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Cenaze Merasimi 
Bugün Ankarada yapılacak cenaze merasimine 

ait program ve cenazenin geçeceği yerleri gösterir 

resimler üçüncü sayfamızdadır. 

Atatürkün Cenazesi, Büyük Merasimle 
Ebedi Medf enine Tevdi Ediliyor 

~tatürkün tabutu, lzmit i.kele•inden ista&yona nakledüiyor Cenaze, lzmit istasyonunda bekliyen trene konulurken 

1 

Ankara, 20 (TAN muhabirinde~) penceresine kadar yükselen bir masa 
- Büyük ve ebedi şefin cenazeleri - etrafına sıralanmış duruyorlar. 
llilı Önlerinden geçerken izdihama Saat ona on dakika kala, Reisi • 
lrlani olmak için :A.nkarad& bulunan c.umhur İs.ı;rıet İnönü ve Mareşal Fev 
Jandarma ve polis kuvvetleri daha zi Çakmak da geldiler. Şimdi garda, 
Baat 5 ten itibaren ~rln . muhtelif .en büyük devlet ~.damlanmız. Vekil
!l:laballerinde yer almış, cenazenin ler ve mebuslar, hepsi de tamam o
g~eceği caddelere giden yollan, kÖ- larak bulunuyorlar. 
§e başlannı tutmuşlardı. Bütün An - Saat t~m ona iki dakika var. Üze
karalılar, büyük kurtancılaruu bir rimizden çok yakın bir mesafeden 
defa daha görmek arzusu ile polis ve tayyareler geçiyor. Tayyareler bü -
jandarmalann önünde sükun ve hür yük yolcuyu Etimesuttan karşıla -
!netle intizar ediyorlar. mışlardır. 
Sabahın saat sekizinde Ankaranm TREN GELiYOR : 

llleclis, istasyon, Bankalar caddesin -
de kimsecikler yok. Bu caddelerin ..,..-S-a_a_t_l_O_. -T-r-en_a_ğ-ır ığır ~arR ıtiri • 

bittiği yerlerde iı~zibat kuvvetleri nö yor. Büyük bir sessizlik içinde yal~ 
bet bekliyorlar. Mebuslar, fraklarını nız fotoğraf ve sinema makinelerinin 
giYıniş vaziyette, üçer beşer istasyo-n sesleri !§itiliyor. Trenin her pencere 
a doğru ilerliyorlar. l sinden eğilen her adamın elinde bir 

h. stasyon caddesinin her iki tarafı fotograf makinesi, büyük şefe inti· 
1.tden Harbiye okulu talebesi tara-f zar eden halkın fotografını çıkan ~ 1
ndan iki sıra halinde kapatı~. yorlar. 

BiR. SAAT ÖNCE : En son vagon, ebedi şefi hamil o· 

Saat 9. Trenin gelmesine daha bir 
~aat var. Bütün mebuslar istasyon -
ta _aşağı yukan dolaşıyorlar. Gaze -
ecıier, foto muhabirleri cenazenin 
Yükleneceği top arabasına yakın bir 
~erde duruyorlar. Bunlar arasında 
adın ve erkek bir çok ecnebi gaze-

te ·1 cı er, foto muhabirler ve ecnebi 
matbuat mümessllleri hazır bulunu -
Yor. 

lan kendi vagonlan, üzeri ve yanla
n büyük bayraklarla kapanmış ola -
rak tam önümüzde duruyor. Fence

( Sonu Sa. 10; Sü. 1) 

ismet lnönü 
O. Metaksası 

Kabul Etti 
1 ~iraz sonra tekerlekle~eflJe d aJ . ..e Ankara, 20 (A.A.) - Reisicümhur 
d~rıle süslenmiş bir top arab~el- İsmet Inönü bugün kendilerini ziya
lı. Önürnüzde Demiryolları m~~ur • rete gelfn ekselans Metaksas'ı kabul 
arı, Üzerl bayraklarla kap~~~in etmiş ve uzun müddet görüşmüştür. , 

1 
l. Ulumu;zun Hatırası İçin 

Bugün Yurtta Matem 
~esmigeçidi Yapılacak 

~ ....... ..;.."· ... ~·~Saat 16 da Türkiyenin 
~) Her Yerinde3 Dakikalık 
·~ ihtiram Vakfe~i Yapılacak 

' 
Ebedi Şefjmiz Atatür -

kün muazzez naaşlarını ih
tiva eden mukaddes tabutun 
Ankaradaki Etnografya mü 
zesi.ndeki ihtiram mevkiine 
nakli merasimi bugün ya -
pılacaktır. 

MATEM 
TEZAHORATI: 

Bu münasebetle bugün 
bütün Türkiye şehir, kasa
ba ve köylerinde matem te
zahüratı yapılacak, Atatürk 
sevgisi, Atatürk bağlılığı 

canlandırılacaktır. 

ve sükun ile Atatürkün re-
sim ve heykelleri önünde 
son ihtiram ve tazim geçidi 
yapılacaktır. 

Bütün toplantılarda si
.yah renk kullanılmıyacak, 

galip rengin mümkün ol
duğu kadar kırmızı, beyaz 
olmasına çalışılacaktır. 

ŞEHRIMIZDEK1 
MERASiM: 

Bu 111eyanda şehrimizde 

de toplantılar yapılacaktır. 
Bu toplar.tılardan birisi bu
gün saat 14 te Taksim abi -
desi önünde yapılacaktır. 

Atamız Ankarada 

Şehir ve kasabalarla koy
lerde toplantılar Atatürk 
heykellerinin bulunduğu 
yerlerde, Atatürk heykeli 
olmıyan yerlerde de Cum
huriyet meydanlarında ya
pılacaktır. 

Dün Beyoğlu kaymakamlı -
ğında toplanan alakadarlar 
bu törenin programını tes -
bit etmişler, ıntizamın mu -
hafazası için de icap eden 
tedbirleri almışl:ırdır. 

Hat boyuna yığılan köylüler, ömürsüz birer ümit 
gibi çı rpına, çırpına yanarak karanhğı yakan 
meş'alelerle Büyük Ataları n ı selômladılar 

Ankara, 20 (Cenaze merasimini 
takip için sureti mahsusada An
karaya giden arkadaşımızdan) -
Dün gece Anadolunun bağrın

dan karanlık gelmeden geçtik. 
Tren yolunun iki kenarına canlı 
birer sütun gibi dikilen köy ihti
yarlarının, köy delikanlılarının se 
kizer onar saat yol yürümüş köy 
ninelerinin öksüzlüğün bütün acı
siyle yırtınan köy kızlannm ve a-

talannı götüren trene ıslak gözle
rini kırpmadan selam veren köy 
çocuklannm ellerindekı meş'ale -
ler ömürsüz birer ümit gibi çırpı
na çırpına yanarak karanlığı yak
tılar, ve onlan ancak meş'um bir 
hakikat kadar asık bir suratla do
ğan b ulutlu çilli bir gün söndüre
bildi. Milletin gözleri kadar nem
li bir şafağın rüzgarı ıle ürpere-

(Sonu Sa. 6; Sil. 1) 

Atatürk heykeli olmıyan 
yerlerde merasinı Cumhu
riyet meydanlarında 6 ok
lu Parti bayrağı ile örtülü 
bir masa üzerine konula
cak, Atatürk'ün resimleri 
önünde yapılacaktır. 

Her yerde Parti namına, 
belediye namına ve hallt 
namına birer nutuk söyle
necek, belediye reisi olmı

yan yerlerde nutku muhtar 
verecektir. 

Bando olmıyan yerlede 
halk koro halinde İstiklal 
Marşını söyliyecek, vekar 

Taksimde 3aat 14 te ya -
pılacak toplantıda törene şe 
hir bandosunun çalacağı is
tiklal marşı ile başlanacak, 
parti, belediye. Halkevi na
mına birer nutuk söylene -
cek, bundan sonra da halk 
tan bir zat nutuk verecek -
tir. 

Bu nutku müteakip Ata
türkün gençliğe hitabesi o
kunacaktır. Tam saat 16 da 
da her yerde olduğu gtbi 3 
dakikalık bir sükut ile ihti
ram vakfesi yapılacaktır. 

(Sonu Sa.6; Sii.. Z) 



:'enauyi Ankaraya nakleden Riyaeli Cümhur treni lznaitte Y avıua takip eden ecnebi gemilerİlt malı'"" wiriiniifii Q ntı son defa görmek, eliıni 
değecek, gözümü sürecek, ne 

fesimt duyurabilecek kadar yakın
dan görmek içtn lzmite geldim. 
Mayin iskelesinin üstünde, onun 
ta önümden geçeceği yerdeyim. Ba 
na geliyor ki, o fimdi, dipdiri, ~ 
lllt adımları, altın ~ biltün g~ 
kü içine sığdırabilmiş olan lflkh 
gözlerile, dipdiri geçecek. Ve biz 
hürmetle muhabbetle ona bakaca
ğıı. 

Körfez 8sttl siımtyah, gece ya. 
Taş yavq. utana utana nefes ah -
yor. 

Tek adım, tek çizgi, tek ses Jn
mıldaınıyor. Daha pek az önce buz 
gibi esen nızgar birdenbire ipek 
gibi ~dL Donanma ağır ağır, 
bütün ışıklan sönük olduğu hal -
de içeri sokuldu. Durdu. Demirler 
atıldı. Bütün meydan, bütün fe -
hir susuyor. Onu şimdi, önümüz -
den geçirecekler. Nasıl bakablle • 
ceğiı. 

İşte mayin iskelesine btr mo -
tör yanaştı. On iki general dışan 

çıktılar. Sonra Zafer torpitosu ile 
getin1en mukaddes ölü karaya çı
kar.ılijı. Cenaze, ~fl P.,Vıfll yavaJ. 
ağır ağır ilerliyor. Onik.i general o 
muzlarının üstünde göğü ta~yan 

insanlar gibi huşula yürüyorlar. 
Dunynlann bir araya gelen ıessi:.-
11 ile ilerliyorlar. Önde çelenkler. 
Yukansında, peygamberlerin üstün 
de dolaşan beyaz bulut gibi pro -
jekötr ışıklan ve üzerinde kırmızı 
bayrak olduğu halde onu götürii -
yorlar. 

Tabutu ~rtıyor ft eDerlmi 
yi1ziime götürüyorum. İçim yeisle 
kapkara Meydanla. tehirle., halkla 
beraber ben de hıçkıra hıçkıra sar 
sıla sarsıla ağlıyorum. 

D lrflten en, yarataıı zeUyı n 
peygamberlerin muhabbe -

tne tnsanlan sevebllm.lş olan tns. 
nı içinde taşıyan tabat, ba§lann 'Da 
tünde ağır ağır meydanın dı§ ka -
pmna doğru götürülüyor. Mey • 
d n şehir, yakınlar, uzaklar, ağlı
yor Doğünenlerin çırpınanlarm 5-
lürcesine, parçalanırcasına hıÇkı -
n hıçkıra ağlayanlann sesi Mini
mini mektepUlerln ba§lan üstün
de. çocuk kalplerinin matemi ve 
çocuk hıçkınklannm uğultusu g~ 
le doğru yükseliyor. Ben, o sonsuz 
go~ ıçlne sığdırabilmi§ olan san
du.kanııı en yakmlarmdayım. 

lzmitten Geçerken •. 
Kadmlar Göğüslerini Parçalıyarak, Çocuklar Hıçkırarak, ihtiyarlar 

içlerini Çekerek Ağlıyorlar. Ve O, Omuzların Üstünde, 

Göklerde Yerini Değiıtiren Güneı Gibi Gidiyor 

ona ellini değecek. gözümd 
sürecek, nefeliml dUJ'U1'9 • 

bilecek kadar yalmnm İtte tim
di onu trene koyuY"Orlar. Koydu
lar. Lokomotifin önilnde bir 'bl
yilk çelenk. YüreJimizde on• 
muhabbeti, kafamımı hatıram., 

kulaklanmızda md halinde ~ 
selen hıçkırıklar, Ve tren blb
yor. Sokakları, meydanlan dold• 
ran Jı:alabalıfuı göjiblerinden p
karak yeri götü aran, parçala
nan son ölümlQ 1eSler. Son ~lbk
lar. Trenlerin altında rilnenJ,or
mu§ gibi fdidetle, dehfelle ~ 
yan milyonlann le8l, ft tren ıı. 
re.ket ediyor. Peneerelmten ba • 
tını uzatmıt olanlar ~ 
yaf1J11 siliyorlar. Kendlertnl ba7 
guı halde kan•pelere atularm 

hıçkırıtı ııııı duyulU)'OI'. 

ClE 
Elem! 

....... ~~ .. 
1D11ft1lm: Birlal .Uyord• ki: 

-Saadet hwınlan 'birWrhae 
lama. İııqnlu blrMrlerinl 
... ~ leftbilmek 
birlikte elem pkmeliclirler_ 

Bir dlleft •e: 
-Swlet tepin. Wlbt 

ıh.,, dl)'Onl .. 

Bir IMıtba .. "7'le ~ 
-saadett. Mrblrlmlsl arans, 

lem n IStınpta buhquna.. 

Kompartımanlar ~mık clo!L Arada f1llllar a. nnb: 
Yeryüzünün en bilyilk olüsihıtı ko .,,.,,._ ima. ~ b8tthl tt1 
nacatı toprağa götüren tren ıtır ı.-. titretmek lstenek •• se.,W 
ağır ilerliyor. Ve ben onuıı arka- ee delft el .. tberiae akord et!,. 
sından ona yetişmek, onu tut - "Eter ıstırap obnasaydı, iıısaD el# 
mak, gideceği yere, konacalı top- nbntımıelan ölftrdO..,, 
rağa kadar peşini bırakmamak Mfnaaa bir çıraktır, elem onftll., 
itin de trenin ardınca, tren yolu tua,, 

;..\--....~u. 'CI._,. ~JUnea hı hı __,,, 
~ ...... __ ..._ _ _. _ __...__.;.,...""""',.,._._..,_."'_,.._ ,.!f-i~ı.p:.::;;:...::;::11;~~ ğllnhla,ft1ıı.M- · lftthnfiuir..._.. 

lıyonım. Ne ;müthiş manzara ne 
Elimi dcğebilecck, gözümü süre

bilecek, nefesimi duyurabilecek ka 
dar ona yakınını. Herkesle bera
ber ben de ağlıyorum. Ağlamamak 
için sebep, ağlamamağa imkan 
yok. Ona ağlanmazsa kimin arıca.. 
lllDdan atlanabilir? Oz çocuklan
na bile ağlamamq olanlar ona al
hyor. Anasının arkasından dövün
me~ olanlar bile onun için d5-
Wııilyor. Kadınlar göğüslerini 
parçalıyarak, çocuklar hıçkıra hıç
kıra, ihtiyarlar içlerini çekip ağh· 
yorlar. Başvekilden yedi ya§lllda. 
ki çocuğa, generalden nefere ka
dar ardınca herkes ağlıyor. Nefe9 
almadan, gözleri ya§. bağırlan tq. 
olarak ağlıyorlar. 

Ve O, omuzlann ~de, artık 
görünmemek üzere göklerde yer~ 

ni değiştiren güne§ gibi gidiyol'. 

Bütün bir ,ehrin, memleıketlerlıa 

dünyalann duran kalbi kesilen se
si aönen ışığı gibi gidiyor. Saba
ha kadar, artık, bir daha akmak 
için gözlerde yq kalmıyacak, hıl
vada geceden ve karanlıktan eser 
yok. Yavuzun, gemilerin ışılı be
yaz bir bulut aydınlığı halinde Ü> 

tünde açılıp genişliyor. Gökte tek 
kara nokta yok, görülmemiş, du
yulmamış bir gece bu. 

İnsanın ölümü bile artık yen&
miyeceği heybeUi bir gece bu. De
niz tarafından -1lm toplarmın 11&

.ı. brfl .etlerdeü insan hıçku'ık
lan gellyOI'. Sandukanın e yanın
da 8 ıneple. Mukaddes ölünün kll'
mm bayrakla ~rtfllft mulı:adde1 

andukuı 6mme bu e mtplenin 
Jfllı çiçek buketi ıfbi dökül~ 

K alplertmht erlten, tnsam b6-
tün nrlıtmdan sıyıran lal 

rengi, kokma ~liim olan bir ma
tem marp. Hıçkırık, tnnti dörin
meler- Ve an iki generalin omu> 
lan &ltiıınde, meydanlan dolduraa 
blabalığm aruından ODU'll aziz 
&ilsil istasyona doğru götürüınyor. 
Karp .tlerde toplanan on ~ 
- insanı yapralı kımıldayan .. 
llk alaçlan, ,.uı matemi w çok 
arkalarda kalan branlıklarlle 6-
lümltı bir gece dekoru. Onun öl&. 
d, dlm dik duran ve mübarek eU
ı. imanlara lfltı. bayatı, her sa
mana ileriyi, daha ileriyi göst. 

ren muhteJem heykelinin ta 5nfi& 
den geçirilirken içim ürperdi. Deb
,etle titredim. Hayatla ölümü bir 
anda duydum. Bu anda ölümü ve 
hayatı düşündüm. Gözüm Yllf do
lu, bir her zaman ebedt olan Mus
tafakea>altn vakur ve eanh heyke
line, bir, omuzlarm nstünde, top
rağına konmak üzere götürülen • 
m ölüye baktun. Ve hıçkırdım. 

H JÇhnklarm aflamalarm, t 
ni11'ler.in ardı arası kesil

miyor. Havada hıçJonk w ınilti 

b.altnde btr yu bayrağı gibi esen 

matem. Yerde aJhyan insan seli. 

İp pmd1, anduka, açık pen. 

eereldnden içıer:t llOkulmak tbere 

tna:ln 6ııthıde dunıyor. İ§te Y • 

ftzml .ıAm topL İfte yakan, 61-

dilren, eriten matem marp. Öliim 

.m. Ve itte leci leci yilkselen me:y 

danıda hıçkıran kesif kalabalık. 

Ta mak1rada, M!SSiz leSsiz ağlı -

yan gecenin esmer dekoru.. H~ 

tçıtnde alaçlar ...... bütün iyi feY
Jerin majfireUerin üatüne yağdı
tı mukadkdet ölil.. 

7-1 ... 

deli,şetll gece ve ne erlfllemn,,. duı;;u adam luaşımısa ıeçttttndd t 
tifilemez gök bu- Bu ne mutla tibuen bbl her ~ daha dyade 1ı'!: 
~n_ r 

lnumal Bekir blrimhe sevdirdi. Yaklaştırdı Tel tfl 

Norveç Kralçesl 

Dün Öldü 

lftmlyle ltfttfin Tttrk milletini bir 
mtlstesusı olmamak fhere eleıe ~ 

' ........_ Wftettirdi. Bu herkese _. 

slp obmq Mr •• detfldir. 
OYide lamlaele Wr lt.Wm 111" 

kil 
Londra, 20 (A.A.) - N~ n. "Btr edamm bahhyarhlma tıfll 

liçesi Maud bu •balı kanundan ya- metmek lpa ... ıtlnllnl beki~ 
.... 1... -1~ t -~- _,_Ü _ llclir. Kimse ilftmftnden evvel 
ı-~ am~a ..... ~-- o.uu 1 t17ft old11faaw iddia edemes... 

tür. ._....,._ Bayledir n onun fani dft.nY9.,-
Kraliçe ~.ı.ucnr tralmm ba1m lrdhallnl ılmdyealer bahüyaıfıl" 

tdL ... senlflltbal kalııll delU lclrik, 

Balkan Erkanıharblye 
Reisleri Toplanıyor 

mezler. 
Bakfnln •edlll slM • ıttm 

•Aırtr, ftthnclı lt&l-nhn etti ~ 
'•Enel kanalı elda Cenan b~ 

)ldlıf 

BndOllllll lnleclllt l1ttm adi' 
tı Genel kurmaylar konferansı ayın Dlll iki adımda bir f&lman ela""' 

28 .inci pazartesi günü bunda top- onan yola çıktıfmı ı&teriyord .. 
lanacaktır. Türk, Rumen .,. Yugc»- tık konalı ela mnletin ko11~ 
lav Genel kurmay bqkanlannm A- '3nllneleld tahtı idi. insanlar ~ 
tinadaki ikameUeri on gün sürecek- özlenebUen a bfi.JO.k cennet l>• i' 

Atina, 20 (A.A.) - Balkan Anten-

tir. lil midir? 



