvel 
çıkarılan ve halen mer'iyette olan 
kanun yahudilerin ancak yüzde yir
mi nisbetinde memleketin hayatına 
iştirak edebileceklerini tasrih etmek
teydi. Şimdi bu nisbctin azaltılmQQ 

düşünülmektedir. 

Ugoslav h . 
lııtı liarb· eyetıne, Yugos!avy~- Yunan Başveküi Metaksaı istaıyonda 
tat M . ıye. ve bahriye nazırı Gene- . . .. 

: mnştur. : 
• Bu acıklı vakanın hudusun- t 
1 dan dolayı Grup Umumi Ileye- : 

Ternple. bir mülakat esnasında "Al
man yahudilerine yapılan muamele, 
ve Almanyanın k<ıtolik ve Lüteriyen 
cemaatlere karşı ittihaz etmiş oldu
ğu hattı hareket sebebile, İngiliz -
Alman dostluk cemiyeti reisliğinden 
istüa etmiş olduğunu beyan etmiş -
tir. Mumaileyh, i!=tikbalin daha iyi 
olduğu ümidile cemiyet balığını mu 
hafaza etmektedir 

Hükllınetin partisi olan milli par
tide teşekkül eden hususi komisyon 
öğleden sonra bu meseleyi tetkike 
başlıyacak ve noktai nazannı ağlebi 
ihtimal yarın akşam bildirecektir. 
Yeni kanun bundan sonra parlamen
toya tevdi edilecektir. Yahudiler 
hakkındaki birinci ve ikinci kanun 
ile milletin müdafaası hakkında çı
karılacak yeni bir kanun gelecek ilk
kanunun 20 sinden evvel mer'iyete 
girecektir. 

8eı ~ıç rıyaset etmektedir. cenaze merasımınde İspanya Cum-
!'ııhha Çıka heyetine, fevkalade mu- huriyetini Nafıa ve Münakalat Na
bre~ olarak eski Ankara sefiri zın B. Bernardo Giner de Las Rio
tiyaseıon, Italyan heyetine de Aloisi sun riyaseti altında ve Barselona 

tlutu·· etmektedirler. garnizonu kumandanı General Ri-
ı· n b 11le :rn· .u heyetler Perapal:.ıs ote- quelme'le sahil bataryaları başku-
tt- ısafır d'l . 1 k k' erı.ıerıe e ı mış er ve a şam ı mandam General Matz, Vis Amiral 
lerdir. A.nkaraya hareket etmış- Tutentes ve protokol şefi B. Coreaga 

ı. /\ltnanı ldan mürekkep bulunan bir heyet 
t1:\ a.b arın Emden gemisi. evvel- t il ed kt' 
tıı· ~a:rn g ak' . 1 

1 

ems ece ır. 
ıf.ir. eç v ıt lırnanımıza ge - Barselonadan t.ayyare il~ ~a~:-~et 

il~ ~ S-Uretıe rn . . ti k t k etmiş olan heyet, Pazar günu ogle-ere erasıme ış ra e me . ak 
heb !ehrirn· 1 . 1 b-t·· den sonra Ankaraya varac tır. 

.;ıet\e ıze ge mış o an u un l l . d • . 
4 r A.nkaraya gitmişlerdir. stanbu heyetı e gıttı 

A.n:4<ttaya v an heyetler Yarın Ankar ada y~pılacak mera-
-'tat" ara, 19 (Tan muhibirinden) _ simde İstanbulu temsılen hazır bu
b.~b· Urk'urı cenaze merasiminde ec- lunmak üzere, Şehir Meclisi Reis Ve 
tıa~~k orduları temsilen hazır bulu- kili Necip Ser~engeçtinin riya~et~
b<ıı-e llskeri kıtalar bu sabahtan iti- de bir heyet, dun Ankaraya gıtmiş-lr: gelmeğe başladılar. tir. Heyet, Ankaraya Atatürkün ce-
tat\'~ \7 kıtası sabah saat 8 de, Bul- nazesi ile birlikte gitmiştir: .. 
dell k Ugoslav kıtaları 8.40 da, Em İstanbul Vali ve Beleclıye Reısı 
laları %\'azörüne mensup Alman kı- Muhittin Üstündağ ile İstanbul Ko
Relttıişl ·10 da Ankara istasyonuna mutanı Korgeneral Halis Bıyıktay, 
~~tanı er ve Ankara garnizonu ko- cenazeyi uğurladıktan sonra deniz 
~e~ ko;erıeral Kemal Gökçe. mer- yoluyla dönmüşlerdir. 
le
1 

tleri Utanı, sefaretler ataşemili- Ankara, 19 (A.A.) - Atatürkün 
a... \'e erk' t af d k k ·· ·•:tnışıar anı ar ın an ~r.şı- cenaze merasimine iştirak etme uze 
%elJtıe•ı dır. re vilayetlerden seçilen heyetler 

İstas':! e Sahil bataryaları başku- muhtelif istikametlerden trenlerle 
aıal'l biron dışında mızıkası ile y~r peyderpey şehrimize gelmekte ve 
arasıııQ kıtarnız ile misafir kıtalar kendilerine tansis edilen ikametgah-
~ ı a seıa · t t· ed'lm' 
0 tan " m resmı ea ı 1 ış larında misafir edilmektedirler. 
l k~llll'la ! Yugoslav kıtalan, Harp Ankarada bugünkü me-·cuim 
lıııa, ' QUlgar kıtası da polis oku- . . 
~llsr Alman k t G . T b' Ankara, (Tan rnuhabırınden) -

A ItüsÜ?le rn· ıf~sıed'lmaz_ı 1 de.r ıye Atatürkün cenazereleri bugün An -... lllt ısa ır ı ış er ır. .. 
~ell aı-a, 19 (AA) A .. k" karaya varmış olacaktır. Bu muna -
~ a~es· . - tatur un b l b "' .. k . 1 kt 
~lgıq. ~de hazır bulunacak olan se E~ ~· uşy: merası~ y.a~ı aca dır. 

tıl'l<iaıt.' tak ve Fransız mand11sı al- e ı e ın ce~ladik~esı ıs asyonb.~ 
aa,h 1 ıne:rnı k 1 . katafalka nakledı ten sonra u -
\> ~ §eh . : et er heyetlerı bu yük bir geçiş resmi yapılacak ve 
~ ısı .. ~ t'iınıze muvasalat etmişler 
~k .... y 9,30 da ordu mensuplarile hüktlmet 
t .oı Sef~da Hariciye Vekaleti pro erkanı, mahkemei temyiz, ştirayi 
ı:l'a.fı~<i ı Ve askeri ve mülki :zevat devlet, divanı muhasebat, Başveka
lt r Ve ~rı rnerasimle karşılanmış- let ve sırasile diğer vekaletler erka-

a M 1•1_ ak. larında ask~rl ihtiramat 
ti·~ <lllıştir nı, Ankara- vilayeti ve belediyesi, 

~ . 1Safir · milli banka heyetleri ve diğer ma-
1llle tn.. heyetler Ankara Pabs o- li, ticari ve idari teşekkülleri temsil 

/ 1 !Safir edilmişlerdir. eden heytler katafalkın önünden ge-
PQ'1ya da bir heyet çeceklerdir. 

fı.tııı:a gönderdi Meclis önünde tabutu top araba-
ra, 19 (A.A) - Atatürkün sından katafalka koyacak 12 mebu-

Dün •ehrimize sıelen Yunan askeri kıtaaı 

sun ve pazartes günü de tabutu ay
nı yerden top arabasına nakledecek 
ikinci 12 mebusun isimleri tesbit o-
lunmuştur. 

Merasim günlerinde etnografya 
müzesi ve Ulus Meydanındaki Ata -
türk anıtı önünde, altışar meşale ya
kılacaktır. 

Pazartesi günü yapılacak merasim 
için icap eden tedbirler alınmıştır. 

Burada da merasime Orgeneral Fah
rettin Altay riyaset edecektir. Milli 
matem gününde nakil vCl.Sıtalan iş

letilm.iyecektir. Halk için gençiik 
parkı sahası ayrılmıştır. Saat 8 e 
kadar herkes buraôa yer in i almış o
lacaktır. Tören radyo ile verilecek
tir. 