Zl·ll·D38 'fAN ;ı 

Ankaradaki Merasimin Programı 
~ 20 (T~ ~uhabirlnden) 
tın (bu~ Atatü.rkun cen.ueleri, 
ıncta gun.) aaat 10 da Meclia bi
~C<ı.k. n ahnarak top arabasına ko
len ve cenaze alayı teşekkül et
ID'ar sonr~ büyük merasimle Et
v • Ya rnuzesindeki ihzar edilen 
kıe tıakledil 

llugünk~ ecektir. 
acakt .u rnerasim, ~ suretle ya-
"- lr. 
"-ella.7,..,• 

Cenaze Alayı Saat Tam 
9 da Hare.ket Edecek 

(Protokol): 
12 - Ecneb! misyon ~eri; 
13 - Kordiplomatik ve misyon 

~erine • merbut heyeUer, 
(Protokol) 
1-4 - icra Vekilleri heyeti, 
(Protokol) 

15 - Saylavlar, 
(Protokol) 
16 - Barem üçüncü derC1:eye 

kadar asken erkan, 45 ~,ı takip edecek zevat saat 
e kad :K ş but ar amutay binasına gel-

s h unacaklardır. Ecnebi murah-
eyetle · A ' Plan rı nkara Palas holünde 

ta~cakl~ ve bilihare kendilerl-
l'dir. edilen yerleri :işgal edecek-

'l'op 
n kıta~abasının önünde gidecek o-

Alay Yürüyüşe Geçtikten Sonra Müzeye Kadar 
Her Beş Dakikada Bir Top Atılacak 

17 - Barem üçüncü dereceye ~ 
dar mülld erkan. 

lspanyol Heyeti 

de Dün Akşam 
Ankaraya Gitti nünde ar, kolbaşısı Halk sineması 

lddest bulunmak üzere Çankırı 
:ı>l boyunca yürüyüş kolunda 
~ bulunacaklardll'. Yabancı 

Paı-t· b' &ras 1 ınası ile Halle sinema-
l'de ~d~ ~endilerine gösterilecek 
cttk~Y'U§ kolu nizamında hazır 

S ardır. 
aat 1 

Yla O da tabut, frak giymi~ 12 
\' taraf d Utay b. ın an kaldırılarak, Ka-

ol ınası önünde bulundurula
. auan top arabasına vazedilecek-

olanesnada cenazeye refakat ede
. 1.aratınl2 Genera~ top araba.sının 
alac~ kılıçlarını çekerek mev 

'l'abut t · 
Oh-. 0P llrabasma nzedildikten -'4, 'lerU 
t Yilrij .. Ccek 'işaret üz.erine, kıta-
% YüŞc başl!yacak ve cenazeyi 

OsıeruYaraıt l numaralı krokide 
. ecekl en )'erlerini almak üzere iler-
taata erdir. Bu yiirüyüf emasmda 

refakat ~acakt eden bandolar çal • 
"- ır. 
-.ena2':e .. , _ 
~ol ~YlUnı nihayetinde gi -

l liaUt an. pıyade taburunun kolba
Ur du aınernaaı önüne gelince ta
kıta(acaktır. Müteakiben, yaban

&basın, ar da harekete geçerek top a
tıdecek} n önündeki yerlerini iıgal 
~fiyl ~rdir. Bunun üzerine cena -

~ lttot ede:ek o~~ ~evat 2 numa-
ilia' ')!~~'-gosterıldıği veçhile, yer U ~etıni __ ,__, ___ ..1_ - • --·-

erliyer edecek olan tabur 
:Su ~k korteji kapayacaktır. 

'lah, ette teşekkül eden cenaze 
lıareke~erilecck bir işaret üzerine, 
)'asetıcu eyliyecektlr. Bu esnada rl
~a~nı lllhur bandosu Chopin'in 
\>e diğer l'rl.arşını çalmağa başlıyacak 
'laydalti bandolar münavebe ile ve 

Sala sıralanna göre matem ha-
.\} Caklardır. 

~11.n )°'\irüyüşe başlamasmdan 
1-ttııa k teııa7.ıe11ın müzeye muvasa
~ at~dar her 5 dakikada bir adet 