Rumanya Kralı 

Kral Karol 
Brükselde 

Brüksel, 19 (A.A) - Rumanya 

• .. d t ı ti de çok teessur uymuş ur. ı 

1 Bundan sonra kürsüye gelen •
1 • v k. l' . t Hariciye e ı ı m ı z ma- t 

Nevyork, 18 (Hususi) - Yahudile 
re karşı yapılan 7Ulüm dolayısile Bir 
!eşik Amerika hükumetlerinde efka-• tem hadisesinin haber alındlğı •

1 • . 'b h . • uh t t günden ıh aren arıcı m 1 
- 1 n umumiyenin Almanyaya karşı 

t lerde, uzak yakın bü tün dost 1 infiali artmaktadır Herald Tribune 

:
t memleketlerde m uhterem ölü- : 

müze karşı gösterilen saygı ile : 
: dolu teessür ve taziyet tczah iı- ı 
1 ratının ft>vkalade minnet hissi- : 
: yatiyle karşılanacak mahiyet- t 
: te ve mikyasta olduğunu ve o • 

i 
zamandanbcri devam eden tazi- : 
yet ve yeni Reisicümhur t 

t intihabı dolayısile izhar edilen : 
e tebrik tezahürlerinin ayni şekil e 
: ve mahiyette bulunduğunu izah : 

t etti. • 
: P arti Grubu Umumi Heyeti : 
t büyük duygu ve tahassüsler i- e 
ı çinde bu izahata karşı memnu- : 
• niyetini bir kaç hatibin ~öz t 
: söylemesi suretiyle ifade etmiş : 
t ve ruznemede başka bir madde : 
t olmadığından celseye nihayet • 
• ·1m· t' t verı ışır. • 

~ ................... : 

gazetesi bu kabil hareketlerde bu • 
lunan bir hükumetle münasebatın 

kesilmesinin derpiş edilmesi icap 

etti~ini ve iki taraftan sefirlerin mü
tekabilen t'ekilmf:!si bu kabil bir akı
betin muhtemel bulunduğuna ala -
met teskil etti~ine işaret ediyor. 

Vasington, 19 (A.A.) - Almanya 
sefiri Dichhoff, gelecek salı günü 
Berline hareket edecektir. Sivasi mah 
fe11er sefirin bu suretle geri çağınl
masını Amerikanın Berlin sefirinin 
geri çağırılmastna karşı tabii bir mu 
kabı>le teiakki etmı>ktedirler. 

Yahudilerin •ilah laftm cut 
yasak 

Bertin, 19 (Hususi) - Hitler Har
bi Umumide askerlik etmiş olan ya
hudilerin askeri üniforma taşımala
nm yasak etmiştir. 

Havradaki yangın 
·Bükreş, 18 - Dün bir havranın 

berhava edildiği hakkında Terilen 
havadis bugün tekzip edilmektedir. 

Havra berhava edilmeyip içerideıı 

tutuşturulmuş olduğu anlaşilıyor. 

iki Kardeş Arasında 

Kralı Carol, refakatinde Prens Mi- öDEMIŞTE : 
şel olduğu halde saat 19 da Londra-

Berlin. l!) (A.A.) - Resmi ceride, 
geçen ikinciteşrin tarihli Hitlerin bir 

Ödemiş, (TAN) - Hacı imam ma~ 
hallesinde oturan Hamit, sevdiği E
mmeyi evine kaçırmış, bu yüzden iki 
kardeş yaralanmıştır. Hamidin ağa4 I 
beyi Yaşar, Emineyi evden kovmak 
istemiş, çıkan kavga sonunda Yaşar. 
odunla Hamidi başından, Hilmit te 
bıçakla Yaşan ağır surette yarala· 
mışJardır. 

dan Brüksele gelmiştir. I 
Kral Leopold, Prens Carles ve yeni stasyon Binası 

Kordiplomatik ile birlkte Rumen Öd . (TAN) ş hird ı .. .. . . emış - e en uzu 
hükumdan ile Prensı karşılamıştır. ' . . . 
Kral ile Veliaht cumartesi akşamına bulunan Ödem.ış ıstasyonunun ıç kıs 

Fenni ve sıhht bir surette imal edilen 
kadar Brüksel sarayındıt kalacak- ma nakli için faaliyete geçilmiştir. 

larclır. Yeni istasyon binasının temeli ya-
Kral Liyej'deki esliha ve mühim- kında atılacaktır. Muhasebei hususi

mat fabrikalannı ziyaret edecektir. ye de burada yeni bir bina yaptır-

Müdahale İstiyorlar mıştır. Askerlik şubesi binası ile jan 

Rütenler. 
Çarpıştılar 
Prag, 18 (Hususi) - Meclisi me

busan Slovakya ve Rutenyaya oto
nomi veren layihayı tasdik etmiştir. 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Salahiyet
tar bir membadan öğrenildiğine gö
r e Huszt şehrinde bulunan milli Ru
ten meclisi hudut boyundaki Macar 
kıtalarının kumandanlığına müraca -
at ederek Çek devletinin rejimi al -
tında kalmış olan Ruten mıntaka

sında hüküm süren karışıklık ve ter-
röre nihayet vermek üzere Macar or 
dusunun müdahalesini istemiştir. 

Macar hükumeti bu hususta henü't 
bir karar vermemişse de bu karışık
lıklar karşısında lakayt kalınamıya
cağı bildirilmektedir. 

Pı:ag, 18 - Mahalli Çekoslovak 
kuvvetlerile Rutenler arasında mü 
sademeler vaki olduğu hakkında Le
histan ve Budapeşteden verilen ha
vadis katiyetle tekzip edilmektedir. 

Yalnız Çek hudut karakollarile, 
Leh kıtaatı arasında hududun iki 

1 

noktasında şiddetli müsademeler ol
muştur. İki tarafta da maktuller 
mevcuttur. 

darma karakol kumandanlığı için tra§ yaralan v. s. Bil<ımum yanıklar, 

TEDAVi EDER yaptırılan bina da ikmal edilmek ü- ' 
zeredir. 

. ..... __________________________________________ ..... 

ULU SEFiMiZ ATATÜRK I •• un 
1 

Hayat ve lcraa+.ndan Parçalar 

20 ASRIN GUNESi 
EBEDi VE MUKADDES HATIRASINI TEBCiL iÇiN FiLiM 
ARŞiVLERiMiZDE MEVCUT SESLi VE SÖZLÜ VE BU
GÜN MiLYONLAR DEGERINDE OLAN BUTON FiLiM· 

A Y R 1 C A LERIMIZI TOPLAYARAK KIYMETLI BiR ESER HAZIR
LANMIŞTIR. 

lstanbulda, DOLMABAHÇE SARAYJNDA 
DOLMABAHÇE SARAYINDAN • SARAYBURNUNA, IZMITTEN ANKAR A y A 

Kadar ve ANKARA DA Yapllacak Bütün Törenlerin Tamamı 
Türkiyen in en mahir 6 film oper atörü tarafından filme alınmaktadır ve bilhassa bu merasim filmini 
çekıniye gelen Avrupanın meşhur Foks ve P aramount operatö,.lerinin yardımı ile 3000 metre uzunlu· 

ğunda yapılacak olan bu m uazzam ve tarihli filmler Pek Yakında 

Beyoğlunda İPEK • SARA y . MELEK Sinema larında 
fZMIRDE ELHAMR~ VE YENi, BURSADA TAYYARE ve TÜRKIYENIN BÜTÜN 

BÜYÜK SINEMALARINDA BiRDEN GÖSTERiLECEKTiR. 