/\.} Cl\ktır. 
il)' kıta 

tacıd~i hi. atının lı:olba~ Bahriye 
tı'aı. zası.n~ ~arınca kıtalar 3 
le:rı illa krokıde ışaret edilen yer-
\ de ~dır. Topçu taburu kro-
~)'ol t edilen mahalle yaklaşır
~~~Un &ağına yanaşacak ve tam 
l>~~e h gelin:e duracaktır~ Türk 
liltii§ıe d taatı ile ecnebi kıtaatı yü
~.Uen evanı ederken krokide gös-
ecı ~erle · · ~elt i nnı yola tevcihi cephe 
~t'\eıı §gal edecekler ve cenaze ge
~1Aınlıyacaklardır. 

~ll taıJ1 taşıyan top arabası Ve 
:o~ ben heyet ilerliyerek Et -
~ a tnüzesinin methaline te -

l<ıde g~edCCekler ve 3 numaralı kro
""'li Oste....ııd . ~ . .. 
- 3 Yec •' ıgı uzere ahzı mevki 

'l' ekıerdir 
h abut . 
r alJ.i ?rıa~eraller tarafından ma-
etı, htır suna nakledilecek ve tö-

ada hitam bulacaktır. 

e cenaze alayı 
~ ena~ ı . 

~elttlr: n ayı şu suretle teşekkül 

2 - Mızr kl - 'l' 8 ı bir süvari alayı, 
3 - /\ 0 Pçu taburu, 

'llUhafız 1
1
ay sancağı ve bandosu ile 

~ . nayı 

h - AI ' arbiye ay sancağı ve bandosu ile 
5 alayı, 

El'! - ~ 1 Q), nebi kıtalar (Alfabe sıra-

6 - n 
1; ~ ' . 8.ndosu ile bir deniz mü!re-

• t t ~ • • l • . • t~ 12 
1 ın ı.ı ıç çckmı~ va-

ıtı ft G 
'"~Yi t ~n1.ral bulun.ın "'e .:e-
8 - aşıyan top arabası 

Ulus refikimizin hazırlattığı bu resmin yukarda sağ kö
şesindeki yuvarlak, Büyük .Millet Meclisini göstermektedir. 
Cenaze bugün kaldırılacak ve sonra beyazla i~aret edilen yolu 
takiben gara kadar gelecek, oradan bir kavis yapacak ve Hal • 
kevi istikametini tutacaktır •. Yenişehirden gelen caddeyi kese-

blactaıya~tatürk'ün harp ~e istikJal 
?lu takiı:l'lnı taşıyan General ve o-

9 - /\; ~iyaseticümhur erknnı, Bu resimde yalnız Halkevi, Etnografya müzesi sahasını 
ıo - b aturk'ün ailesi elradi, .. .. R . 1 ki. . t d H Ik . d .,, 
11 

.. ,cisicümh goruyorsunuz. esmın a ınış şe ı ıs asyon an a evıne og 
b_ - n- ur, ~§\'ekil UYiik Millet Meclisi Reisi, ru giden cadde üzeridir. Beyaz ok bir taraftan Türk Hava Ku-

' Marcşaı, rumunun diğer taraftan Hariciye binası, Te Ticaret lisesi ara-

Atatürkün bugün Ankarada ya· 
pılacak cenaze merasiminde cüm • 
huriyetçi İspanya hükumetini tem
sil etmek üzere dün Barsefondan 
tayyare ile şehrimize bir İspanyol 
heyeti gelmiştir . . 

Heyeti getiren 14 kişilik büyük 
yolcu tayyaresi saat 14 de Yeşilköy 
hava meydanına inmiştir. Heyet, 
Münakalat nazın BemaTdo Gimer- -
dilesriyos ile general Mats, gP.neral 
Rikelmi ve amiral Fuentesden mü
rekkeptir. Bunlardan münakallt na 
:ıım heyet reisid'ir. Genernl Mats 
reisicümhunı, diğerleri de ordu ve 
donanmayı temsil etmektedirler. 

Dün heyet reisi kendisi ile görü• 
şen bir muharririmize: 

- Atatürkün ölümü, bütün dün

yada olduğu gibi, İspanyada da bü

yük bir teessür ve heyecanla lc~ 

lanmıştır. Gelen ecnebi heyetler >. 
çinde en geç kalan bi%1%. Fakat 1s
panyanm bugünkü vaziyeti nnan 
dikkate alınırsa, bizim ne müşkül 

şartlar altında buraya geldiğimiz u 
laşılır. 

Heyet baları ınihmandarlıkla

rma tayin edilen deni% albayı İbra
him Riza Ölman ile topçu binbqıa 
İhsamn refakatinde otomobillerle 

Yeşilköypalasa gitmişler, öğle ye -
meğinl yedikten sonra saat 15 de 
Ankaraya müteveccihen tekrar tay

yare ile hareket etmişlerdir. 

Heyet Azalan, İspanya konsolo. 
rek yukan çıkacak, Halkevinin arka tarafından Etnografya .. • .. . su ve Sovyet vis konsolosu 1van 
muzesıne konacaktır. Etnografya muzesi bınası, altta iki dai- . . . taraf d ,_ lanm • 

·ı .. t ·ı . t' 1 d k' d . A .. k'" . . Vırıyokine m an Aar§' 'f re ı c gos erı mış ır. çer e ı aıre tatur ·un cenazesının kona- la.rd 
... k · t t kt d' O tad k' .. Jl K"l ·· 1ar ve uturlanmış ır. cagı ısını ışare e mc e ır. r a ı muse es u turparkı 

sahasıdır. Ecnebi heyetin oe kıtalar 

sında Halkcvine doğru çıkan yokuşu göstermektedir. Cenazeyi 
teşkil eden alay buradan yukarı çıkıp HaJkeYiniıı arkasından 
Etnografya müzesi önünde duracaktır. 

Ankaraya vardılar 
Ankara, 20 (A.A.) - Dün Anka

raya gelen Irak ve Fransız manda 

idaresi heyeUeriyle Bulgar heyeti ve 
Bulgar askeri k.ıtası, İran, Yugos .. 

lav, Sovyet, Frans:ı.z ve Almaıı kıt.
atından sonra bugün de sıra ile hu
susi trenlerle Yugoslav. heyeti, İn .; 
giliz heyeti ve asken kıtası, Sovyet, 
Fransız, Alman, Polonya, Arnavut
luk, Mısır, Macar İtalyan, Estonya, 
Danimarka, İspanya, Suriye, Finlan
diya, İsveç, Holanda, Belçika, Çek, 

Japonya, İran, Afganistan, Milletler 
Cemiyeti, Düyunu umumiye heyet

larile Yunan heyeti ve askeri kıtası 
ve Rumen heyeti ve askeri kıtası An 
karaya gelmişler ve heyet azalan 
Ankara Palas ve Belvü Palasta ken
dilerine tahsis olunan dairelere ve
ya kendi elçiliklerine, İngiliz kıtaa
tı Gazi Terbiye Enstitüsüne, Yunan 
kıtaatı inşaat usta mektebine, Ru - . 
men kıtaatı jandarma Enstitüsüne 
yerleştirilmişlerdir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Yunan Baş
vekili ekselans B. Metaksas ve Yu
nan heyeti Ankaraya gelir gelmez 
Başvekil Celal Bayann refakatinde 
doğruca Atatürkün tabutu önüne gi
derek bir dakika sükut etmişlerdir. 

ADANADA: 

Kömür Azl;ğ. Var 
Adana, (TANJ - Beledıyt:, kômü

rün kilosuna 4 kuruş narh koymuş
tur. Şehir içinde kömür buhranı var 
dır. Bunun, narhın az görülerek 
muhtekirlerce kömürün piyasadan 
çekilmesinden ileri geldiği söyleni
yor ve belediyenin tedbir ittihaz ey
lemesi bekleniyor. 
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Yazan: 

rı 

çalışma devresine girdikten sonra, 
o büyük ses artık kürsülerden yük
selmez olmuştu. Lfildn her akşam 
ofrasındn insanlığın bütün mühim 

mesele ve davalarından uzun uzun 
bahsederek muhataplarını mcb
hut bırakan bir tallikatle bazan 
saatlerce söylediğini, çok yazık ki 
phidi ve sanıii olamamakla bera
ber duyup bilirdik. Muazzam bir 
nehir gibi akıp gitmiş olan o gü
zel ve büyük sözler arnsında, aca
ba samilerince hemen kayıt ve 
hıfzedilmiş olanları çok mudur? 
Ve bunlar ne znman neşredilecck
tir? 

t 

mektuplar, lrliyük ınüyil anlamak 
"Ye eserini tamam.ile aydınlatmak 
için şüphesiz ki en kıymetli ve he
nüz hiç istifade edilmemiş vesi-
kalardır. Bu vesikalar toplandığı 

zaman da, Atatürk Türk edebiya
tının (Mektup) nevinde de kendi
ne luylk olan büyük yeri ~gal e
decektir. 

Kendisiniin gençliğinde Tevfik 

Fikreti çok okumuş ve şiiri sevmiş 
olduğunu bildiğimiz için, acaba 
genç senelerinde yazdığı şiirler 

var mıydı ve bu şiirler arasında 

kaybolmayıp bir köşede kalmıı 

bulunanlar var mıdır? Sualini de 
irat edebiliriz. Fnkat kendisi hiç 
şiir yazmamış olsa da. Atatürk 
eserile şairleri ve sanatkllrlnn a
sırlarca ilham edecek en bilyük in
sanlardan biridir ve insaniyetin 
umumt ve müşterek hafızası dene
bilir ki bu büyük insanların beş 

onunun adından, hatıra ve eserin
den terekküp eder. Türk edebiya
tı için ne mutludur ki büyük ka.li'
rnmanımız sade zaferler kazan
mak ve büyük eserler bırakmakla 
iktifa etmemiş, bunların tarih.ini 
de bizzat yazmak istemiştir. 

Onun tarih ve hatırat yazılarin
da, bu sahadaki en titiz bir antolo
jide de yer alacak kudrette sahi
feler vardır, ve Atatürkiln utulile, 
Türk edebiyatı. hatırat müellifleri 
arasında en kudretli ve ebedt na
siyesini iknybctmemiş matemi için
dedir. 

A tatnrk, TDr1c edebiyatı ıçtn mu.
arnm bir definedir. Edebiy• 

tın bir çok ~; şlir, roman, ti
yatro ve tarih, onun muazzam ve 
§imdiden efsaneleşen hayatını~ 
ça parça veya ~b.'.ışa teren
nüm ve tasvir edecektir. Kendisi
nin sade ve güzel çocukluğundan, 
bütün bir bilgi ihtlrnsuun doldur
duğu gençliğinden, askerlik hayatı
nm ilk şereflerinden ve nihayet 
sağlığında ona bir ilôh heybet ve 
azameti veren o harp ve siyaset 
werlerlle dolu yıllardan sayısız 

sanatkar ilham alacakhr. Atatür
kil anlatmak Teya terennüm et
mek için yazılmış sahifeler ara
sında henüz bir şaheser yoksa, bu
nu tabil bir fCY addetmek lfızım
dır. Çünkü büyük adamlnrdan il
ham alarak yazıl~ şeylerin şah
eser payesine yükselenlerlni, hiç 
bir zaman o bilyük adamlnnn mu
asırlan yazmamışlardır. Ve çün
kil büyfik dağlar. etrafiarmdald 
tepeler tdllnfp görill.mez olduktruı 
sonra bütün azametlerlle meydana 
çıkarlar. Atatilrkün hayatının ve 
bu 90D hüzünlü günlerde ölümü
nün ilhamlle yaztlmış ~ ve ytt
zılar arasında, cidden güzelleri bu
lunmakla bernbcr, muhakkak: ki 
()3heserler henfu: doğma~ır ve 
onun dasitanf hayatını anlatan md
him tarih kitaplannı \"C onun da
sitani bnyntuıdan mülhem efsane 
gibi rom.anlan ve piyesleri ve şi
irleri yazacnk Türk mütefekkir ve 
sanatkArlan., henüz mektep sırnla
rmda okumaktadır. 

Belki onlar onun tabutu ~ 
ken haykmp ağlaşan bu çocuklar • 
rasında birer çocukturlar, ve sanat
kar nıhlan o ulvt tabut geçerken 
dukduklan engin, hudutsuz tees
sürden artık dinmiyecek heyecanı 
ve ihtirası belki yeni, daha dün al
mıştır veya bugün almaktadır. 

A tatilrkOn (Nutuk) adım ta
şıynn ve içinde Milli Mü

cadelenin bütün sa!hnlan teşrih 
Ye tasvir edilen büyük ve ltıyc
mut kitabı da, milletin vckilleM 
huzurunda günlerce devam etmt§ 
bir nutuk olmakla beraber, inti
hap ve tanzim edilmiş vesikalnrl
le hakiki bir tarih kitabıdır, ve 
sade hututu asliycsinin tesbltiıil 

müteakip söze girişilerek talAka
tfn Uhamlarile vücut bulmuş bir 
eser değil her satın üstünde dü
§Ünülerck yazılmış ve ondan son
ra okunmuş bir kitaptır. Bu kita
bın edebiyatımızın tarih ve hatırat 
nevindeki yeri fevkalfıde bilyük 
ve mühimdir._Blzd~ clovl.o-t 

mevkileri işgal etmiş şahsiyetler 
\ouzcEDE: ._ __ 

Fakat. istikbaldeki Türk edebi
yatına. bitip tükenmez ilhamla
rın membaı olmnsı için harlkulA.
de ve ulvt hayatını hediye eden 
Atatnrk ile edebiyatımız arasında
ki münasebetler, sadece bundan 
ibaret değildir ve büyük adamın 
kendisi de Türk edebiyatına eser 
vermiş, o edebiyatın bu itibarla da 
~lardanbert malı olmuştur: O, 
buyük bir hatip ve müverrihtir. 

H er a~ ve her devrin birçok 
eazaını gibi başardığı büyük 

!şlerde kullandığı en müessir alet
ler arnsında (söz) den istifade et
miş, (söz) vasıtaslle cenkler açmış 
ve (söz) vasıtasile yenerek zafer
ler kazanmıştır. Maalesef tam bir 
fek.ilde toplanmam1~ ve belki içle> 
rinden bir çoğu kaybolmuş bulu
nan nutuklan, Türk edebiyatın
da hitabet nevinin e.n kuvvetli nü
munclerindendir. Sesi biraz kısık 
olan ve bazı kelimeleri talftffuzun.. 
da doğduğu toprağa ait hususiye~ 
Jer m\Jhafaza eden Atanın hatip 
olarak yaptığı misilsiz tesirde gü
zel yüzünün, emsalsl% §öhretlnln, 
heybetli manzarasının ve bakışının 
asırlara adeta bir büyü şekli ala
rak intikal edecek kudretinin de 
elbette tesiri bulunmnkla beraber. 
nutukların bu biraz barict unsur
lar hnzfedilince de tesiri biıyük· 

tür. Şöhretleri dillerde destan e
dilmiş nice hatibin nutuklarım bir 
gün evvel heyecanla sarsıla sarsı· 
la dinleyenlerin ertesi günü ayni 
nutuktan matbu olarak okuyunca 
dınlerken duydukları heyecanlara 
şaştıkları hatırlanır ve Atanın hıf.
zedilebilmlş her nutkunu daima 
takdir ve hayranlık duynrak oku
makta devam ettiğimiz düşünülür
se, onun hakikaten kudretli bir 
hatip olduğu bir kere daha tes
lim edilir. Milli mücadele yıllan 
geçerek ve Atatürk bÜtün ha
rikulade inktlaplanm başararak 

memleket taba prUar içinde bSr 

arasından bir kaçı zamanlanna 
ait hatıralar neşretmiş olmakla 
beraber, bunların hiç biri Ata ile 
uzaktan da mukayese edilebilecek 
işler yapamamışlar, öyle fevkal -
de şeyler söyleyip anlatmak imka
nına malik olamamışlar, bir edebi
yat tetldkçlsinin ifadesile konu
pyım, bu kadaı; zengin ve mü
kemmel bir mevzuu ele geçircme
mlşlerdL Ve büyük kumandan ve 
büyük inkılapçı Mustafa Kemalin 
harp ve siyaset destanını yazan ta
rihçi Mustafa Kemal, bu büyük işi 
kudretle bnşarmış, zait tafsilatı at
mak ve en mühim noktalan bil
hassa aydınlatmak gibi, yerine gö
re lisanını ağırlaştırmak veya hız
landırmak, yerine göre sakin ve 
ağır yahut yüksek ve hcyecanTı 
konuşmak gibi bütün mükellefi
yetlerini de ifa etmiş, bu snnatm 
da bütün inceliklerini bilmiştir. 

Atatürkün çocukluğu lle gençli
ğine ve cihan harbinin bazı safha
larına alt hatıralan da. Od imzn
ınn deltılctile intişar etmişti ve 
bunlardaki lisan kendisinin husu
siyetlerini belki daha fazla göste
ren bir teklifsizlik arzeder. Bun
lardan başka, Atatürkün (Hatırat) 
nevi dışında ve kendince en mü
hiın tarih devrelerine ait yazıla
n olduğunu ve bu yazıların BAni
si bulunduğu (Türk Tarlh Cemi
yeti) azalarının müşterek hüviyc~ 
lcri altında intişar eden dört cil~ 
lik tarihin sahifelerinde mfiştakil 
fasıllar teşkil ettiğini biliyoruz. 
Bu fasıllan, nasıl olup ta bizzat 
yazmağa karar verişini de anlatan 
izahat ilavesile, cemiyet milstaldl 
bir cilt halinde neşretmclidir. 

R u arzuya flAve edUecek b& 
ikinci temenni ise, onun hu

sust mektuplannın itina ile topla
nıp neşredilmesi hususudur. Haya
tının bir çok safhalarını musaha
belerinde anlatan ve dostluğa bu
yük bir kıymet vererek bir çok 
eski dostuna dalma bağlı kalan A
tatürk, hayatının yeni ve eski gün
lerinde onlar etrafında bulunma
dıkça elbette kcndilerfle muhabe
relerde bulunmuştu ve o canlı 
hareketli llsaıılle ~ olacağı 

Cam·de Vurdular 
Hendek, (TAN) - Düzcenin Şa· 

bat köyü muhtarı 1smail Görücü, 1e-
ravih namazını cnmide cemaatle be

raber kılarken, pencereden atılan 

bir tüf ek mermisile vurulmuş, on 

dakika sonra ölmüştür. Katil aranıl

maktadır. 

TEŞE<KOR 
Büyük Atnm.ızın umulmaz ıı.c:ısllc 

günlerdenber.i yaruın kalplerimiz kan 
lı yaşlar nkıtan gözlerimiz kaderin a
cı bir cilvesi olarnk ikızınuz Bil unun 
henüz bahan ömründe bir kazaya 
kurban gltmcsile bir kat daha yara
landı, bir kat daha kızıllaştı. Bu hiç 
bcklenilmiyen felhketi haber alarak. 
matemzede ailemizi telgrafla. tele -
fonla. yazı ile, ziyaretlerile ve yav
rumuzun cenazesine f.ştirnk etmek, 
çelenk göndermek suretlle taziye ve 
teselliye ve büyük elemimlzl paylaş
mağa şitap eden muhterem büyükle
rimize, dostlarımıza, akraba ve tnal
ltikatunıza ayn ayn teşekkür ve arw 
zı minnete derin matemtmtzden mü
tevellit elem ve ıstırab ikudretbah§ 
olmuyor. 

Giryan kalblerlmlzfn 8011SUZ ve 
samimi teşekkür ve minnet hi!leri
ni kendilerine tbllığn snyın gazeteni
zin lfitufkar vesatetlni dileriz. 

Raufl ve Feridun Manyu 
ve ~lerl 

EVLE1'"ME - Bergamadnn gar.e -
temize yazı yardımında hulunnn Bay 
İhsan ;runaıı ile Bergama Merkez 
oteli sahibi Bay Emin Başorakın kı
zı Bayan Güll.7.ar evlenmışlercllr. Sa
adet temenni ederiz. 

Ölüm - Posta Telgrn:f umum 
müdürlüğü İstanbul Telgraf fen mü
fettişlerinden Bay Tevfik Fikret Ak· 
yüz Gebzedc vazifesi başında vefat 
etmiştir. 

Cenazesi yannkt salı gtinü Beyoğ
lu ZükCır hastahanesinden kaldınla -
rnk defnedilecektir. 

Kederdide ailesine taziyetlerlmi
zi sunanı. 

Mersiye 
Şimşekler onan azmine hayrandı ezelden 
Buhsm yatıyor b&k şu vücut knldı o scldea 
Kurtarmak efer isterlsen gelmez o elden 
Ruhsuz yatıyor bok şu vücut kaldı o selden 

Olmcz eserin ı,te senin bizdeki devlet 
Matemde bütıin ağlıyor hep koskoca mffiet 
Kalbimde bugün llcr sözü bir kökleşen ayet 
Tannın duyacak belki yarın türlü nedamet 

ismin koca bir tan'h için ün ve §ere(tir 
Türkün ba~ı kalbindeki ölmez Ulu Şeftiı 

Zahirettin Topuz · 

* 
ONUN BAŞUCUNDA 

Bir mllletin ağlaştığı loş kubbeye yaklaş, 
Heyhat ebedi uykuda tarih yaratan ba§o 

Milmkün mü kapat.-nn o deniz gözleri hilkat, 
Anlat bize tanrım neye kıydın bize anlatL 

Duydun seviyorduk ONU senden daha fazla 
Aldın Onu bizden çekerek kinle, garazla. 

Alınak mı? Ne mümkün Onu kalplerden ayırmak! 
Tabutuna üzgün kapanan millete bir bakl 

Onsuz güneşin doğması mümkiln olacak mı? 
Onsuz gecenin bittiği bir gün olacak mı? 

Ah milletinin çektiği matem ne kadar zor, 
Gözler bir alev, kal~leri hicranla yanan kor-

Enginlere akşam gömülen yaslı gfuıeşler 
Fecrin kızaran ufkuna tekrar dönecekler. 

Ey mllleti yoktan yaratan! DCinya sana pek d&r; 
Gel gir, kanayan kalbini gençler açacaklart. 

* Öldükten Sonra 
GüneJln doğduğuna utandığı bir gündil 