. ıı. FITAS - BEYoGLU -------·----- "'.v 
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BiR YILDA 100 KiTAP 
Yok bahama zensin bir kütüphane aahibi olmalr 

imyor mU1UDuz? Öyle ise, ıize müjdeliyebiliriz. 
Sabiha Zekeriya senede 100 kitap netrebnek üzere 

10 kunlfluk bir cep kütüphanesi teıiı ebnittir. Bu kitap
lar 10-64 sayfalık eserler olacak, fakat dünya edebiya
tmm eeki Ye yeni bütün eıerlerini, fikri, ıiyui, içtimai 
bütün hareketlerini top)ıyacaktır. Bu eıerleri bir araya 
setirdiiiniz zaman gayet zengin bir kütüphaneye sahip 
olmut olacakımız. 

Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmit olmak 
İçin aağ Ye ao) sütunlardaki kitap listesine bir göz atınız. 
Bütün bu eserleri senede 10 liraya, yani iki üç kitap pa
rasiJe elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede
celainiz. 

E.erler bakkmda daha fazla malGmat istiyenler, 
timcfiden TAN Matbaaaında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat etmelidirler. 

, I 1 

BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACAG iN 

(Ş YOKTU~ 

' l 

KASD9AH· iR·NJMBARA•Al. 
~a~atasaray Lisesi DlrektörlOğünden : 
lkınc taksit zamanı 1 llkklnwı 938 dir. Taluiılerbı vaktinde yatı

rılması !uzumu ılan olunur. (8'47) 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Fevkalide 1, 2, 3 CÜ ıınıflarda kafıtlı tldr w Jbncatçılana 1131 

senesine aid ADRES kitabi bualmlfbr. Arm edeallr OdadlA tedarik 
edebilJrler. '8380\. 

..-. KIRALIK •-. 
Haliçte Bahriye lllfUl 

ve tamirhane bütün tesisatile ki
ralıldır. Taliplerin H. rumuzile 

fat. 1 '78 posta kutusuna müracaat. 

iNHiSARLAR U. MÜDÜRLüG.ü iLANLARI 

Mllrtan 

Süpürge 3000 A. 

Tartma 
kabiliyeti 

Baskül 3 " 1000 Kg. 
Etil eter 1500 Kg. 
lçki bandrol kllıdı 70 x ıoo el> 
adında. 

Muhammen Bedelı 
Beheri Tutan 
L. K. S. L. K. 
- 11 375 341 25 

248 - 744 
- 90 - 1350 - '° - 2800 

% 7.5 
teminatı 

Lira K. 
25 60 
55 80 

101 25 
210 

1 - Nümunesine uygun olmnk prtiyle 3000 adet süpürge, şartnameleri mucibince 1000 kOo tartııl' 
blliyetinde 3 adet yerh mamulatı baskül ile sınai işlerde kullanılrnak üzere 1500 kilo Etil eter ve t 
dünü ifa etmiyen müteahhit hesabına nüm un esi evsafında 70X100 ebadında 7000 kilo içki bandrol 
ayn ayn açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriy.e muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 29/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı gunu hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levaısı' 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün ıozü geçen şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki 
kAğıdı nümunesl de gorülebillr. 

V - lsteJdilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarlylc bırllltte 
da adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. "8355" 

* I - İdaremizin Yavpn Tuzlanna getirilecek tatlı suyun Tuzlaya 
isaleai için prtnamesl mucibince satın alınacağı ve l 9/X/938 tarihinde 
ihale edileceği llln edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat 
tulünde 60 M/M kutrunda font ve llatesinde müfredatı yazılı hususi 'Bk
samma ait şartnamede tadilAt yapıldığından yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuytur. 

D - Muhammen bedeli sff Haydarpqa 25.000 lira ve muvakkat 
teminatı 1875 liradır. · 

m - Eksiltme •11/939 tarftılne raslıyan Çarpmba gilnfi saat 15 
de ltabatafta Levazım ve Milbayaat fUl:>esindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

V - Muaddel prt:nameler paruıs olarak her gQn İnhbarlar Umum 
MfldOrlftlü Levazım ve Mübayaat tubesile Ankara ve İzmir Bqmüdür
llllQnden alınabilir. 