Anımızı ısıtan, tsıtan fsilcsöndü... 
Zerr adar kıym ti kalmadı kCiinafın 
içimizde sönmiyen sevgili yaratansın 
Matemlnle ağlayıp inlese de kalbimlı 
Umduğun oldu artık değiımez hedefimiz 
Sana biz, bizden sonra gelecekler de tapar, 
Türk sana inanmııhr, inanır haıre kadar. 
Ay doğarken d sensin, güne§ doğarken de sen 
Fethettiği kalplerde yaıayıp ve yükselen 
Azrail yaptığından utanır mı ki: Hele. 
Kan ağhyor ulusun, iki büklümdiir beıer 
Ender, çok ender bulur insanhk böyle Önder 
Mevti bir ifrit 9ibi vuruyor gençlik yere 
Atilla, Timur, Yavuz, Fatih çıktılar seyre 
Lôle, gül ve sümbülden yapılmıı buketlerle .... 

1Qff'Ofla 

* ATAM 
Niçin ufuklar siyah, neye g(ineş karardı 
Neden bakışlar ıslak ve benizler sarardı 
Bu halk niçin ağlıyor, bu vatanda ne mi var1 
Bugün Türk milletinin tükenmez matemi var 
At..'\m! Demek ki sahi, demek ki sen de öldün 
Demek ki mukadderdi yetim kalma51 Türkün. 
Tannın! Sen bu kederi kalplere nasıl saldın 
Nasıl gönülden tüten seslerden uzak kaldın. 
Bugün on sekiz milyon, kaybetti Atasını 
Ruhunun enginine sindirip te yasını 
Snrdı, hıçkınklarla onu al bayrağına 
Bıraktı Ankaranm mukaddes toprağına. 

ln~nO kl'ı nsestnden 
lr1eziyeı H. Una 

* • 
Atam için 

Çolt acı bir hnberle ruhlara çöktü matem; 
Bir güneş söndü birden, karardı bütün alem. 
Eksllmiyecek artık gözlerde gizli bir nem, 
Gam, keder bilmiyorduk; öğrendik nedir elem. 

Bir benzeri var mıydı? Yarab neydi o gözler!. 
Bir eşi bulunmıyan mucizeydi o gözleri- · 
Sonsuz derinliğinde gizli ışıklar vardı, 
Şu görünen ufuklar ona nisbetle dardı. 

LAnet ohun sana ey ölüm denilen alçak! 
En nihayet sen miydin onu bizden alacak 
Her Türk seni daima nefret ile anacak; 
Fakat o, ebediyyen kalbimizde kalacak-

Ne bekledinse Atam, olacak hepsi, bizden; 
Türk genci yürüyecek bıraktığın bu izden 
Koşacağız durmadan ümitle istikbale
Yolumuzu açacak, bıraktığın meş'ale!~ 

lbralaün lpl 

Cenaze Merasimi 
Duygularım 

Utrana 6mr<hıil feda ettiğin 
ratma aarılarnk gidlyonun. ~ 
lu milletin ağlıyor, kürrenin 
~lar dolu. Semaya baklyoruın. 
lanmış. tabutu haşmetine sarıırna 
.,.ar. GOneşin yQztı kararmıŞ ,sllrJfl 
yor. Hıçkırıklar ufuklarda n1Cf$ 
parlten nazlı vücudfin(l götüretl 
basının tekerlekleri talbler{ın!S 
den geçerek ilerliyor. 
Yetimler babıı_c;ı. bikcslcr anası. 

lAyemut Atası. Mctfcnfn kııra toP 
ğll hurctinle haşre k.ıdar ynnact 
milletinin kalbidir. Sen ölmedin. 
rada yaşıyorsun, feclrlcrden 
lncağız. TulQlnrdan nurunu g6 
Guruplarda altın.sat'lı başının 

'l°'ert'k ebediyen ıığlıyacağız.. 

Toplıır atılıyor, dhan ;rıkılıYOf'• 

ebcdlyet yurduna gidiyor. ıtA!n• 
ve elem bulutlan lı:aphımı,,, tarih 
ra bir gQnOnQ yaşıyor. Feza Jı;nd 
dutsuz faz.iletlerinin me!tunu oJ.sll 
denlyet cihanı dA ağlıyor. LAhU 
7ilksclen bayQ)c nıhunun ~t 
naklnnndan blz fnnilerin 
zülen tcsllyet katrclcrlle 7aşad 
takdis edcceğf7_ Revzanı ~ 
l.ıyacıi#ız ICVglli Atam. 

Hayriye 

* ATAM lçlH 
BfltQıı Ulus kederli 
Bir gQne, .OndQ din 
Altı oku 78ra tan 
Atatn.rk 61dQ dl7e 

TQrlc gmçl1tl ant lt't:!k 
Bu ~ .Onmez db'• 
Tersine dOruıe acun 
Yolundan dlmme.ı dJ7e 

'AT y'lldu:h Janıu:zı 
Bayratzn otlu km. 
Jtn fbtlyar Jrlnder 
A1h7or Atam d1Y9 

~ek! ., y'lldm 
&mdubna kntt olmn 
Jtabrlne mır olup dolaml 
Jıt:eleklez 70J.da1'ın olııun 

Omer 'E 

* ATAU 
Gmdertn ~esi :yok, atzm;J-or nabıl 
Sızl17or lçtml%de bir yara derin d~ 
Yurdwn kara bağ].~ kokusu yo<ı 

Yıdoyor lctmhi bu yanı derin derll'
Bir Kahraman kaybetti ulusum arat•• 
Ona doğan gQn~ler, ~kte yıldızla! 
Görl\şQ 71l(lırundı, fradeıl. ynmandı. 
O her yoku VM" eden bir eşsh 

r.t 70lc kahramandı o mamft 
ı:,. eceı. slnsl eceı nuıı lcıydm ona 
Bakıştan SaJtarTa. kalbi DumhtPJ 
Gelip &itmesc:rdl o, tarlh neyle 
Mllleti geri görmek onun en ~ 
Blr parlak tnrlb yaptı, :r:aferln ta 
Ynrekler çırpnnyor simdi kara 
Bırakın ağlıyayım Atamın ..--uııw 
Yüz &Ostermek ecele hiç m~ 

Bu tdn yolcMuym hep şaurhl ~ 

lnıın Atam QlktımQz kl5lc salacak elb' 
MWıtaç oldutum kudret danı 

B....: OD~ 
E. Sarand"' 

* And içtik Vecliand 

Sesini aksettiren tepelu .tyah ölll"' 
BOtOn vatan a!llıyor, yn tuttu bnt0

11 

K11nneth anıhyor, her dllde eenhı 'jfef' 

On yedt ml!yon hOcre vırtı!lın taff 
DOn)'ll yOzOndı adan Ebedt ya9ıytıc9"' 

Vınlacak DrkDy., and içtik vedia.,. ' 
AtatDrk Mnln gibi ba§lıyız ba vata 11 

AçtıOın bu ~ıOırda •el gibi akacaCıx. 
Altmıı yıllık mazine hDrmetlc bak•" 

Rauf 'AyJıfl 

* 
Ruhulkudüs 

Ey J'11dızlar- BCCde edin. nıhutkUdO'ıı 

~ kMnat.. a7dm olını., 

Btr 71tdırım kalbe dnşttı_ varlJğtııt' r.ı 

Bir kasın:a. stizilldtı.. kulaklaI1 '~, 

On yedi mDyon TClrk ağlıyor deri11 f! 
tem iÇ 

Otu.ı dOrt ınDyon ~lı gOz, knn çıır. 
1 

Ey mJDcUcr - ağl:ıyınız, ç<inki1 r11d 
gi 

Ey ,.udız.lar, aecde edin, size gfineŞ g f 

~bdülhay Tat"d 



'IAN 

Y IJIOmlla. Atalirliin tabutu önlbwlw 6lr U.thm oalılal 
&limede Jlm Şefin hôtıraaı iP,. yapılan büyük mİfin6 

HARiÇTEKi AKiSLER Ankarada F ergad 

Bütün Dünya, Büyük 
Şefin Şerefli Hatırasını 

Tebcil ve Taziz Ediyorlar 

''Atatürk Gidiyor!,, 
Ve biz, seni uyandırmak hakkını kendimizde 
bulamadığımız içindir ki, o gittiğin alemin sağır 
kulaklarını paralıyacak kadar eşi duyulmamış 

~ 1 ad dapnd~ en btıy6k Elen vatandqma 
ıı.n,.._, · 19 ~ AJ - Pan AJan11 spany G : kadar bf1t6n Elen mbfiletinbı saml -
-~or: 

bir feryat haline gelmiyoruz I 
A.tattırkibı aıtımı 1carpmda bl _ ml hialerinln teuhilrilnb de mb -

laQ U.- mllletlnhı duymakta oldu • Banelona 18 (A. A.) - Banelona· dem1ç bulundutunu l&ylemele li -
h kedere terceman olan gazeteler, mn m ebemml7etli gazetesi olan zum var mıdır? l'ilhaldka Yunan 
~ '6yle yamıaktadır. Vanpuda, 11 Ddncltepin tarihli milleti, Türk - Yunan ittifakına fl -

A.tatnrkün zı aı Türkiye için oldu.. niiahuımn blrlnct •yfasmda btıyilk len lftira:k etmektedir ve Ege deni -
h kadar İran ~in de k büyüktür. Türkiln vefatı hakkındaki elemli ha- sinin iki aahllde yapmakta olan Dd 

'l\ikaek ukeri mezi::tlere ve mül bert vermekte ve bilyilk 616nf1n blr milletin ebediyen dost, müttefik bir 
ki itler hakkında derin bir Wıkufa fotoıraftllnl netretmektedir. m.teniJet uhuında meul arkadqı 
"hlp olan bu dahi, pek yakın bir Vefat haberin• dair olan telırafna olarak yapyablleceklerine tn•nmıı • 
!ıehıİkeye maruz kalmıı olan mem· meyi uzun bir makııle takip et • tır. . 
leıc.-.tin.i 0 tehlik li d kurtarmış • mektedlr. Bu makalede yeni Türkl - :Messager d' Athenes gazetesi, Ata
tlt. \tan, Türk! e an :ıda her • _ yenin uıuı eden teflnln yapıcı w türkün tesis etmiş olduğu devletin 

Atatarll gellyorl 
Derlerdl. Bu haber, yürekleri • 

m1zt., bahann plecelhü müjdele
J81l blr ri1qlr gibi dolaprdı! 

Ve ı.tanbul 19hrl: •Türk vata -
mnm ziyneti, TOrk tar1hlDin MI' -
veti, TOrk milletinin ,,. bebeli " 
mtatıarma, ancak Mllinle .OSlen
dili, seninle zenginleftili ve senin 
gözlerinin diriltici nuruna kaV\lf"' 
tuğu zamanlar yakıprdı 

'-ltıM_ y, l)a1'k - -·n.- _ _.. -'- '-"-"'" "''"' ,. • .,... - ..ı•a.m •fvuetindP. ilham almıs oldu-
..,'111'. lıja ifade edeD tabiı'lerle ._.edil- .. ~ lliilAıia edm ~ A11 - t6n defOrln1an J'Çtıktaiı ,,_ ba8ün 
'-tnrk ayni azme malik olan mlftlr. • ıust Voza.Kral tarafmdan kaleme •· pek u milletin nail oldutu lstikl'kr 

lı~ ' 
1 

b b ki nı 
1 

İtte bu makalenin fıkralaruıdan bl hnmıf olan kitaptan aldılı parçalan ve itimadı tesil ettikten BOnra Tür
lltıarı arımız a era er es t • ri: neptmekte berdevamdır. ktyeyi iktıİadt bakımdan, en kısa 
l'ln halletmiş ve bu ihtilaflar ye- "İnkısama utramı,, tezlil edllmif, Atlna, 20 (A.A.) - Atlna ajansı müddet zarfında ve tamamile rasyo-
lıtı. e koınşu ve kardeş iki millet ara- ihtlzar haline getirilmlt olan Türki· bildiriyor: nel yuıtalarla dünyanm en ileri \ 
.: ebedi bir dostluk ve derin bir yeyi kuvvetli, ileri l'le mütecanis bir Gazeteler, Türk mllletlnln matemi memleketlerinin seviyesine çıkarma 

etlik kaim olmuftur. millet haline getiren adam C51milf - hakkmda hUIUll muhabirlerinin gön il pye edlnmtı olduğunu 7umakta-
Sa1ctabat paktı, yalnız ba pelctJ tür. Sakaryamn Gazisi, mo.tevllle - dermit oldukları yazılan nefl'8bnek- dır. 
~ l'tnıit olan dört devletin değil, rin galibi ve fzmirin fatihi, tarihte te berdevamdırlar. Ethnos gazetesi de, hususi muha -
'hı lanı en ziyade hayranlığa llyık nibnune- Elefteron Vima pmteıd., bllhusa birinin uzun bir yllZlBını neşretmek-

YAZAN: 
Naci 

Sadullah 
- Atatürk gidiyor! 

Derlerdi Bu haber içimizden don 
durucu zemheri ayazı gibi titrete 
titrete eser, yüreklerimiz yeniden 
çekeceğimiz hureü acm ile sıa-
latırdı: . 

Ve seninle beraber, ziynetinden 
de, tarihinden de, servetinden de 
göz bebeğinden de mahrum kalan 
İstanbul §ehri, gizli zelzelelerin Ti 
ran ettiği bir beldeye dönerdi! 

Sen İstanbula, mevsimlerin el> 

li ıirazesini bozan, kinmılan a -
j'mtoea çeviren bir bahar gibi g. 
llrdin. Ve sen f stanbuldan bir ba-

lb anda beynelmilel sulhun da lerden biri olaru kendini ıırnstere • Atatürkün livui ft uoval reform- tedir 
eııfaat· hA e~ J J • har gibi uzaklaşınca, yuvarlak blr lrtn ıne dimdir. cektir. MO.priinileyh, nefsinde aske- lannm garp ıiatemlerinin basit bir Biltiln gazeteler, cenaze merasi~ buz parçasına dönen ağustos gfi • 
~ nıilleti bu dakikada kardeş ve rf deha ile devlet adamı ve filozof kopyası olmadıtmı belld Türk fbdaJ ne ait hazırlıklara uzun yazJlar tah _ neşı' bile, ısıtıcı kudretinden mah-
1.t.L ~etin düçar olduğu mateme debalUU cemetmiş idi.,. oldutunu ve bu reformların kuvvet sis etmlflerdir. 
:-.~ etınekte haklıdır. Yunanlstanda: ve ~yatiyetl~in Atatürkün mil - rum kalırdı! 

8urüıı İran milletlnln tedern Jetinin teceddudu için hususi bir .ı. Arnavutlukta: Sen her eefer, aranma ~ bir 
~e teselli tem bulması ve bunu tatbik etmesi takızaferin altından geçmeden gir 
Mııl._ veren yegane şey, bü Atına 19 (A. A.) - Athıa Ajann keyfiyetinde mündemiç bulunduğu • ı 
•'«il: ınezt tl ahi Tü k il Tiran, 20 (A.A.) _ Alba •Jansı met:, ve içimizden bir gö ge teva-
L.w_. - ye ere s P ve r m • bildirlyor: nu yazmaktadır. Atatürkün ölümü 
-~ edl zuu ile, ve hiç birimize görünme-
~ ınergubu olan İlmet İnönü • Gazeteler, Ankara ft fstanbula ile başlıyan yeni devrin nişanesl, o-- teblil yor: den hiç bir gözü yaşartmadan ay-
lbA-~ur "intihap edilmif ol • göndermlf olduklan huıusl muha - nun eserine bağlılık, onun direktif· Demokratla pzetesi, .. Asnmızm 1a-;;cur· Fazla olarak yeni reiaicum- birlerinin yazılannı nep-etmekte ber !erine bağlılık ve onun prensipleri - mümtaz ıtmuı Atatürk" başlıklı ma nlmak isterdin. Fakat acayip bir 
"1' eakl reisicumhur ile daima me. devamdırlar. ni tatbik etmek olacaktU'. kaleainde, büyük ölünün terci;imei kudret peydahlayan hissikablelvu-
)'&t '::udqlıjında bulunmut ve ai • Büyük pfln ztyaı mftnuebetlyle Meaager Athenea gazetesi, muhar halinden ve eserlerinden bahsetmek um.uz, senin tefkatle, tevazula gls 
~ Jetlerinde ve diğer sahala11o dost ve mO.tteftk milletin matemine rirlerinden MOlclıopoulos'un Kema· tedir. ledlğin bu ayrılığı bize dalına ifp 
~aatmda ona müessir surette iştirak etmek bere Yunan bqveki • lizm lktıaadi doktrinleri hakkındaki Bu pzete ezcftmle ~yle diyor: ederdi: 
'1Qııtia etzniştir Bu iakikada büyük linin Ankaraya miitevecclhen yola bir makaleslnl ne§l'etmlftir Muharrir Atatürk. asrımızın en müm.tu st-
ht terefll hatıruını tebcil edi • çılunuından bahleden gazeteler, B. bu yazıamda CeW Bayarın finansal masıdır. Filofozlarm muhtelif meta- Seni canlı bir bayram gti t.up. 
il ll::;:un halefinin yüksek idare- MetaklUUl, TilrJdyenin yeni reisi • ~·te inttpr eden bir kamaleal- ftzllt manal-r vemıif ve pirlerin en larken hepimiz, emeline kavupn 
)ot'Uı Türkiyenin dalına terakki cumhuruna Sa Majeste Yunan kra • ne ipret eylemektedir. gilzel ve en yüksek aözlerle tuvir birer yürek gibi doyardık. 
ltt da Uerliyeceğini ve kaniet mil- lının ve Yunan hük!\metinln tad • u ... pr d'Atbenea muharririnin, etmif olduklan ideale O, realist Ve sen içimizden ayrılırken, 
~1-tı Türkiye ile İran arasında l yetlerinl lblAI edeceğini yazmakta • Kemallat rejimin memleketin mut • nafham ileca n vermiftir. O, .CSzleri yanmıya ba§layan yüreklerimizi, 
·~lu~n daha zivade ku.vve& dırlar Elenlerin teealOrlerinln bu lak iatlltlllinl temin ettikten, Türki- icraata kalbetmiftir ve büyük ıcraa- bize salladığın mendilin tılsımlı 

ümid ediyorua. ramnl ifaduine •n küçük Elen vatan· Jen&A 1017al ve aiyul bünyeainde bü- Uıı liaaııı kendindedir. rü.zıtArı ıerinletirdil Bir ilAhi gibi 

blplen ....,.. pfbtll ....... 
nada, ,.aka bvapnalarm ....... 

okumak, bbe, hııçbra ~- .,; 

,-.catmm ~ teleWslni • 
lardıl ( 

Şimdl ,.mr. 
- Atatlrli glcllyorl 
Diyorlar 

Ve bu sefer 1e11., aade İstanbul ; 

lulara değil, bütün milletine meD

dil sallayamadan gidiyomm.I 

Yum topralı iberine bha lılr 
yorgan gibi ~ecek, .,.. bir &mr, 
bir tarih, bir millet yaratmanın bl 
tün yorgunluldannı giderecek ka
dar uzun, delibtz, ve müsterih bir 
uykuya dalacaıJrmnl 

Ve biz, adece, kenıftmlale ...a 
11JUdırmak hakbm ,,.,,.,,,.,,,., ; 

mız ~ ki, o glttflin AJwntn a 
lu' lnılaldanm paralayaıeak bct.r 
eşi dUyulmaıDlf bir feryat haline 
ıelmiyonızf 

Ve seni uyanc:lırmmuıt ~ • 
na kavutmamn heyecanile nala 
gibi atan, bip gibi çarpan topra ~ 
la bumaktan korkuyoı a:d 

Sen, içimbden, her zamanda 
fazla lçlm.tze girmek 1çln gidiyor • 

sun. 
Senin., ruhlanmm, .. ., ... 

nmm, kılık1arımm geçım .... 

lerJmtzl, bu gfln.illntld ft ,.. 

nn11n1Z1 aran diriltici kokun, baa 

dan sonra, artık, bu JUl'(lua ~ 

lerlDe de aiaecekf 

ArtJt bu yurdun e'çeklerl bDe 

hllrrlyet ft tarih kokacak! 

ÇQnkG, artık sen, bu topralm 
sade iistilnde delil, altında da nr 
mı, Atatürk! 
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amız Ankarada 
Hat boyuna yığılan köylüler, ömürsüz birer ümit 

gibi çırpına, çırpına yanarak karanhğı yakan 
me~'alelerle Büyük Atalarını selamladılar 

(Başı l ıncıde ı 

rek Anknraya yaklaşırken, kendi 
kendime kimbilir diyordum, bıraz 
sonra Ankara gözleri.mlzin önüne 
yüreklerimizin içine ne katlanıl -
maz, ne unutulmaz sahneler yığa
cak.. Zaman beni ürktüğüme uğ
ratmakta gecikmedi. Ankara istas
yonundaki lokomotiflerin yırtılır

casına, yarışırcasına, paralanırca

sına yükselen deli ve boğuk fer
yatlarında Türkiyenin kalbinden 
yükselen taşkın isyanı ve ıstırabı 
olanca acıklığı ile ve olanca son
suzluğu ile duyduk. Tren istasyo
na taşıdığı hn~ikati bekliyen kala
balığın ıstırabuu çiğnEmıekten kor 
kar gibi ağır ağır girdi. Getirdiği 
mukaddes ve ebedi emaneti en son 
vagonunda taşıyan koca katar fe
na haberi en son kelimelerinde ve
ren uzun bir taziyet cümlesine ben 
ziyordu. 

Onun vücudunun mahfaza~nnı 
koynunda taşıyan vagonun dışı 
bayraklar, çiçekler, defne yaprak
lan ve çelenklerle örtülü idi. İh
timal bu suretle o vagonun içinde 
bulunan hakikatin meş'um suratı
m bir nebze yumuşatmak ve bir 
nebze gülümsetmek istemişlerdi 
İstasyonu dolduran büyük kalaba
lığın içinde gözlerimi evveli dlın
dik duran, başım çerçevellyen 
bembeyaz saçladle z.irves~ .kar 
ya~ heybetli bir dağı andıma 
İsmet İnönü aldı. Istıraba mey -
dan okuyan edasında sari bir va -
kar vardı. Ona bakarken ço'ltük ~ 
muzlarımın gayri ihtiyari doğrul
duğunu ve eğjk boynumun gayri 
:ihtiyari dikildiğini hatırlıyorum. 

O anda o olgun ba~ kimbilri ne sı
cak hatıraların ateşi ile yanıyor
du. İhtimal sağ avucu Bolu istas
yonunda sıktığı elin harareti.le Sl% 

lıyordu. İhtimal çelik çizgilerle 
heybetleşmiş ~lı yüzü emniyet 
dolu e,ŞSiz bir arkadq busesinin 
hasretlle ürperiyordu. İhtimal ~ 
snda onunla Dumlupına.rda veya 
İnönünde üzerinde ıp.ermiler -pat
hyan yırtık bir çadırda titrek bir 
mum ışığında ve bir harita yığını 
başında sabahlıyordu. İhtimal şim 
eli beraber İzm.ire geliyorlardı. Ve
ya ihtimal şimdi İsmet İnönü mu
zaffer Lozan dönüşünden kendisi
ni karşılıyan tariht mücadele do~ 
tu ile lrucak1a~ğı anı yaşıyordu. 

Ve beraber kazanılmış sayısız za
ferlerin kimbi.lir daha ne- eşsiz, ne 
heyecanlı, ne büyük, ne ebedi ve 
ne sıcak hatıraları vardı. Fakat 
bütün Ankara şahittir ki; bütün 
bu hatırnlann şu trenden indirilen 
tabutla elele veren emsalsiz ve 
insafsız kudretile İsmet İnönünün 
mukavemetini ve metanetini yüa 
madı. Baykuş çığlığına benziyen 
müstehzi ve meş'um kahkaha!lnı 
savurmak fstiyen ecel, İnönünün 
gözlerinde sıcak, tuzlu içkisini bu 
lam.adı. Gözlerim istasyonda da 
yolda da katafalk::m. önünde de 
İsmet İnönünün gözlerindeki ~ 
siz ve muzaffer mukavemeti sey
retmenhı cazibesinden kurtula -
madı. Büyük ezeli ve ebedt dos
tunun tabutundan 80nra Abidesini 
de selfunlıyan İnönü kavgacısı, 13-

tırabm bütün taarruzlannı avni 
vakur mukavemetle karşıladı .. fa
kat otomobiline binmek üzere 
Mareşala ve vekillere veda eder -
ken gözlerinde göz y~ ile ısla _ 
tılmamı:, bir ateş yanıyordu. Bir 
ateş göz yaşından bile kıskanılan 
mukaddes bir ateş. 

* Şimdi halk geçiyor, hem de 
şiddetini gittikçe artıran yağmu

ra rağmen ıstırabın keskin kılın

cına yüreğini bir kuzu tevekkülü 
ile teslim ederek geçiyor. İsmet 1-
nönünün eşsiz ve vakur mataneti 
onu görenlerin hepsine sirayet et
mis gibi. Katafalkın önünden ge
çen gC'niş caddede büyük bir in -
SCJ"' r! Irası dnknlanıvor. 

r hıt buna .. ~ğmen insan göz • 
terini kapayınca kendisini Hay -
mana ovasında kuş kanatlarının 

sesini bile duymamış ıssız bir kö
şesinde sanıyor. Feryat yok, hıçkı
rık yok, hatta ayak sesi yok, fakat 
yüreklere en iyi feryatlardan en 
boğucu hıçkırıklardan fazla işle -

yen bir sükut v:ır. 18 milyon kalbi 
göğsüne sığdıran tabutun önünden 
içinde dirilmiş ilhamlar uyuyan 
bir mabedde yürür gibi ayak -
larının uçlarına basarak geçen 
halk bütün manevi kuvvetleri if
las etmiş bir kitlenin aczi içinde çır 
pınmıyor. Gözleri ıslatan derin ız
tırap sükütun heybetli vekan içi
ne sığınmış, herksi en büyük ve 
en mukaddes 17.tırabını beyhude 
bir şikayetin en küçüğüne bile te 
nezzül etmeden çekiyor. 

İhtiyar bir kadın haykırıyor, 
" Biz seni böyle mi gönderdik.,, 
Yanındakiler onun zaptedemediği 
bu feryadı, bu suali, bu hitabı üs
tüne titrenilen sükuna karşı, mu
kaddes bir çile gibi için için çeki
len ıztıraba karşı adeta bir hür -
metsizlik bir taarruz saydılar. İh
tiyar kadın üzerine çevrilen göz -
lerde zaptedernediği feryadının 

menfi akislerim sezdi ve kimbilir 
daha neler sormak, neler söyle -
mek, neler haybrmak ihtiyacı ile 
titreyen açılan dudaklarını bir -
birine zorla yapıştırdı. Suç işlemiş 
bir çocuk gibi k:zararak kınalı saç
lı başını önüne eğdi. Hıçkırıklarını 
zehirli, acı ve iri birer lokma gibi 
yuta yuta yoluna devam etti. İri 

damlalar gözlerınden buruşuk ya
naklanna kopmuş tesbih danelcri 
gibi dökülürken sesini hafifleterek 
"affedin dedi. Tutamadım kendimi, 
çünkü o hem yavrum, hem babam
dı benim .. "" 

Tabuta doğru akan kafilenin en 
arkasında sabır ve sükunla sıra 

bekleyenler arasında genç bir yüz 
başı var. Birara lık 5 - 6 yaşında 
bir kız çocuğu kalabalıktan kur -
tularak yüz başıya sokuluyor. Ço
cuk yorgun ve terli. Yaşına göre, 
körpe bacaklarının takatine göre 
çok uzun bir yolu koşa koşa aştı -
ğı küçük göğsiinü nabız hızı ile 
çarptıran, söndiirüp şişiren soluk
lardan belli. Fakat siyah güzel göz 
leri neşe ile parlıyor. Büsbütün kı 
zannış pembe yüzü sevin le gü -
lüyor. Yüzbaşının b1r eline mini 
mini ellerile sanlıyor. Baba diyor 
müjde! Atatürk gelmiş, Atatürk 
ölmemiş demek... Yüzbaşı kızını 

kucaklıyor onun kıvırcık kumral 
saçlarını hazin bir şefkatle öper -
ken boğa%lnı yırtan hıçkırıklara 
daha fazla haklın olmak mucizesi
ni gösteremiyor. 

Naci Sadullah 

Ulumuzun 
Haiırası için 

(Ba~ 1 incide) 

O'ç dakikalık ihtiram vakfesi nl -
hayete erince abide etrafında meşa
leler yakılacak ve süngülü olarak ih 
tiram nöbeti bekleyecek olan asker
lerin muhafazasına tevdi edilerek 
merasime nihayet verilecektir. 

Bu toplantılardan bir tanesi de 
Şişli Halkevinde yapılacaktır. Şişli 

Halkevindeki toplantı saat 11,45 de 
başlayacaktır. Törene burada da is
tiklAl marşı ile başlanacak, marşı 

müteakip Halkevi başkanı Atatür -
kün hayatı, ve yarattığı eserler hak 
kında bir nutuk verecektir. 

HARBiYE MEYDANINDA : 

Bu toplantıyı saat 14 de Harbiye 
meydanında yapılacak, toplantı ta -
kip edecektir. 

Saat 14 de Yedek Subay okulu ö
nündeki heykel muvacehesinde top -
lanılacak ve bu toplantıdan töreni 
Yedek Subay okulu ile Şişli Halle 
Partisi ve Halkevi müştereken idare 
edeceklerdir. 

Törene Taş kışla askert bandosu -
nun çalacağı istiklal marşı ile baş -
lanacak, istiklal marşını müteakip 
Şopen ve Bethovenin matem havala
n çalınacaktır. 

Bundan sonra hazırlanan çelenk -
ler heykelin önüne konulacak. ve 
Şişli Halk partisi ile belediye ve 
gençlik namına birer nutuk söylene
cek, bu nutku Şişli Halk.evi başkanı
nın söyliyeceği nutuk takip edecek
tir. Bundan sonra da Atatürkün genç 
liğe hitabesi okunacak ve and içile -

cektir. Tam saat 16 dıo.p' ~ ... da.§1"' - E. 

lık sükut ve ihtiraIT ~~ _ _;Rğı z1 sun 
caktır. / 

TAN =====================· ==========-======= 21 - 11 - 938 - ~ 

efi Teşyi Ederken 
,, ·-""'t''f'" et ızse• 

Y avu.za refakat eden gemiler ayrılır ken, bir ıelam ve ihtiram 

Cenazeyi ta,.yan tabut lzmitte vagona yerleştirildikten ıonra 
.-

... 

Yavuz. zırhlımız, Izmite doğru yol alıyor 

Ecnebi harp gemüeri, Yavuz zırhlmnın önünden ge~erek dönüyorlat 

-

ı-~ ~~~~ 

~ O Geliş, 
~ Bu Geliş, 
~ 
~ 

Ankara, 20 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

338 senesi içinde kumanda t 

tiği ordu ile yeryüzünde olma 
yan bir imha muharebesi yap 
ve tarihin dilinden düşmiyecel 
bir zafer yarattıktan sonra r.el"' 
heden Ankaraya döndü. 

Altın saçlarla örtülü genç bl 
~ kalkık, :WAY.itiRkleri milleNt 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

y~n binasıii"a;nÇıiti.-'ıtoy er 
den gelenler, şehirlerden top 
lananlar etrafını sardılar, on11 
kucakladılar. kokladılar, öptü • 

~ ler. 
~ Terlemiş, tozlanmıştı. Gülüıl 
~ süyor ve kendisini bir baba gi 
~ bir evHit gibi bir !K'vgili gi 

~
, öpenlerin elleri üstünde gidi -

yordu. O. bir zafer yara~, 
karaya öyle dönüyordu. 

* ~ 938 senesine kadar gelen yt 
~ lar içinde kumanda ettiği mil 
~ letle yeryüzünde örneği olrn 
~ yan bir kalkınma mücadel 
~ yaptı. Ve tarihin dilinden dü 
~ miyecek bir millet yarat 
~ sonra İstanbuldan Ankaraya 
~ dü. 
~ Şimdi altın sa~lı başı gö 
' müyor. Mavi çırasından ışık 
~ mıyor. İstasyon binasından çı 
~ tı. Cihandan gelenler, cihanl 
- dan toplananlar etrafını al 
' Onu başlannın üstüne kaldır 
~ lar. 
~ Bir millet, onu ruhunda ktı 
- cakladı, kokladı, öptü. Hallt 
1 göz yaşlarına, haykınşlanna 
' sarak geçen tabutun üstünd 
' bayrak göründü. Atatürkün 
' tün hüviyetini, miras olarak 
' lan bu kırmızı atlas parçasın 
' kırmızı yanaklarında onun e 
~ di sıhhatini duyduk. 
~ Kendisini bir baba, gibi. b 
~ evlad gibi, bir sevgili gibi yü 
- reklerinde bulanların, yürekl 
' rinin üstünde gidiyordu. 
~ O. bir mlllet yaratmış ve Arı 

karaya öyle dönüyordu. 

- Sc7.ai Atila 

~"'~ ..... ~ 

Feci Bir Kaza 
Çanakkale, (TAN) - Kilit'bll 

köyü civarında bir facia olmuft 
Arap Kamiı oğlu 22 yaşında ve : 
ni nişanlı Hüseyin. eski harp eni' 
çıkarıp istifade etmek '.izere tıs~ 
!ara gitmış, toprak içınde bir 1 
mermisi bulmuştur. Çıkarırken • 
mi patlamış. Hüseyin havaya u<;91 
parçalanmıştır. Zavallının yalnıl 

bacağı ile başının bir kısmı bu!OI 
bilmt~ir. 



[lil g \:7 o l"t 1 
'f ahudi Meselesi 
Ehemmiyet 
kes betti 
l'Clıcın: Ömer Rıza ooaRUL 

"'-· p 
1 

nyada yahudiler aleyhinde 
1 
•il tazyik bUtiln dünyada, bil • 

h İııriltere ve Amerikada ıittik-
e enunıyet kesbeden akisler yap
tadır. 

~efika cumhur rei11i Berlindeki 
"4.l'illl reri çağırmağa mecbur ol • 

• Alnıanyanın yirminci asır me
>'etile banıma;an bu hareketini 

'"'~"'~'""'-ediğini söylemiştir. Amerika
to anlara ka111 tiddetli bir pro-
~tbııleri yapılmaktadır. Cum
ll ine Yahudilerin lmrtanlmuı 
• l»iıııerce telpaf sönderilmekte-

Alıııaayada)d yahudl hadisesinin 

lterecteld akisleri daha az değil
'· iter lfi Ye milşldl1tl ~ulh yolu ile 

ek isteyen İngiliz batvekili 
ti herlain bile Mtlnlh konferansı 

4e •ttitlni llln ettili bflytlk mu 
ıııı......... 1etbı manuu kaldıiını kabu
~\11r olmuıtur. 
~ hll§Yeldll Almanyadaki ya

.... anlıiı hareketinden dot • 
tofıuya Bitleri mesai tutmak-

I • lliUeri de bu harekete arka • 
'11 hndırmışlaı'cbr. Almanya • 
t.ayik o dereceyi bulnnqhır ld, 
Uı b .. vekili artık İnsiliz • Al • 
.:la'8luını1' suya dUttUğüne 

· Bunu f ngiltere hükftmeti 
e\ il Alman hükatnetine bildir • 
)' tell de çeklnmemiıtir. 
l.~t ~ten HitleT lnsllizlerle se
'h' ~nlaşmaya taraftar değildir. 

1 1ldı hareketinin lnsilteredeld •· 
e~ llitleri her vakitten ziyade 

'bt.e diitnıanı yapmııtır. Zaten Von 
lltrop Bitlerle Chamberlain •· 

ela Münib konfeTansından son • 
, ~lanan anlaşmaya muhaliftir. 
t ltlı.ıanyanın herhaııgi bir şekilde 

11 
•hhUt altına girmesine taraf -
efildir. Alm1tnyanın henüz ge • 

tl,:"1.anya h--.ılanm teUM baş.
ıı fu~ devird~ Anupada batJia 

·-. emelleri olft\adıtını ilin etnae-
11 ~anı olmndığına kanidir .. O -
il için de Bitlerle İngiliz başvekili 
•tıda imzalanan sulh anlaşması -

A.~~a indirmeğe çalışmaktadır. 
--....nyadaki yahudi meselesi kıs-
& bu kanaatten çıkmıştır. 

'llatl1t Almanyada yaf8yan altı 
biıı yahudi için yaşamak 

kalmamıştır. Yılbaıtına 
ellerindeki bfltiln mal11tr a-

ti , ıurada burada çalıfllnlar iş
"clen çıkanlat'ak, ve yahudilmn 

lllilyar fngiliz lirası tahmin edi
le~etleri tamamen Almanlann 
hçnıit olacaktı!'. Şimdiye ka -

hptıJdan musaderelerle bu ser
ili ın.ilyar lirası fimdiden ari 
•ltne ıeçmlştir. Yahudiler pa • 

~'kalınca, itlerini kaybedince ne 
itte aklardır? 
....._!imdi İngiltereyi ve Amerika
-~9C111 eden mesele budur. Ame

lee Almanya ve esld A vusturyadan 
e1t llluhacirlere tekrar kapıla -
~lbayı düşünmektedir. lngil • 

ilci 11 nıahadrler için mflıtemleke-
e bir yer aramakla meşıul • 

' ~ir taraftan da Londrada topla
ıuelçika, Hollanda, lsviçre, İngl

l'e .\ınerikan murahhaslan Al • 
:aclan hinet edecek yahudiler i

'tt11. lr Yer teminine çalıtmaktadır. 
!ate l'lteselenin siyasi safhasına ıe

, lnrıuz • Alman 11nlaşına'lının 
' diiınıesi, Amerika ile Almanya 

Q."da ticari münasebatın kel'ilme
til'ltalt vardır. Her iki hükQmet, 

d 't1. tlrnumiyenin tazyiki karşısın
lıiJ~ha şiddetli tedbirlere de başvu

•tler. Bunu da hadiselerin inki· 
tarıı tayin edecektir. 

l)~erdarlar Arasında 
~ı Y apllan Naklller 

lde defterdarı BB. Remzi Ko-
1.llto~ı 

u Kayserı defterdarlığına. An ... . 
ı. \rarıdat müdürü Mustafa Ertan 
... •rr 
~ defterdarlığına, Muğla def-

~ Aziz Kutlay Niğde defterdar

ı ' ~isa defterdan Cevdet Şe • 
Seyhan defterdarlığına, Seyhan 

1~ Halil Eroğlu Muğla defter 

•tına tayin olunmu~lardır. 

Am Şefin tabuta lunit i.ıkelaine sıka rJJıktan .anra İ•tasyona nakleJilirlıen 

• • 

-
·-

Bir hava l:lomuz, Büyük ölüyü götüren Yavuzu lunit a~ıklarına kadar tefyİ etti 

~da apklann« it.atlar Y avam talıip eJen ecnebi harp •oraileri Jöniiyorlar 

Damsuını dilnyaya ~n BUy{l)s 
Adam'm izleriyle memleket ve el • 
bette ki memleketin başşehri, An • 
kara, baıttan başa doludur. 

O, buraya kendisiyle beraber mil-
U kurtuluıun fikrini ve imanına ge
tirmi§ti. O zamanki ıöntilsüz Anka
ra, evlerinde ıaı liambalan yakar, 
mangal kenannda ısınır, sokaklarda 
çizmelerle yürür, insan ihtiyaçlan • 
nın en basitleriyle hoı ıeçinir. fakat 
yuınrutunu vunrunca, ezeceiini e
zerdi. 

O bu Ankaraya Sakaryanın zafe
rini, Dwnlupınann zaferini, cümhu
riyeti ve hürriyeti ıetirdi . Onun her 
böyle gelitinde, Ankara ayata kal • 
kar ve onun kahraman elinden ken· 
di şahsiyetinin yeni bir parçasını te
sellüm ederdi. Ankara, böyle ltöyle 
meydana geldi. Tqtan Ankara Y• 
ruhtan Ankara. 

Atatürk, dehlsuun ocatında ba 
milletin demirini dev darbeleriyle 
dövmiye baıladıtı andatı itiharen, 
nasıl dünyanın ve bilha.St dünyada
ki m.,deniyete ve kurtulu'8 SUSllDUf 

milletlerin ıözleri Ankara)a dönük. 
se, Ankaranın kendisinin ı~zleri ve 
yüreği de gelip kendisini hatikullde 
hayatına mekan seçen sevgili ve bü
yük insandan hiç aynlmazdı. Ata • 
türk, son yıllannı Çankayadı Reçir
diyse, Ankaranın ve dvannın hf~bir 
noktası yoktur ld, onun haklnnda 
bir hatıra saklamamı' olsun. Bmact. 
onun adlannı koyduğu ~uklar de
likanlı olmuıtur, onun işaret ettill 
stepler umrana kavuımuıtur, onun 
meskenetin zincirlerinden kurtardı· 
ğı genç gönüller azat olmuştur. 

Atatürk, bu Ankaraya. artık bir 
daha aynlmamak fizere dönüyor. An 
kara, en büyük, en güzel, en nazik 
ve mültefit ve en astı hem~l'isint. 
ha sefer artık hartmlne ve canına 

('ekecek ve bir daha bırakmıyacak
br. 

Burhan BELGE 

Barselonda Büyük 

Bir Y anCJın Çık+. -
Paris, 20 (A.A.) - Barselonda btl 

tün bir mahalleyi harap eden bir 
yangın çıktığı bildirilmektedır. İt

faiye ve kıtaat patlayıcı maddeler 
depolarında sık sık vukubulan in -
filaklar dolayısile yangını söndüre
memektedirler. 

Cümhuriyet hükimıeti yangmm 
bir kundakçılık neticesinde çıktığı

nı zannederek tahkikata başlamıı ~ 
tır. Birçok kişiler tevkif edilmiftir. 

M üthİf bir inlilalı mı? 
Parla, 20 (A.A.) - Havas ajansn 

dan: 

Barselondan gelen volcuların 1-
fadelenne göre, bu tehrin varoşla

nnın birinin bir fabrikasında infi • 
lik olmuf, 400 kişi ölmüştür. 

--0--

Rumen 
Londra 

Krallnın 
Dönüşü 

Rumanya kralının Londra ziyare
ti büyük bir ehemmiyetle takip edil
mektedir. Londrada kendisine pek 
büyük hüsnü kabul gösterilmiş. kral 
ve kraliçe tarafından sarayda kendi· 
sine ziyafetler verilmiştir. Bütün İn
giliz gazeteleri onun zıyareti ile meır 
guldür. 

Rumanya kralı Karol'ün bu ziya

retine bu kadar ehemmiyet verılme

sinin sebebi şudur: 

Kral Karol. nazı istilasına maruı 

ve tehlikeli bir vaziyettedir. Alman

lar Rumanyanın petrol ve hububatı. 

na göz koymuşlardır. Alman maliye 

nazın Funk Bükreşe kadar giderek 

ticari münasebatı arttırmak suretile 

bu gayeyi temine çalışmıştır. 

Fakat kral Karol. Almanlarla an • 
laşmadan önce bir defa da İngııtere 
ve Fransanın noktaı nazarlarını ojt • 
r"enmek ihtiyacını duymuştur Lon • 
draya bu maksatla gitmıştır. Ora • 
dan da Parise geçecektir . 

lngilterenin Rumanya fle tfcart 
münasebatmı arttırmasına imkan 
yoktur. Fakat ona mali vardımda bu
lunabilir. Krala yapılan hüsnü ka
bule bakılırsa İngiltere Rumanyayı 
elinden kaçırmamağa azmetmış gô • 
rünmektedir. 
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.•• .....,_CEVAP-... 
s - Atatrkh ~ndtı buluııcm DENlZ VE LİMA.'MDA ı: 

9evdiği oemtta. hiç lXJh$edilndyOf'. 
.Bunlar şimdi neredecrı1'?er1 

C - Atatürkün pek sevdiği 1dlçtik 
oııru fimdi AnkaradadJ.r. Sabiha Gök 
çen de Anltaraya ~ Orada 
fazla teessürden m.ü~t ufak bir 
rahatsızlık ~ ve hastaneye 
~atınlımştır. Fabıi baStalığı hafif
ltir ?e bir fki gün lçinde hasta.neden 

~ uınuhnaktachr. 

Çanakkalede 
Bir Alman 

Vapuru Oturdu 
Dil.n İzmlrden ltmannmza geJ:mek.. 

te olan Doyçe Levan Lin kıımpan,._ 
sının 1773 tonluk tthasa Alınan va

1.ADLIYF.DE ı: 4-

l cra Daire/eri 
~için Islahat 

o 

MütehasS1sm Raporu 

Tetkik Edi&yor 

MAHKEMELERDE' 

Hindiyi Çalan 
Mahkum Oldu 

Hinclye Acmuı, 

Sahibini Anyormuı 
Kılıç Ali ~ pada§ları bu saba-

tıa kadar Atatürkfın nlışı başmda 
9011 ihtiranı ,..zifelerlni ,.apmakla 
~~1 11 11 

• •• 

puru, dün aat 16 da Çanak.kalede Adliye Veklleti, icra'" tflAs dal- Meşhut suçlara bakan Sultanah
Ke!es fenerine bet yüz metre m&- relerinin yen.iden tanz:im Ye tenslld met birinci ceu mahkeme.si, dün, bir 