v - Ebiltmeye :lftirak etmek istlyen flrmalann natsu: teklif ve 
kataloJdarmı ihale gününden 7 glln evveline kadar İnhisarlar Umum 
MüdürlOlft tuz ve fen fUbesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammın vesika almalan lhımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar mü
nakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik fle 5 inci maddede 
yazılı tuz fen ıubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7 ,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfiannın eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu
karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde v&-
rilmesi lhımdır. (8499) 

* I - İdaremi:dn nakliyat tubesi için prtnamesi mucibince yaptı-
nlacak açık güverteli armalı ve tam teçhizatlı bir adet çektirme (tek

rrG-0 ... ZE-LLl-Gl~Nll 
ICIN 

ne) 9/Xl/938 tarihinde nıaı, edilemediğinden yeniden pazarlık usullle A 
eksiltmeye konmuştur. Bütün dünyaca takdir 

m~ sıhhi' güzellik kremlcrı 
Gece için yağlı, günduz 
yağsız halifi acıbadem çe t 

hususi vazo ve tüplerde satı 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 11-
radır. 

m - Ebfltme 5/XII/938 tarilıfne raslayan pazartesi günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktlr. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gOn ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilnn 
olunur. (8535) 

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 ------Beher çifUne tahmin edilen fiat 470 kuru~ olan 130.000; 145.000 çift 
kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2.12.938 cuma 
günü saat 11 dedir evsaf ve şartnamesi 34 lira l O kuruş mukabilinde 
Ankarada Ko. dan alınır. İlk teminatı 31010 liradır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplnnnı ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
SL At Ko. na vermeleri (639) (8394) 

* Mnstahkem mevkii birlflderi ihtiyacı !çf:n kapalı zarf usulü ile ek -
lfltmeye konulmuş olan 58791 kilo benzin, 1773 kilo valvalin, 5919 kilo 
vakum 1181 kilo Gres, 589 kilo gazyağı 1.12.938 tarihine kadar pazarlı
ğa bırakılmıştr. Bu iş için taliplerin teminat akçesi olan 1303 lira ve 93S. 
senesi Ticaret Odası vesika.sile birlikte 1.12.938 tarihine kadar her gün 
Çanakkalede Mst. Mevki satın alma Ko. na müracatlan. (645) (8399) 

Dünyanın methur tekerciıi 

ALI MUHiTTiN 
HACI BEKiR 
Pazar Günleri Mağazalan Açıktır. 

latanbul - Be,otlu - Karaköy - Kadıköy 

1NG!Lfz KA ZUK ECZ~ 
İSTANBUL - BEYOÖL. 

Levazım Amirliği sofi' 
Alma Komisyonu ilanı/ 

4600 metre kıl teli müteahhit 
6 ve hesabına 2.12 938 cuma gii1I 

at 14 de Tophanede Levazım 
ği satınalma komisyonunda aÇ,. 
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
3450 lira, ilk teminab. 258 ~ 
kuruştur. Şartname ve nümUJlC""" 
misyonda görülebilir. İsteklilerlf 
li .satte komisyona gelmeleri. .~ 

(360) (Si"'" 

* 
25 bin adet mat kaput dil 

375 bin adet büyük, 150 bin adtC 
çük mat ceket düğmesi 2.12.93S 
ma günü saat 14,30 da To~ph ti, 
Levazım Amirliği satmalma ltO 
yonunda açık eksiltme ile 
tır. Hepsinin tahmin bedeli 28S'f 
50 tunıı, ilk teminatı 216 Uf' 
lrunıştur. Şartname ve nftl!l 
komilyonda garüleblltr. 
kanuni vesikalarile beraber beJJl 
atte komisyona aelmelerl. _ .ıııll 

(385) (StV"' 

* l/fA----------------··----•, 4S bin adet bOyQk ve 150 bftı 

ÜRK HAVA KURUM 
küçük kopça ile 75 bin adet 
lon arka tokuı 2 12. 938 eunı• 
saat 11 de Tophanede Levazııll 
lllf Satmalma komlsyonunb 
eksiltme ile alınacaktır. H B . . .. k p. tahmin bedeli 531 lira. ilk uyu ıyan9osu ~.":'::ı::.~u:· ,;:: 

ikinci ••tide: 11 llrl11c••••• 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır_ 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık~ 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mOlglfat •anbr-