sa.lede n sahile müvazi olarak Kum için fikrinden istifade maksadile ge- hindi hırsı%lığı davasını tetkik et -
toprağı denilen mahalde karaya • ttrilen İsviçreli mütehass• profesör mlştlr. Hldise f\ldur: 

8 - ~ atamızı byb?bnek a
~le ~ "t'e wtanm umtunt 

turmuştur. Vapur IÜvarlsi •1elslzle Hans Leemann'm raporlan ilzerinda Topkapıda Topkapı fınnmda ha-
keyfiyeti Hmanımıt.a bildirmif ve tetkiklere baıla.nmıştır. murklrhk yapan Ahmet, dün sabah 

~
temini tesbit eden yazı ft res~ 

erl gazeteı.erde der:ln bir alAk:a ile 
kip ediyorU1 Awupa matbuatının 

da bu ~ ne yaptığl neşriyatı ~ 
kuyoruz, Acıba Cümhuriy'et Halk 
Part!si .,e ?l.atbuat mnum müdürlö
IO ~ lf n dışmda yapııan 
l>iitün b1l ııeşriyatı tophyarak bir e
ler baJtnie nepeclemez mi? 

derhal Alemdar tahlisiye gemisi Ça- Mütehassısın tekliflerine ~ tef fırın dvanndaki arsada ipi ayağına 
na.kaleye hareket etmiştir. Öf edilen bütün icra memurlan e- dolqmtf bir hindi görerek yavaşça 

Vapurda hiç bir yara yoktur. Bir su ve takip defterlerini bir tek def- yanına sokulmuştur. Hindinin aya • 
r.arar gelmemiştir. ~minin yanna ter halinde birleştirmek hususunda- tını çözeceği yerde ipin kazığa bağ-
kadar kurtanlarak l.i:ı:nenuı:w:a gele- lanan tarafını çömıüş, etrafı gözden 
ceği tahmin ediliyor. ki mütaleayı muvafık bulmuşlaıı:fır. geçirdikten ıonra yavaş yavaş hindi-* Balık yüklemek fi.zere tımam- Bu IUJ'etle her güniin muamelesi gil· yl tenha bir sokağa kovalamağa ve 
mıza gelmif olan İtalyan balık n - ntı gününe tesbit edilerek sadeleşti- sonra da kucağına alarak kaçmaya 

pıurlarmm miktarı on biri. Yunan~ rilın1' olacaktır. Harç lflerlnin n başlamıftır. • 
mJlerin de milrtan onu bulmu~tur. pul kullanılmasmın işi uzattılt" Hindi_ sahibinin kansı pencereden 

c - aükCmet A:nkmada, bCltnn 
~Onya .ıeşıiyatmı takip "Ve terdlme 
etmek Oxere bir konıisyorı teşkil d
~ışdl Bu komisyon gecel1 gündfut.. 
~ü çdışarak bu ııeş1yatı toplamak
'ta, guetelere vermekte, ayrıca ber
bsw ~trteıek radyoda neşretmek 
itCİ1r. Ayni komite bu neşriyatı toP6 
ılıyarnk bir anıya gethecek, 'ft 900-

b. bir eser btılinde ~ 

Üç !<adın 
Saç Saça 
Döğüştüler 

evrakın bir k uilarla doldurula _ bunu gorünce akrabasından bir er -
ço p ke~ haber vermi~, o da çorapla ko-

calı yerde pul parasının ve harçla- şarak Ahmedi yakalamıştır. Suçlu 
rın husus! defterine kaydedilmesi dün mahkemede kendisini müdafaa 

Dün, Tophanede Bostan başında 
üç kadın sopalarla birbirlerine gir

fPklinin de muvafık olacağı netice

sine varılmıştır. Bu suretle harçla • 

rm mürakabesi kolaylaşmıı olacak-

tır. . 
İcra dıfiresl tarafından alacakların 

• - m.lşler, bu htıd.ise üçünün de yok"}"e- tediye işlerine bakmak çok vakit 
re muhtelif yvlerinden yaralanına- kaybettirdiği için bu usulün değişti-

S - Atatthir. '* ~ b .. larme. sebep olmuştur. rilmesi de muvafık olacaktır. Bu tak 
,.ıt1mf midir? HAd-enin tafaililtı tudur: d1rde, gönderme masrafları indiril • 

C -~ ~~11ed ~ Bostan bapnda HakemçıkrMzmda 
~ ~ '" nofm' ..-ıtasfle An- 315 ııwnaralı evde Fethi.ya, Bedri- dikten sonra daireye yatırılan pera-
~raya ~ Fakat daha ye w Şemsiye isminde üç kadın ~ yı alacaklılara posta ile mümkün~ 
açılınamıştır. Onun için amht.eriyatı tuımaktadır. Uçü de orta yaşlı olan lan aüratle yollamak icra dairelerine 
tamamen maJam değildiz. Bazı P'" bu kadmlar hayli zamandanberi bu mühim zaman kazandımcak ve i§le
sıetelerde ba lmsusta çamı maldmat evin ayn ayn odalarında ~uk- rlni bafifletecektir. 
1.ahn:ı.lne milstenttttr. Vasiyetname lan halde bir türlü aralarında nmi-

_,,1 ~~ bll de- mi et ıeess·· ed .. :_ B · Mütehassısın, bu raporu Ozerlnde-a.,u.mca elbette MUA~ te ğ e y us ~ı.u-. uyuz-
cekm. den aralarında sık sık kavgalar oı.- k1 tetkikler bittikten sonra, Adliye 

BALIK.ESiRDE ı 

l<~lbl D~ Çocuk 

maktadır. Dün Fethiyenin ev içinde Veklletinin kararı alllidarlara bll
mangal yakmasından sinirlenen di· dirilecektir. 
ğer arkadaşları arasında bermutad 

ağız kavgasına bnş~ş~ ve b~ POLiSTE •'-'-"-~--.,..-----''"""""' 
kavga yavq yavaş buyuyerek bır 

A...;;;-l:yatl~ K~-'~ aralık midhiş bk boğuşma halini al- ---
KID.:11 u UrTillUll mıştır. o. derecede ki, bir anda gırt.- Küçük Bir Çocuğun 
Balık~ ~ _ Şehrimmi lak gırtlağa gekn bu üç kadın. bir-

b.p il.emi için mfihtm btr am.eli~t birlerini dişleri ve tırn~. ~e y~ EH Yüzü yandı 
ı..l.mışbr. B"gadiçta bir d-ğünd ralamışlardır. Sonra da kımısı ıı;u-

Jap 1 ünden u k: pilrge sopasına, kimisi maşa vesai ICilçiikpazarda oturan 9 yaşında 
~::n 8:;!r ~ ~ ot- reye ~ ~üthiş fe~~t~ için- Cemal. diin Limon iskelesinde bağ -
bı Ali isminde 18 yaşında bir dcJ.i.. de 20 dakıka süren bir dö~ b6f'" h bir mıoiörde dolqırken motörün 

kanlı BeH1cestr znemlekd bas+aha.. ~rm feryadım lıfl\en m.- ~eki ldlçü.k bil' kap ~ 
1:1eSine ptırlln:q, :fakat nefes ah halle halkı "Y&kadan polisi haberdar k1 ben%inlıı parlamaslle eli yüzü yan
lığı nıabzmm abıe.dJlı göriilmüştür. etmişler b.bu IOlUCl gelen memur- mıt, tedavi altına alımnı,tır. 
Derhal apentıaır Mustafa Şaban işe lar her üçünü do muhtelif yerlerin-
~ Jarabmn kalbi çarpırur d • yaralı larak birbirlerinden Yük Arabası Çarptı 
"·~ "öriile.relt öldüMt. kanaati kuv- en ° ;::~1_,_ ti"" ayırmıfl.ardır.. Sürücii Rıdvanın idaresindeki yilk 
~--- Yara! l tedavi altına alftı.,.,ncJar arabası Üsküdarda Balcıyokuşundan Buna rağmen opeıater ametlyata . ı ar --._. ' 

ederken şunları söylemiştir: 

- Ben hind~yi çalmodım. İjl a
yağına dolaşmıştı. Acıdım, çözdüm. 
Sonra baktun ki hindinin ayaklan da 
sakatlanmı~ kucağıma aldım, sahi
bini sorup teslim edecektim. Beni 
hırsız diye yakaladılar . 

Hakim, suçu sabit görmüş, Ahme
de 3 ay on beş gün hapis cezası ver
miştir. Suçlu derhal tevkif edilmiş
tir. 

Dört Gün Hapis 
Yatacak 

Diln adliyeye bir korkutma dava-
11 intikal etnıiştir. Hadise şudur. 

Sabıkalılardan Ali, ild gün evvel 
hapisaneden çıkmış ve derhal eski 
metresi Mahmureyi aramaya başla -
mştu'. Ali, nihayet dün onu bulmuş 
ve beraber yaşama teklifini kabul 
etmediğinden ölün:ile korkutmuştur. 

Malimute, pmrse mnraca:ıretfiğı 
için Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi dün bu davayı tetkik et
miştir. Ali, suçu tamamen inkar et
miş ve ş~yle demiştir: 

- Bu kadın, evvelce benim met
resimdi. Ben onu aramaya gitmedim. 
Bir otomobille komşumuz Ali Rızayı 
görmeye gittim. Mahmure de o civar 
da otunıyormu~ Ben Ali Rızayı gö
remeyince geri dönüyordum. Mahal
le bekçisi beni arkamdan yakaladı. 

l3eo. Mahmureyi tehdit etml~ deği -
Ilın Onu çoktan unutmuştum. Fa -
kat, o evhama kapılmıştır. 

Hlkim, şahitleri dinlemiş, suçu sa 
bit görerek Aliye dört gün hapis ce
zası vermiş ve tevkif etmiştir. başlamı1, Ali:re kan ftr'llmif ve kalp tahkikata başlanmıştır. geçerken Hakkı isminde bir şahsa 

çarparak başından yaralamıı, araba 
~ lşlemeğe baflamıp H 1 k S 1 Ç k Bir ter evvel vuku bulan bu em& Yeni Belediye Reisi Cl yakalanmıştır. ırsız 1 uç usu ocu 
lıyat sayesinde A1i iyileş:miştir. Bu- Seçildi * Sultanahmet birinci ceza mahke-
&fmlerde hastahaneden ÇJkacaktır. Aydın. (TAN) - Parti başkanl:ık Ayaspaşada yeni yapılmakta olan mest dün, 11 yaşında Mehmet ismin 
1 lanmn ftlilere verilmesine kadar bir apartunanın beşinci katında ça- de bir hrs:ızlık suçlusunun muhake-

Spor KIDplerf BlrleJtl altı sene müddetle c. H. Fırkası Ay- 1ıfan Kirkor birdenbire muvaLene- mesini yapmıştır. İddiaya göre Meh 
1\ahlreatr, - Şebrimtzde mevcut dın fllbesi reisliğini 7apl'DlŞ olan E- sini kaybederek yere düşmüş. hur- met, evvelki gün Liman dairesinin 

6ç spor klübfi birleşmiş ve "Balı- tem Menderes, belediye reWiğine dahaş bir halde Beyoğlu hastaba.ne-- arsasından sekiz parça demir çal -
!kesir Türk spor. adım almıştır. seç.ilmiştJr. ıine kaldınlmıştır. nuş, bunlan satarken yakalanmıştır. 

Bugün Açık 
Kalacak 

Dükkanlar 
Btlyük. matemimb dolayısJht bu

gün dükkaruarın kapalı olacağını ha 
ber alan halk dün akşam bilhasc;a 
fınnlar önünde toplanarak yarınki 

ekmeklerini almak istemişlerdir. 
Bu hususta ali.kadar maıtamlar

dan yaptığımız tahkikata llôre Pa
zar günleri açık bulunan dtilck&nlar 
bugün yalnız kepenklerini indire
cekler ve kapılan açık bulunacaktır. 

Bu suretle halle, ekmek, yiyecek 
gibi zaruri ihtiyaç maddelerini müş-
külAta uğramadan temin edebil~
tir. 

BOZöYOKTEı 

Kaplanalan Köyünde 
Yangın Çıkh 

Bozoyük, (TAN) - Kaplanalan 

köyünde bir yangın olmuştur. Bu 
köyden iki çocuk kireç kuyusundan 
getirdikleri ve sönmüt sandıklan 

kömürleri samanlığa koymuşlardır. 

Sönmemiş olan kömürler samanlığı 

için için tutuşturmuş, tam teravih 

namazından çıkılırken alevler sa

manlıktan yayılınala bqlamıştır. 

Bütün köylünün gayretile, yalnız 

bu samanlık ve bltifitlndeki n 7an
dığı halde harik 'butırı1mlftu. 

DENIZLIDEı 

Talebe Mevcudu 

Fazla 
Dentzn, (TAN) - Talebe fazlalı

ğı yüzünden lisemizde çifte tedrisat 
usulü tatbik olunmaktadır. Buna rağ 
men her sınıfta altmıf kadar talebe 
vtrnıır.~-~~ 

Denizli. (TAN) - Orta )asım da 
dahil olduğu halde bütün lisede ta· 
lebe adedi 198 i kız olarak 1587 yi 
bulmuştur. 

Denizli, (TAN) - Belediye ~ls
liğine Naili Küçükerin yerine tüc -
cardan İsmail Cillov aeçi.lmif ve işe 
başlamıştır. 

Mehmet hlkimin suallerini fÖyle kar 
şılamıştır. 
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MUletleraruı posta fttfhad.Jtl' 
o.tm.ıyan memleketler içiıl 
bedeli mQddet arasiyle 30, 1 ı 
3,5 liradır. Abone bedeli 
Adres de#iştirmek 25 
Cevap için mektuplar 1 O 
luk pul flAvesi lAzımdll'. 

Nafıada 

· Tayinler 
Samsun fen memurlarltı 

ettin Kaplan E.ilişehire, 
.fen memurlarından Vehbi \l 

dirneye, Burdur fen mernutl u 
Nuri Gün Kayseriye, fen t 
mezunu Tacettin Yalçın ~~ . 
leri fen memurluğuna, yuıı.or-, 
hendis mektebi mezunu pe#, 
men Meriç su işleri mühen 
fen mektebi mezunu nhaıııi 
fen memurluğuna., yüksek :rıı 
mektebi mezunu Necmettin 
yarbalnr - Cizre hattı mşaat 
dürlüğü mühendişliğine, ..... •._u...Ju 

hendis mektebi mezunu Nw· 
gın Alp Sivas - Erzunmı 

şaat başmüdürlüğü mühen 
Erzurum fen memurlanndaJ' 
Fırat lspartaya, yüksek :rıı 

mektebi mezunu Hilmi To 
işleri umum müdürlüğü bi 
heyeti mühendisliğine, -
hendls mektebi mezunlarınd" 
Solmaz Seyhan su işleri JJl 

lJğine, Naci Yüngül sular uırt 
dürlüğü merkez fen heyeti 
dialiğine, f~ mektebi m 
dan Refik Ünkan Gümüşane 
Muzaffer Can Edirne yapı 
memurluklanna tayin ol~ 
dır. 

TAKVTM 

21 lkinclteırin 19 

PAZARTES 

11 inci ay Gil.n: 30 
Arabi: 135'7 

Ramazan: ıa 
GQn~ U4 - Öl!le: 
İk:lnd1: 14.32 - Akşml: 
Yatsı: 18.03 - hnd.ıı:: 

- Bay hAkim bent anam babam 
sokağa attılar. Çünkü babam üvey-
dir. Her gün annemi dövüyor, ve bu Yetflkıöy Met.eorolojl - A t 

aldığımız mal.Uma ta göre 7\Jl ".:... 
oğlunu istemem diyordu. Zavallı an- Trakya, Kocaeli ve !!dl.me ne 
nem bir lokmanın batın için beni so- gelerlnde ve Karadeniz kıyıl 
kağa atmaya raz ıoldu. Bir milddet palı ve yağışlı, Orta Anadolud• 

sokaklarda dolaştım. Aç kaldım. Di- lullu ve mevzii yağışlı, diğer 
lenmek istedim. Kimse para verme- umumiyetle bulutlu •eçmi1. 

Ö 
tu Anadoluda sAkin kalm~ 

di. lecektim. Arsadan sekiz parça lnyılannda cenubi diğer yerl~ lt 
demir aşırdım. Bunu satı.p ekmek a- istikamette, orta kuvvette esmiş,.._ 

lacaktun, yakalandım. Dün lstanbulda bava az bW" ç 
Hakim dosyayı tetkik etmiş, p. • miş, rüzgtır si.mali şarkıdan 

h"tl rl d' 1 · b"t ·· k llA 6 metro hız.la esmiştir. ., 
ı e ın eınış, ıuçu sa ı gorere Saat 14 de hava tazyiki 76"7,8 Ol' 

çocuğa on beo gün hapi.s ce1.a11 ver· net en ;r(lQek güneşte 37 ,s, g 

miştir. en düşük 7,6 1antt.ırattı. 

- Bu görüşmeyi lüzumlu buluyorum, lüzumlu, 
faydalı ve ıhattA zevkli._ Fakat bunu tayin etmeden 
önce bana Beyrutta ne kadar kalacağınızı aöyliye
bilir misiniz? 

sözlerimi tuhaflık vadisine sevkettim. Cerbeı 
viskilerin de tesiri var: 

- Sbe, lfte, misaller: Bir m1nhnin1 karyots 
mi, yanında onun bir, Jki, be§, sekiz misli bü 

REFiK HALiD 

Şbnd1 nparmı Jr.iltüpanestnc!eyfm. Arjantin n 
Goşo'lardan bahseden kitaplar arıyorum.- Beni do
yuracak maltimat yok. Goşo lspanyolca Gauço te
l!ıffu:r: olunurmuş, Pampa'lardak:i büyük sürülerin 
çobanlarına denilirmiş.. Gayet binici olan Go§olar 
sürüleri at üzerinde muhafau ederler, kullanmak 
istedikleri bayvanlan lassoyla tutarl&nmf. 

Bunlar benim bilcliklerime fazla blr rey eklemi
yor. Arjantin faslında da istediğimi. bulamıyorum. 
Oyle bir fikir açlığı duyuyorum ki ansildopediırl.n 
bir cildi tamamen o melekemte hasredilmiş olsa yi
ne doyamıyacağım. Bir kitap istiyorum ki onun i
ç"nde btr uzun Zeli bahsi olsun, bana Zelryi. cetle
rini, Lrkını, bütün esrannı, hatta tasavvurlarını öt
rctsin! 

Vapurumm yamı Iskenderlyede olacak. Bundan 
başka bir tek gecemiz kalıyor. Onun içindir ki ak
pm yemeğinden sonra :meclisinden uzakta durarak 
araszra yalvarıcı bakışlarla dikkatini ~ çalJııo 
pyonım, kendi.rl anlayıp yaımna gelsin diye.. Yme 
~ biçbn beyazlar ~ hatt.l mOcevmır -

:rEFRI KA No. 8 

fe'l'f c!e ya!ms !ndyd1. ~ parmaklarına '" 
kulaklarına lııcller, bir nldlde !lebatm tohumlan gi.
bl ancak tabiatm yarqtıracağı bir zevkle dizilmif" 
tt Onlarm her bir t.anes1nden sanki bir Zell açıla
bllirdıt 

GQnlertmts mJdıltça tecessfts, ltoı1nı, k1n. hepst, 
hayranlıktan bafka ne duygum varsa hepsi yatlfl • 
70r, ayrılmak tıziintüsü yürek dermansızlığı gibi f,. 

~de bir ng1nl1k yapıyor. 
Bir viski içtim, bir daha mmarladım. Hna ,.al

murluydu, tazyfkHydl. Salonun penceresinden dıp
nya bakıyonım: Hem gece, hem yağmur içinde yol 
alan vapur bana aceled, çarpmhlı görflndii. MaJd.. 
nelerde mi bir belecan T8l'dı, yoksa benim kalbim 
illi ÇU"pmıyor ,. aksıyordu? Zeli zabitlerden ayrıl
mıştı. Yanıma gelecek mi'? Geçiyor-. KOÇ'i!k ft g6-
libmemell bir bq 99JAmı_,, Gidecek! Yerimden ful. 
1adım: 

- Matmuel, 4ectha, ftpul' yotealutamm ..,... 
• eı-medeıı ev'ftl stmıle bafbap k"onnpamız lizma 

aeldllfne .... "9111 ...... h ' 

- Benim yolculuğumun esrarb hiç bir ciheti 
JOktur. Geçirdiğim hayatın arasıra bezghıliğini du-
7anm n o zaman baf1DU alır, bir kenara çekilir, 
tnzivada yqarmı. Bu sefer de her gün gördüğüm 

insanlarla mütemadiyen seyrettiğim feylerden bana 
bir bıkkınlık geldi Geçirdiğimiz inkılabın coşkun 

akıntısından sersem.leştim. Kafamda fazla çekiç se
si, fazla nutuk uğultusu, fazla alkı§ sağanağı duyu· 
yorum. Birteviye köprüler kuruluyor, raylar döşe
niyor, fabrikalar yapılıyor. Durup dinlenmeden 
her tarafta petrol sondajları, maden ara§tırmalarltı 
arkeoloji kazılan_ Sanki bunlar beyn.i.min içinde 
oluyor; anki benim beynim etillyor, benim beyni
me demir traveraler dizillyor, burgulu ~viler 1e>a 

kuluyor. 
Zell g(llftyor. Bundan cesaret alarak devam et

tim: 
- - Sonra gözlerimin 6nfuıde 80DU gelmez ~ 

bm, istatistik, grafik, plAn ve harita!. Sayfaların 

bhi kalkarken önüme öb(lrl'l 9erillyor; bir resim gi
derken bir bafkuı beliriyor. Dünya benim için bir 
81'.nk muadelesi kesildi, bilhassa bu yıl şenliklerini 
yaptıtmıız onuncu cüınhuriyet bayramı münasebe
tiyle... 
Mabadını Mata - Harl9mi llkırdıya tutup çekfllp 

lftsıwectne mımi olmak Bu eme1Je, neıpeD n c:oP:un., 

ri sırayla dlzil.mif. .• Kara sütunlar, kırmızı i 
ler, mor noktalar ve çizgiler, ~zgiler ... BunJ8f 
k1 ft yeni dispamerlerin tnukayesesidir. ya}ltJt 

kilçüciik musluk, önünde bir yalak, kaIJısındl 
kocamanı; küçü.ğü.nden kesik damlar dökülüyotı 
ainden bir gür sudur boşanıyor ... bunlar nedir! 

Zell cevap verdi: - Kurutulan bakatlıl<1 
grafiği ... 

- Pekit Ye bir hastamıı n&et kAğıdım arı 

pı tabell? Şu iğri bilğrü tırtıllar, şu karmsJc 

fifreler, fU eli çekiçli cüce ve karşısında durall 

çekiçli dev? 

- Ameleııhı artan adedi olmalı.. 

- - Bu erafiklerde bacalardan silzülen dtJ
1111 

Jar bile heaaplı çizilıniJtir; dumanın boyu ve e~ ~ 1 

bir feY1, mesela, yakılan kömürün miktarını ı:ı 
tir- bir hale geldim ki neye baksam, bir gerıV• 

11 
l 

direk, bir nzo, kaptanın kasketi, veya, gatS~ 
bumu, yanlannda daha büyüklerini, daha kÜÇ .. 
riD1 arıyorum., hattl görüyorum! işte beni s 
bryılqtıran sebep! 

Zeli'nin yüzünde, asıl sebebi saklıyarak yt?Sl
1
• 

Jcat etüfim kana.atini 1eZdim; hemen ilAve ettiJtl' 

~-' 
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Yakın Tarlhlın En EsıraırOD Çehıresı: 

Lefter Kaptanın Çetesi 
, Le~er, Memnuniyetle "E, Baba 
~~1 #lı\hlat Bakalım, Buralar.da Ne 

"5 tn kUl'§un 

istoyan, Dedi, 
işin Var? .. 

Ve kapk s~~ gözünden gtr. 
Yer ara vucudünü can.,ız 

e sennişt· tam ı. 
çok h~~u. 

ll1 Yanın cu. tı. Derledim, 
iizledinı da oturdum. Y araI"1' 
'atıı.tı .. 'l/e sardım. Sıra Kaı a 

Uzer· d a bır k ~ ın e ve ceplerim.le 
ı: a tıg1 • 
~. 'l'ab ll'Urası tesbite g\'!l . 
!tide s~asını helime soktum. 

isrna.nıı kemerinden çıkan 
~ğİllin k altınını keseme attım. 

ktup boyun cebinde de bir iki 

1/ı.ı.p buı:durn.Buıgarca yazılaı ~p !{. nU?n_· Bulgarca yazıi~n 
at khn. · 1tnzasını taşıyordu. 

.t !den Dri ın tarafından kime ve 
ı;>!ti eundetild•ğin 
1 ~oktu. 1 e dair bir i-

M:ektubun örneiU c:ı 
~Pt&tı, " 
,,,. -:-<hınk:~ 
~~_tar( ne tspartakule ara-
~{~~ ~ Y. \Ye P. gördüler, 

lar&ı~ arlanın sahibi mek-

11tlnct iÖn.':1- itibaren sayılacak 
-~c~ un akşamı tarlada 
~)elitıi . Kaça alınabileceği 
~:: P. getirecektir. Sa-

~n t.rih. Yoktu ve imza 
~ · harfleri konulmuş
~ eümlelerden bir 

J keli~· için çok uğraştım. 
.. l l'e l> !leyi ifade ediyor-

~ ' klınıerm? _ Gece tar
ıtırndı~tı. blldiri.len tarla sa
. be~ Bır süril bilmece idi 

.,__ . bttı:ı.a :ınekten Ye hele mek
·~ ~ ir ~ ifade etmeme-

eı..... ıın.. 
··~Qp~ -

lt~ld cebime koydum, yo-
tQ.~trı. tını. Düşünmemek biti-
~ eUxnde mi 1- Bütün 

°!l nı Y. P. harllerlle 00 
lallltt ~daki tarlada ve bu 

b '~inde idi. Tam dört 
~üm, hem düşün-

llef 
Ci-., 8'ÜııG. ~e nkt1 :Kırk-

' ~a Ta,,tepe dağların
~ btr kil tlndu~ tepeden tah 

hirı 0 tnetre uzakta ?e ild 
J!ı<Ia hu?1ği bir boyun nok-
l?t b• llllduğunı .L..~ 

t,,,ı_ ~ kalaba yere ~"5 ..... 
lı ~p k 

1 
lık gördüm. Bunu 

Yıkık bir çam gövdesine otur
dum. Bütün ihtimalleri göz önüne 
alarak oynamak istedfl'im oyunu 
kısım kısım hayalimden geçirdim. 
Yapacağım rolleri birer birer tek
rarladım. Bütün zeka ve ıirade 

kuvvetimi topladım. Kendimi şöy
le bir yokladım. Girişmek üzere ol
duğum bu tehlikeli işi muvaffakı
yetle başarabilmek kuvvet ve ce
saretini kendimde buldum. Ka-ra-

Boynunda takılı olan gümüş bir 
zincire asılı haç ile oynamağa baş
ladı. Başını kaldırdı, yanımda o
turan muavinine: 

- Abe Dako, dedi, ister misin 

bizim Karaoğlan da tutulsun. 

Karaoğlan sözünü işitince yap
ma bir telaş gösterdim ve merak
la sordum: 

- Kaptan, dedim, Karaoğlan 

dediğin sakın Şumnulu Yuvan ol-
masın. 

- Ta kendisi. 

yuvanın üzerinden aldığım rovel
veri oracıkta toprağa gömdüm. Ye
rini nişanladıktan sonra hızlı a-
adımlarla çetenin bulunduğu yere - Öyle ise başınız sağ olsun. 
sokuldum. Bulgar nöbetçi ile an- Vurdular onu jandarmalar ve ölü-
Jaşmak ve Leftere kavuşmak güç sünü götürdüler. 
olmadL Kaptan beni tammazdL • 
Yalnız kendi gibi yaman bir eşki- ık~ birde.n sıçradılar ve ba
TA olan babası dedem İnce Kapta~-1.-c,.··--
nın çetesinde uzun seneler bulun- - Nerede İstoyan?.. Kimden 
muştu. Yaklaşırken gülerek: işittin bunu? .. 

- Kaptan, dedim, ben rahmet- - İşitmek değil gözümle gör-
ll babanın voyvodası İnce kapta- düm Kaptan! Vize ormanında ve 
nın torunu lstoyanım. benim vurulduğum yerde ... Ben

den evvel Karayuvanı pusuya dü-

ÇANKIRIDAr ı··~~~~~--~~· 
Halk, Ankara Radyo- iKi GÜNLÜK HiKAYE 

sunu Sokaklarda Denizin Çağırışı 
Dinliyor 

Çankırı. (TAN) - Halkevi, istas- • Yazan : Halikarnas Bahkçısı 
!!!!!!!!!!!!ii!!!!i!!!!!!!!!!!~· olllll~~~~~~y 

yon caddesine, Odunpazan ve aşağı - = 
pazar meydanlarına hoparlörler yer
leştirtmiştir. Bu sayede halk, Anka
ra radyosunun bütün neşriyatından 
istifade ettiği gibi, bura halkevin
de verilen konferansları da dinle -
mektedir. 

Bartın Belediye Reisi 
Seçildi 

Bartın belediye meclisi, "Bartın,, 

gazetesi sahibi ve başmuharriri !b -
rahim Cemal Alişi ittifakla belediye 

reisliğine seçmiştir. Meclisin birinci 

reis vekilliğine Faik Alemdar, ikin

ci reis vekilliğine Sezai Ünyeli in

tihap olun.muşlardır. 

KIZILCAHAMAMDA : 

Köylüler, Köy Namına 

Tayyare Bileti Alddar 
Kızılcahamam, (TAN) - Kazamı

zın bütün köyleri, bedeli köy sandık 

!arından ödenerek, altışar aylık bü

tün birer tayyare bileti almışlardır. 

Köy sandıklarında saklanan bu bi

letlere ikramiye isabet ~erse. para 

köy kalkınması hususunda sarfolu

nacaktır. 

Kmlcahamam, (TAN) - Beledi

ye intihabatı bitmiş, kadınların ela 

reylerini tamamen kullandıkları gö

rülmüştür. 

Tahir Parlas, avukat Bahri Müs

tecapoğlu, Osman, Sadi Dinçer, fab

rikacı Ali Kardeşler. İsmail Aydın, 
İsmail Çolak, İbrahim, Necip Ayaş
lı, Hüseyin Koçak, Hüseyin Akdo
ğan, hancı Mehmet çavuş belediye 
azası olmuşlardır. 

12 senedenberi belediye reisi bu

lunan Tahir Parlas, ittifakıara ile 

yeniden seçilmiştir. 

şürmüşler. Ölüsünü hayvana sa
rarlarken ben de pusunun üzerine 
uğradım. Görünmeden kaçabilir
dim. Fakat Yuvanın ölüsü şaşırt
tı beni. Rahmet olsun canına. 

(Devamı var) 

B abasının on parası yok, ço-
luk çocuğu çoktu. Nasıl ge

çindikleri kendisine sorularak, ra
kam şeklinde kağıt üzerine dizil
seydi, çarşıdaki bu hesabın o ada
mın evine uymadığı görülürdü. 
Çünkü çoluğu çocuğu hep yaş:.yor
lardı. Halbuki kağıttaki hesap
tan topunun ölmüş bulundukları 
sabit olacaktı. Ne var ki çektikleri 

bunca sıkıntıya rağmen, onlar da 

-tıpkı zengin ve para toplayıcı 

insanlarda olduğu gibi- daha ha

la yaşamıya başlamamış olduklan 

inancı vardı. Yaşamıya başlayın

cıya kadar devam edecek olan bu 

sıkıntılar gelgeç şeylerden ibaret 

bulunduk.lan için, onlara goğüs 

gerilirdL 

On dokuz yaşındaki oğlan eve 

yük olmamak için başuun çaresi

ne bakmıya karar verdi. reçper 

mi, çoban mı, denizci mı olacaktı. 

İçinden birşey "deniz t., diye ba

ğırdı. Besbelli denize gidecekti 
Babası "denize giden onmaz do
nar" dedi. O kulak asmadı. Orada 

Mayna papafingo! Maestrayı 
topla! Mayna kontraflok 

Mayna iki Straliyera randaya iki 
kat camadan. Kulan yelkenler yal· 

nız trinkettina ile bir flok, cama

danda randa, Mudada Gabya bir 

de abassogabya tam. Yine on do

kuz mil süratle fırlıyorlardı. Ge

mi provası dalgalan iterek birbi· 

rine katıştınyor Gemi bastonu • 

nun altında dalga kalabalığı biri· 

kip kabanyor. Su, selden boşa • 

nırmış gibi geminin başından gü
verteye şanl şanl akıyordu. Yıl
dızlar pırıl pırıl parlıyorlardı. De
nizse halaç pamuğu gibi savurul • 
makta idi. Şak:ı değil, rüzglr mı 
rüzgardı. Sanki her yerden esi
yormuş gibi idi. 

Gemiciler söylediklerini birbi

rine duyurmak için, seslerine yir

mi lodos kuvveti veriyorlardı. Bir 

sağnak papafingoyu şirit şirit yır

tarak direğe öyle bir dolayışla do

ladı ki; onun bir saniyede sardı

ğını yedi kişi üç günde çözemedi 

Fakat bu kadar mı? Bir top pat

ladı! Abassogabya kulaktan kul&

ğa cart diye şak oldu. İki parça

sı rüzgarda gürleyip silkindi Di -

reği az kalsın sarsa sarsa söküp gö 

türecekti. Fakat gemicilerin keyf

leri tıkın.nda Jdi. Göz açılıp yu -

muncaya kadar yelken parçalan 

sanlmıştı. Direkler direkten ziya

de kırılıp sarğtlanan ve havaya di

kilen iki. kırık bacağa benziyor -

du. Mehmet acaba gemi nallan mı 

dikiyor? diye sordu. Öteki: 1 aııeıu 0 
n sandım. Durbinim 

de~1cf.11tanlar silA.hlı, fakat 

{Yb:_tlj>a.rıdt Dertı.aı içimde bir 
tt;""l:' ltaptatu Kendi kendime, bu 

t ~ d .... b.ll çetesi olmasın. 
Ot..ı -- ın· -\(tırn_ 1 gozümden ayıra-

L efter 'OOni güler yüzle ka~ 
§!ladı. İçten gelen bir mem

nunlukla elimi sıktı, karşısına o
turttu. Silahımı kucağımda bırak
tırmak suretile eşkiya arasında 

gösterilmesi 8.det olan hürmet ve 
itimadı da benden esirgemedi. Ben 
I.;efterin babasından ve dedemle 
geçirdikleri hayattan bahsettim. 
O da babasından işittiği dedeme 
ait bazı hatıraları saygı ile yadet
tikten sonra: 

ÇOCUK PEKLIGE TUTULURSA ••• 

duruş yok; gidiş vardı. Kendisi de 

zaten, nerde bulunursa bulunsun, 
hep başka yerde bulunmasını öz
ler, dururdu. Gidecekti! Nereye? 
Bilmiyordu! Ne yapacaktı? Umu

runda değildi! İşte gidiyordu ya! 
Hesaplı gidenler her tyann) da, 
hep her (dün) hesaplamış olduk
larını mı buluyorlardı? Dünyaya 
bir geliyordu. Bu kadar büyük 
bir fırsatı yaşıyaınıyac3.kt1 da, ö
lünciye kadar, ömrünii işkembe
sine hasrederek, havyar yiyece
ğim diye, yaşamaktan mı vazge
çecekti. 

- Dur bakalım bu birinci (mer 

haha). O kadar ödek olma! Şaka 

kaldırmıyor musun yoksa?,, diye 

cevap verdi. 

.haı1~ 'tüıtıu beş hayvan da 
ılell.in lr~asından geliyordu. 
~ ~Uyij 

e lt ""eıı~n . ~ tarzı ümitleri-
~ 01l>'tan 

1 
<lirdi. Gelenler Lef-

·~~:e İdi.o tn~a bile her halde 
_;:ıp bu l Munasip bir yerde 
İl. la~ n arı gözlemek ve kim 

; alllaınak karanm ver-

alt:ıp ~ttı~ 
~l tında b patikanın sa-
~ dııllı. a· ulUnan bir kayalığa 
'4:la ıll örıcu~ ~aat geçti geçmedi 

. g()liind-erı çekildiğim pati-
db: u. Be dak. 

'\ "-' ltoı ş ilı:a sonra 
aıa lUtda · . 

t ~ ~~ Y1nnl çetecı ve 
~?l'ld Letter kaptan çıktL 

~ ~ el' ~ az daha çıldıracak 
~ 't'lJaea.k:;tanın koşup boynu-

/le ltara)'tı nı. Fakat öldürdü-
~ltt ll'ı.ensu 'l/anııı Lefterin çete

Jllı ~'t°'la.rınp ol:ınası, cebimdeki 

r~\l'l\aııeri r:.ftere ait bulunma
~ · Oldu . ır-den hatırıma ge-
lllı~e ağu.1 ~nı yerde sindim. 
ktoı 1 Zihn. ıgı geçtikten sonra 
~ir:ı ta.kib~~de hazırladım, n-
\>i}a.a.t so aşladım. 
v ".it nr-a t 
1 Sek ,, çe e (Tastepe) nin 
ı li· e sa,.,.,. 

ıı kcı ilkim - t' noktasına var~ 
t /l't)ı~'l. k noktalara nöbctçile-

arar azan 
11 t +. ta. "t arını kurmuştu. 

"'ll'af' q er]e 
~ l ıta. ı. ) r yakılıyor di-

~tt ""0Yu l ' ,; tı er !{ n ar boğazlanıyor-
"' ll'ı.a· 8Ptan d di.,, 1~et1 ... · a uzand1ğı yer-

,, ()r ··ın. " l 
eJib., ta' ha§ı Uc l'a ışnıalannı sey-
. ı ı.... 'lrlt- 'l/e unda ayakta du-
l• .. ,'Qa. • \razj • 

il Sö "ll'ıi ol Yetınden Lefte-
J Yl~dikıe:u~ ~nlaşılan birl-

llıi dınli:Yordu. 

- E baba İstoyan. dedi. Anlat 
bakalım senin buralarda işin ne?. 

Sıra, oynadığım rolün en ehem
miyetli kısmma gelmişti. Şuur ve 
irademin bütün kuvvetile zeka ve 
kabiliyetimi kullanmağa hazırlan
dım, söze başladım. Sokolof ve 
Mercanofun amcam İstoyan ile bir
likte Edirne tarafına geçtiklerin
den ve başlarına gelen felaketler
den k1saca bahsettikten sonra: 

- Onların intikamlarını almak 

için, dedim, bir kaç kişi ile ben de 

atladım bu tarafa. Fakat felek yar 
olmadı. İlk müsademede arkadaş
larımın üçünü de kaybettim. İşte 
o zamandanberi bu taraflarda yal
nız başıma dolaşıyorum. Yirmi gün 
evvel Terkos taraflarına geçtim. 
Biraz da oralarda vakit geçirdim. 
Dönüşte bir pusuya uğradım. Az 
kaldı dedeme kavuşuyordum kap
tan. Ufak bir yara ile kurtardım 
yakamı. 

Lefterin sözlerimi büyük bir a
laka ile dinlediğini gördüm. Uy
durduğum yalanı biraz daha' bal
landırdım. Baldırımdaki sarılı ya
rayı gösterdim ve nihayet inan-

dırdım. · 

Leftcr ka.,larmı ı;attı: 
- Abe ç~cuğum dedi. o taraf

lar çok em.inlik idi. Yoktu oralar

da hiç bir şeycikler. 
- Evet, giderken ben de kim

seye rastlamadım. Fakat dönüşte 
bir çok yerlerde jandarmaların 
yol bağını sezinledim. 

Lefter Kaptan ~ daldı-

Kencf"ısi rahatsız olmasa da an
nesi merak eder. Çocuğun günde 
iki üç defa altını kirletmesi anne
si için ferahlık olur. Hatta eski ka 
dınlar çocuk diş çıkanrken ishale 
tutulmasını peklik çekmesine ter
cih ederlerdi. 

Onun için çocuk hergün hiç ol
mazsa bir defa altını kirletmezse 
hemen türlü türlü ilaçlara baş vu
rulur: Linet verecek şuruplar, 
hintyağı. bunlar da tesir etmezse, 
fitiller, gliserin, gene olmazsa ma 
but lastikli şırınga ile tenkiye. 

Çocuklann bazılannda bunla
rın hiçbiri tesir etmez, çilnkii co· 
cnk aniıesinin sütünü hemen ta
mam tamam hazmetmiştir. Her· 
gün çıkaracak birşey bulamaz da 
onun için... Çocuk peklikten bir 
rahatsızlık alameti göstermezse, 
snncılanmazsa bir iki gün altını 
kirletmese de kendi haline bınk
mak ltizımdrr. 

Biraz rahatsızlık olsa bile he
men ilaç içirrniye, tenkiye yaprnı· 
ya kalkışmamalıdır. Çiinkü ihti
yacından fazla meme emen çocuk 
ta pekl:ğe tutulur. O vakit çocu-
ğa içireccğiniz ilaçların hic:bir 

faydasını görem<.'zsiniz. Emdiği 
sütii biraz azaltınca peklik k.ııy
bolur, rahatsızhk ta geçer. Bir iki 
giin de bu usulü tcctübe edersiniz. 

Bekleclii?'iniz n<.'tice h~-.ıl olmaz
sa. vinc linet iHlrlal'ını . fitHJeri, 
şırıngayı hatırmt'7.a ge•irmeyin:z. 
Çocuğ'ttn annesinde peklik olur da 
ondan dolayı emzridiği cocuk ta ... 
O halde annesine biraz daha ziya
de yeşil sebzeler, taze yemişler ye
diriniz .•. 

Çocuk anne siltüyle değil de 
emzikle b~leniyol'Sa, pekliğe tu
tulduğu vakit arlık bunun sütü 
veren memeli hayvanın peklik 
-ı.--indea .._ -t.t-inin bnsuk 

olmasından mı geJdiğini, tahii, a
raştıramayız. Emzikle beslenen 
çocuk peklik çeker ve rahatsız o
lursa şişedeki sütüne bayağı şe
ker yerine laktoz şekeri konur, ya 
but süte arpa suyu -bira değil, 
arpayı kaynatarak çıkarılan su
yu- katılır. 

Herhalde peklik çocuğa linet ve
recek ilaç içirmek, fitil sokmak 
yahut şınnga yapmak en son baş 

vurulacak ~arelerdir. Ço<"uk 
peklik ~ekince hemen hunlarla 
işe başlarsanız hunlarla ~ocuğun 
işi düzelmez. Onlara alışır. Ondan 
başka l inet iladanndan m:desi 
yorulur. ötekilerden de barsaklan 
zedelenir ..• 

(.'!ocuk henüz memede vahut ("Jll

zikte olmakla beraber ·biraz l:>ü
yüyünce unlu bulamaçlardan ve
dirilince peklik kaybolur. Bu.la
maçlardan yiyen <·ocuk alhnı da
ha bol kirletir ... BiT yaşına gelmiş 
çocuğa, pekliğine ka1111 meyva ııu
yu, hoşaf su:vu h:irllir, bal yediri
lir. Balı siitiine katmak ta miim
kündür ... Ri,. bucuk yacıından r.on
ra da, ~kJik çeken çocuğa, ha,. 
lantJWi ye'il sebzeler yedirilehilir. 
Sade haşlanmış sebzenin yediril
mesi güç olacağından, üzerine bi
raz ciy ft>reya!h koyunca sebzeye 
de lezzet gelir. 

Daha büyücek çocuklar pekliğe 
tutulursa içtiği sütiin miktarı a
zaltılır, pirinç corhasının oek1ik 
verdiğini. tabii. hili1'sinrz. Çikola
ta ve yumurta yediriliyorsa onla
n büsbütün hazfetmek iyi olur. 

h açlara ve tenkiyeye baş vur
madan önce, karbonatlı yahut tuz
lu su ile banyo tecrübe edilmeli
dir, bazılarında böyle banyo pek
liği kaybettirir ... İlaçlara, fitiJJcre 
ve tenkiyeye başv.tırm1ya mecbur 
olunca da her defasında bir örnek 
usul iyi olmaz: Sırayla ... 

Gitmezden bir gün evvel herke

se Allaha ısmarladık dedi. Çünkü 

ertesi günü işe gitmek l1zere kayık 

kalkarken, bütün gövdı-sinde ~şten 

sızlamıyan bir pazısı bile kalmıya-

caktı. Santimantal elvedalara, 

mendil sallayışlara, ağlayı~lara 

ancak vakit ve hali yerinde olan
lar fırsat bulurlardı. Kendisi gibi 
bir gemici parçası değiL 

* Denizde gördüğü ilk şafak biraz 

acıklı oldu. Acemi idi, deniz rüz
garı, saçlanna takıla kalmış, son 

saman çöplerini başından uçurup, 
saçlanna kendi tuzlu kokusunu 
daha vermemeşti. Gözlerinde ha
la, vurgunu olduğu kara Emine
nin bakışlan tütüyordu. Kulağın
da, onun köy c;eşmesinde testiyi 
omuzundan indirdiği 2'aman bfle
zik şangırtısına kanşan gülüşü 

çınlıyordu. Açık denizde gördüğü 
şafak pek ıssızdı. Kuşların uyana
rak cıvıldaşmaları, aydınlanan ca
mi minaresi, ağaçlar. evler yoktu. 
Çırçıplak deniz, ~eniş. tPnha. 1-ıom 
boş mesafeler! Bir yalnızlık bir 
ürküntü! Her tarafta Okyanusun 
meçhul, karanlık derinlikleri! 

Rüzgar da serin4i. üşütüyordu. 
Titredi. Tan ışığı gün ışığına ak
tıkça gönüldeki ürperti de dindi. 
Gün ısındı. Her doğuşa alışıncıya 
kadar, insan biraz üşümüyor, ~ 
kinmiyor mu idi? 

Denize tükürdü! Tükürüğünün 

arkaya kaçış hızına bakarak; Meh