Y eni tertipten bir bllet alarali lıtlrali etmeyi , .. 
mal etmeyiaiz. Siz de piya•ı•••• •••'•d ve bcıtlltl
yarlan ara1111a tlnnlı olursunuz. 

anunl ve11tkalarilf' ~raber be 

tte kombyona gelmeleri """ 
(388 "_,/ 

OSMANLI BANJCASI 

!LAN fi 
Şeker Bayramı münatebeti11' ,ıJ 

manh Banlresmm Galata, Y~ 
... ae,oııa ŞubeJeri Son.,.. 
24. JtS,.,. 26 mcı günleri ppab 

........................................ cakbr. 
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a1111ızlık • Şiıkln
llk • Bulanh ·Gaz • 
Saneı ·Mide Bo
zukluiiu ·Dil - Bar
sak Ataletl - lnkı· 
baz • Sardık • Saf
ra • Karaeiqer • 
Sıkıntı • Sinir • 
Horlamak ve bü
tün Mide ve Bar· 
ıalc rahalıızlıklq· 

rına mutlaka 
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•ı 25 iki miın 40 Dört miıfi 60 Sem miıfi 100 Kr. 

Bayramda yalnız 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
e Kızdaya y rdım et 1 c sı 

...._~•at yeri: lstcul il, .,..._ 
sahı bDroıu. Tel. 22613 

lttanbalda, Postahane arkumda Kahraman sade han 

~-----o lllncdık Şirketi. Tel: 20094- 95 •------.. 

nlerde Asabi Beı Ağnlen .. 
•ıı Sancılan Olanlara Hayıh Zindan Eder. 

EOKORI 
Ltelwl bCltGn ......... ........ pi ... 

Sıhhat " .... ·.ı.;.u tacle ecl•. 

Günde 1 • 2 Kaıe Kdftclr. 
1 O K O R 1 N lcalltl ,.,... " mideJI ~ 
Ta1sateı--.,a .. •eleel&JIOlıMnf. 
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PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

1 
• pudrala,..... ... Adi ...... .............. ltm8. 
... • ...... palWs padrallr 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

TELEFUNKEN 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

···= 
Radyolarının 

t39 ........... ., ... 

... ilracla70 ........... .... 

TELEFUNKEN 
Radyolarının ..,. ..... ,... ............ .. 

ılzl• .... - ................. . 

kat'I ......... "" .......... 

Tllrldye v.wa: Altll 

Elektron Türk Anonim Sirketi Elektrof en Tü~ Anonim Si~eti 
aalata Voyvoda cadd.ı Ne. 11·'2 

Telcaraf: Elektr• • lıtaaW 
Telefoa 414'° 

Anafarhlt.r caclclesl Ne. 11 
Telgrafı IWdrofH • A...,. 

Jelıto•ı 1217, 

Anadol• Bütün Mühim iri rinde 
layDerlmlz Yardır. 

Kumb 

....... 
~ 

.. N .. rly.t Mlcllrlı Ham Lltfl DlrtlhcL 
Saı.t.c111k ve Neırlyat T. L I· bcasıklıiı yen 

TANMcrlHaa 
~E?~ PASTiL HAKKI KATRAN öKSOROKtERl 

EOKONDEN KESER. 
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IKtNct TEŞRİN 
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T A N E V 1 
!stanbuJ. Ankara CaddeG ıo:a 

TELGBAF : TAN, İS'l'ANBVL 
TELEFON: H310, H318, H3H 

DÖBDCNCtl YIL - No. 1189 -5 KURUi GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

FRANSA TARİHİ 
Blrinel Cilt 

!iMCi.,. ea-.vlll•'den teroGm• ed .. 
Ba.emı Cahit YALÇIN 

l'llltt. 1il KUruı 
......... Kitabevi 

ıstanbulun Büyük Yası 

•:>n ihti.ram oazilelerini yopmıya koıtu, her , tar al gözyap oe hı~kırığa 

mercaime gftİren öğretmenleri aflaJılar 