mede "yirmi mil alıyoruz! ,, dedi. 

Mehmedin gcziı önünde Kara 

Eminenin bakışı tüttü. Eğer Emine 

öküzleri satabileydi, dünyanın en 

zengin kraliçesi, onları bütün el

maslarına mukabil satın alır ö -
' 

küzlerin parlakiığını bir kelepür 

sayar, ucuza satın aldım diye se

vinirdi. Neyse altı aydır denizde 

mekik dokuyordu. On gün sonra 

geri dönüş yolculuğuna girişecek

lerdi. Eh, az çok bir para da birik

tirmişti. Köye varınca ilk işi Emi
neyi istemek, bir de tarlacağız sa
tın almak olacaktı. Bu denizin işi 
iş miydi a canım! • 

A rtık dönüyorlardı. Prova po 
dostasının gürliyerek yar -

dığı her dalga, onu bir dalga bo _ 
yunca köye yaklaştırıyordu. Nö • 
betçi arkadaşlarile konuşuyordu. 
Birisi "Kıyıya ayak basınca he
men yere kapanE:cağım, topraklan 
öpeceğim; bir daha denize açılır
sam iki olsun!,. diyordu. Ve hük
münü vermiş insanlara has bir ka 
tiyetle denize tükürdü Rüzgar tü
kürüğünü kendı yüzüne yapıştır
dı. Konuşurlarken yüksek sesle 
apaç1k, veyahut kısa kısa ve kes~ 
kin söylerlerdi. Çünkü bu ale
lade sözleri yüzden söylerken. de
rinden derine içlerinde anlatamı
yacaklarını bildikleri bir ~ var
dL O gece hava sıeaktı. 

(Sonu yann) 
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Ankarada Dunku Merasim 

Dün, Bütün Ankara Aziz 
Şefin önünde Ağladı 

(&Jı l bıddeJ ~ haı;ta, ~~ yavaş bırak- J yonda binlerce insan var. Şehrin bii-
maga başladı. Butün Ankara halkı J yükleri, her yaşta halk, Atasına son 

relerden ngonun içerisini göriiyo • büyük kurtarıcısı karşısında gözyaş- : hürmet vazifesini üaya gelmişti. Bü 
rum: lannı dökmek için acele ediyorlardı. 1 tün yollarda derin matem havası 

Yüksek rüt~H .~8!lar, kılıçla - Yüksek tahsil gençliği önlerinde pro- esiyor. Küçük yaşta mektep çocukla
nnı çıkarmış, buyük olunün başucun, fesörleri ve doçentleri olduğu halde n kıpkızıl gözlerile inler gibi nefes 
da ihtiram nöbetini bekll!o~lar. Ta-ı büyük bir akın halinde şapkalarını alıyorlar. Tren bu m atemli havanın 
butun dört ucunda elek:U:kli m:~ - çıkararak heykelin önünden Meclise içinden geçerek Atayı Ankaraya gö -
leler yanıyor. Vagondakiler, buyük doğru yürüyorlar. Tam tabutun ö- türüyor. 
bir vecd içinde dimdik duruyor ve nüne geldikleri zaman, başlar sağa Aziz Atasına son tazim vazifesini 
büyük ölünün türbedarlığını yapı - doğru çevriliyor , onun yolunda yü- yapmak isteyen Eskişehir halkı ak -
yorlar. rüyeceklerini, onun emanet ettiği samdanberi istasyonda bekliyordu. 

_Bu esnada reisicu~h:U- _fsmet İ?ö- cümhuriyetin ve inkılabın sad1k b ir Aziz naşı getiren tren mukarrer sa -
11U, vagona doğru yurudu. İçerıye bekçisi olarak kalacaklarını bir ke- atten doksan dakika sonra ve sabaha 
girerek tabutun ö~ünde büyük bir re daha bildiriyorlar. karşı geldi. Garda hiç bir fert yerin-
huşıi içinde başını onüne eğdl Vago- Halk, bir akın halinde katafalka den kımıldamamıştı. 
Jllln pencereleri kapandı Pencere ö- doğru ilerliyor. Ebedi Şeflerinin kar Tren istasyona girmeden on daki -
nünde duran masa biraz daha yük • şısında, boyunları bülcük ve mahzun rı, vali, belediye reisi, vilayet ve be-

Almangadaki Yahudiler 

Goebels, Bu Meselede 
Almanyanın Emir 

Alamıyacağını Söyledi 
Nevyorkta 

Önünde 

Alman Konsoloshanesinin 

Nümayışler Y apıltyor 
Berrın, (Hususi) - Gö'bels bir nu 

tuk irat ederek sene nihayetine ka -
dar Südet meselesiıfin Hitler tara
fından halledilmiş bulunacağını 

harp tehdidile harbe mani olunmuş 
bulunulduğunu ve kuvvet karşısın
da dünyanın yılarak pusmuş oldu
ğunu, Yahudi meselesi dolayısile 

Mkelenenlerden Almanyanm emir 
alamıyacağuıı, o günlerin çoktan geç 
miş bulunduğunun &rtk anlaşılma
sı lazım geldiğini beyan etmiştir. 

Memel'clelıi Almanlar 

2 - Şimdiye kara zikredilmeyen 
bazı endüstriler için hiristiyanlarla 
yahudiler arasında nisbet tesbit e -
dilecektir. 

3 - Milli hayatın bazı faal kısım
larına yahudilerin iştirak niS'beti yüz 
de 20 den daha az olacaktır. 

Komisyonun gelecek hafta işleri

ni bitirmesi beklenmektedir. 

Biikrq tekzip ediyor 

Bükreş 20 (A. A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 

Bazı ecnebi gazetelerde intişar e -

den ve Rumanyada yahudiler aley -

hinde ifratkArane bir takım muame

leler yapılmakta olduğuna dair olan 

Si. - 11 ... 

Rutenl 
Çekleri 
Çarpış 

----<>--
••• Bin Rute 

Macaristana 1 
Ettiği Bildirili 

Lehlilerle Macarlar 
tahrik edilen Rutenler 
sademe etmektedirler. 
Macarlar ve Leh menab 
pr eden telgrafları aşa 
yonız: 

Budapeşte, 20 (A.A.) 
Telgraf ajansı tebliğ edi 

Cumartesi akşamı Rutelt 
çakçılarını takip eden 
askeri kuvvetleri Fekete 
bası yakınında Macar b 
cavüi etmişlerdir. B 
Çek askerleri ile Macat 
hafızları arasında tüfek 
mış ve yarım saat de~ 
Bundan sonra Çek ask 
yaralılarmı götürmek 
arazisine dönmüşlerdir. 

Ruten firarilerden ild 
kiz yaralı vardır. 

Maccaütana iltica 
Budapeşte, 20 (A..A.) 

~ .eltildL Tabutun üzerinden bayrağı bir halde geçiyo ılar ve ağlaşıyor • ka önce kolordu erkanı ve subayla -
'7 kaldırdılar, :kayışları söktüler. Ve l.ar. lediye erkanı , esnaf cemiyetleri. Par 

pencereyi tekrar açarak tabutu ya - Tabutun önüne gelen her kadın ti, Halkevi mensupları , lise ve ilk o
vaş yavaş itmek suretile hazırlanan veya erkek, her yaşlı veya genç göz kullar öğretmenleri ve talebeleri, as
masa üzerine koydular. Bu masa üze yaşlarını silmeden geçemiyor, Büyük keri kıtalar, bando, polis ve zabıtai 
me, ta.but generaller tarafından üç acı, içlerine işlemiş, kendilerini tu- belediye efradı ve on binden fazla 
metre kadar uzunluğundaki cilalı, tamıyorlar, ağlıyorlar. halk istasyonun bir ucundan münte
yuvarlak ağaçlara kayışlar vasıtasile Bu arada kendini tutamıyarak hasına kadar dizilerek matemli ve 
başlandı. Ağaçlann btr ucu tabuta bayılanların sıhhat arabasile kaldı- hazin bir ihtiram safı teşkil ettiler. 
bağlı, diğer ucu etrafta bn ~leri yap rıldığı görülüyor. Yüzlerce meşalenin elemli ışığında 

Memel, 20 (A.A.) - Bütün Al -
man spor klüpleri nizamnamelerme 
azalannı yahudilerle her türlü mü -
naseba tta bulunmaktan, yahudilere 
selam vermekten ve bunlarla konuş 
maktan meneden aryen hükümlennı 
nhal etmişlerdir. Bu hükümlerin hi 
Iafında hareket edenler, şiddetle tec 
ziye edileceklerdir. 

haberler, asıl ve esastan lrldtr. Bu 

haberin istinat etmekte olduğu ha
diseler, bilhassa askerl bir fabrika lerde neşredilen son ha 

bulunan Rechstza kasabasında bir 5.000 Rutenden müre 
mak için yardım eden askerler tara- Akşama doğru devamlı bir yağ - bütün gözler yaşlı idi. Tren ağır ağır 
fından tutuluyor. mur yağmağa başladı. Fakat halk, gara girince, sürekli bir hıçkırık ve 

Tabutun altındaki masa Mildi. Me büyük Atatürkün önünden gcçmeğe derin bir inilti her yeri kapladı. Her 
buslar ve generaller, tabutu omuz - devam ediyor. Bu akın, sabaha ka - kes aziz atasını derin uykusunda ra
lanna aldılar ve gayet yavaş adım - dar ardı arkası kesilmeden, azafıp hatsız etmiş gibi seslerini yükseltme 
larla yürüyerek top arabasının üze - eksilmeden bu şekilde devam ediyor den içli içli ağlıyor ve "Atamız,, sev
rine koydular. Orgeneral Fahrettin ve yüksek rütbeli subaylar, yağmu- gili Atamız,, diye inliyordu. Tren 
Altay, bu işlere nezaret ediyordu. nın altında ihtiram nöbetini bekli- garda durunca on binlerce elemli baş 

Top arabası üz.erinde kayışlar sö- yorlar. huşU ihtiram ile matemle yere eğil-
külerek ağaçlar çıkanldı. Büyük bir Ankara, 20 (A.A.) - Her şeyi si- dl Aziz Atanın mukaddes naaşları -
bayrak tabutun üzerine örtüldü. len ve örten gecenin karanlığı için- nın bulunduğu vagon tam altı oklu 
Bayraktaki yıldız, tabutun bir ucun- de katafalkın üstiınde altı meşale veda meşalesinin hizasına tesadüf et-
da tamamen görünüyor. yanıyor veAtatürk' ün tabutu üzeri- ti. Ulu başbuğun kahraman asker _ 
İSTASYONDAN HAREKET: ne gölgelerle karışık ziyalar düşü- leri tunç yüzlerin<le beliren ulvi bir 

On bire çeyrek kala araba, tstas
yoruian hareket etti. Arkasında ciun 
hurreisi. başvekil, mareşal, vekiller 
ve mebuslar, mülki ve as.kert erkan 
yürümeğe başladılar. 

Ağır, ağır istasyon caddesinden 
çıkıyoruz. Ta U'Zaklarda Hallı:evi ve 
Etnoğrafya müzesinin önleri, Altın

dağ sırtlan, sol tarafımızdaki şehir 
stadyomu civan üzerinde halk, bü
yük atasını görmek için toplanmış. 

Meclisin önüne geldik. Birkaç 
güııdenberi fkmaline çalışılan kata -
f.aik, tamamen bitmif, altı mtun fi.. 
.mnde meş'aleler yamyor. Siyah 
dumanlarla alevler çılta.nyor. Yük -
sek sütunlar defne dallan ile ıüı -
lenmiş. Muazzam katafalkın arka -
unda kalan Meclis binası hiç görün
müyor. Katafallcm üzeri beton kar
p.mıza gelen sephesi, beyaz tül ipek
le kapatılmış. Onun da iizerinde bü 
tük bir bayrak .sanb duruyor. 

yor. elemle son ihtiram selamım ifa et -
Zafer anıtı önünde yanan ve onun tiler, bando matem havası çaldı. Hal 

kurduğu partinin, Halk Partisinin, kın, genç kızların. vilayet ve beledi
altı prensiplnin remzi olan altı me- yenin, mekteplerle cemiyetlerin ha -
şale, başı ucunda iki General, iki zırladıklan çelenkler vagonun etra -
subay ve iki er'in rasimei ihtiramı fına sc ildi. Tren istaşyona bir nur 
ifa etmekte bulundukları 1'tiyük Şe- ırmağı gibi girıruşti. Yollarda ışık _ 
fin tabutunun bulunduğu katafalka tan huzmeler ve kalplerde deva bul
giden yolu aydınlatıyor. maz keder]er bırakarak Eskişehirli -

Sabahtanberi bu biıyük mateme 
lerin göz yaşları ve derin feryatlan 

iştirak eder gibi kapalı ve kasvetli 
geçmekte olan hava, saat dörttenbe- kadar ağır ağır gözden uzaklaşmağa 
ri yağmura çevrilmiş olmasına ve başlayınca, saatlardanberi teessürü -
devamlı bir halde yağmakta bulun- nü zapta çalışan halk coştu, taştş, ve 
masına rağmen halle sabahın ilk sa,. sarsıldı. Kadın, erkek, genç, ihtiyar 
atlerine kadar akın, akın Büyük Şe- herkes, "Atamız gitme, Atamız ne -
im tabutu önünden tazim geçidine reye gidiyorsun,, di:'lte inliyor, elle -
devam etmiştir. rint onun mübarek varlığı arkasın -

En küçüğünden en büyüğüne ka- dan uzatarak titriyordu. 
dar bütün Ankara, en büyük ~vJa- Sabah olmak üzere, bir kaç saat 
dına karşı içten duyduğu acıyı, onun sonra güneş doğacak, fakat Eskişe -
tabutu önünden geçerken gösterdi.ği hir halkı gurup eden en büyük gü -
sükun ve vakar içinde tazim He iz- neşin acısı ile uyumuyor, oturmu -
har eylemekte idi. yor, ağlıyor ve caddelerde dolaşıyor-

Gecenin sük<ıtu içinde yalru:ı:, ve lar. İstasyonun bir ucundan şeker 
yalnız bir hışırtı duyuluyor, geçen fabrikasma kadar uzanan bütün de-
binlerce ,binlerce halkın ayak sesi... miryolu boyunca binlerce Türk ha
BILECIKTE : la Ankaraya doğru bakarak bıçkın -

yor. 
POLATLIDA: 

V a.1ington, 20 (A.A.) - B. Roo -
zevelt, dün Almanyadan tardolunaa 
kimseler için bir melce bulmak ça
releri hakkında muhtelif zevat ile 
görüşmüştür. 

Yahudilere tahm edilecek 
mıntaka 

infilak vukuu ve Bükovina eyaletin-

de kain Vama kasabasında küçük bir 

orman atelyesinde yangın çıkması 

katiyon hususi mahiyeti haiz olnu -
yan alelade kazadır. 

Yahudiler aleyhinde hlçbh' hare -

ket olmadıktan başka şahst en ufak 

bir tecavüz bile kaydedilmiş değildir 

Nerviers 20 (A. A.) - ttzerlerinde 

Vaşington, 20 (A.A.) - Mebus 
Dies ile ayandan Boralı, reisicüm -
hurun mülteci yüahudilerin memle
kete tnnelerini kolaylaştırmak i _ dört milyon mark olduğu halde bu-
çin mühaceret kanunlarının değiş _ dudu geçmeğe muvaffak olmtıf olan 
tirilmesi lehinde yaptığı tekille iti- yahudiler Melmediye gelmişlerdir. 
raz etmişlerdir. Prag 20 (A. A.) - Nasyonalist 

Reisicümhur teklff"ınde, bilhassa Çek matbuatı Nafia işlerinde kulla -

nılan yahudi divarcılann tardedilme 

si lehinde neşriyata devam etmekte -
dir. 

arOdru 'N oVlril gazetesi, yaliudile 

Alınan yahudilerine tahsis e:'lılecek 

nuntakayı tesbit etmekte ve bır se
nede memlekete girecek yahudi mik 
tarım 81 000 ki$iye__çık.ıu:maktadı.. 

Mebus Dies, bu müsaadekarlığın A
merikada bir yahudi aleyhtarlığı do rin daha mühim mevkiler işgal ettik 
ğunnası tehlikesine Rooseveltin na- leri Sokol müdüriyetinden de çıka -

zan dikkatini celbetmekte, Borah i- nlmasım istemektedir. 
se bu teklif parlamentoya tevdi e
dild iği takdirde şiddetle bir muha
l.afetle karşılanacağını bıldlım.ekte
dir. 

Nevyork, 20 (A.A.) - EileT'lnde 

Yeni Çek 
Cümhurreisi 

'"Nazilerin tedhiş hareketlerim ezi- • • 
niz,. ve "Alman yahudileri için sı~ı- Seçddı 
nacak bir yer bulunuz,, levhalarını' 
taşıyan 500 kişi Alman konsolosha- . ~al, :o (A.~) - Mebusan Mec
nesinin önünde bir geçit yapmışlar- lısı komunistlerın 23 muhalif reyi
dır. Herhangi bir hadise Vll'kuuna ne karşı 144 rey ile Slovakya'nın 
dair malumat yoktur. muhtariyetine ve Karpatlaraltı Rua-

ônümü?.deki çarşamba gilnü yasının muhtariyetine dair olan ka-
20.000 perakendeci tüccar, Alman- nun layihalannı kabul etmiştir. 
yada ekall!yetlere karşı yapılmakta Prağ, 20 (A.A.) _ Reisicümhurlu
olan muameleyi protesto etmek üze- ğa yegane namzet olarak Haricıye 
re bir saat mağazala.nnı kapatacak
lardır. 

Macmütanda yeni kanun 

nazın Svalkovski'nin - gösterilmesi 
için Çek, Slovak ve Rüten partileri 
arasında kat'l bir itilaf hasıl olduğu 
söy lenebillr. 

grup Macaristana iltica 

lerin hakimiyeti altında 

Ruten topraklarında ~ 
kederine karşı isyan 
Huszt civarında kain tza 
de Ruten nasyonalistlerl 

mayı öldürmüşlerdir. B 

Çeklerin etrafı çevrile~ 
rinin garbindeki ~ 
meğe icbar edilmişlerdir· 

ka kA.m.ilen nasyonalistl 

dir. Nasyonalstler Ruteıı 

ğu gibi Macaristana ilh 

tedirler. Rutenyada Çekl 
ları tazyik neticesinde :rJ 
hasıl olan galeyan gitti1' 
tadır. 
Rü"'-~~n~nLol:ııı_ı 

gazetesinin bildirdiğine 

Ruten meclisinin mura 
kında Budapeşte ve Va 
rek Macar ve Polonya 1' 
rinin Ruten halkının Ç~ 
den kurtulmasına yardı.J1S 
talep edeceklerdir. 

LelaistanJa ~ 
Varşova, 20 (A.A.) -

gazetelerinin bildirdiğiDC 
kUmet mahfilleri, Çekl 
altında bulunan Ruten 
müdahale edilmesi için 
ten milli meclisi tara~ 
ki kıtaat kumandanlı~ 

Bayrağın bir ucu sütunların üze
rinde, öbür ucu da yerlere kadar u
zanıyor. Katafalkın etrafı, sayılaını
yacak kadar çelenklerle dolu. Bu çe
lenkler o kadar fazla ki, Meclis bah
çesine ve divanı muhasebata doğru 
sıralanmış duruyorlar. 

MECLiSiN öNONDE ı 

Bilecik 20 (A. A.) - Ata türkü ha
mil bulunan tren İzmitten dokuz bu 
çukta kalktı. Şehrin içinden göz yaş
lan ve hıçkırıklar arasında geçtik. 
Tren bfitün istasyonlarda birer. da -
kika duruyor, istasyonlar meşaleler
le aydınlanmış, hattın iki tarafında 
toplanan gözleri yaşlı halk, büyük A
tasına son teşyi vazüesinl yapıyor. 

Polatlı, 20 (A.A.) - Sabahın yak- Budapeşte 20 (A. A.) - Uj Mem -
laşmış olmasına ve soğuğun artma- zedek gazetesinin bildirdiğine göre 
sına rağmen trenin geçtiği yollarda yahudiler hakkındaki kanunun ta -
ellerinde meşale tutan halle yığınla- dilile meşgul komisyon kanunda Ştı 
n göze çarpıyor. Nemli gözler bü- değişiklikleri yapmıştır. 

Reisicümhur intihabı ~ba ve Bir Kamyon De 
ya perşembe günü yapılacaktır. in- hmir, (TAN} - TuraJJ 
tihabatı müteakip hükiımet istifa ~ polarmın civarındaki 
decek ve yeni hükômet ayni gün te- oğlu Yusufun tdaresin~ 
şekkül etmiş bulunacaktır. ve Nafia VekAletine alt 

Top arabası Meclis önünde durdu. 

Arifiyede Adapazanndan gelen ke 
sif bir kalabalık yine meşalelerle tre 
ni karşıladı. Ağlamalar ve feryatlar 
arasında Ankaraya doğru, yollanı -
yoruz. 

Bilecfkte mahşerl bir kalabalık 
var, binlerce halk toplanmış büyük 
Atayı selamlıyor. 

Mebuslar tabutu omuzlarında taşı
yarak mevkii mahsusa kadar yürü
düler ve yine ayni hürmet ve itina 
ile tabutun üzeri atlas bayraklarla 
kapandı. Reisicüınhur lnönünün çe
lengi tabutun ön tarafına konuldu. 
Büyük Atatürkün baş ucunda iki ge
neral ve iki genç subay kılıçlan ye
re doğru eğilmiş bir vaziyette ve be
ri tarafta polis ve askerler ayni şe
kilde nöbet beklemeğe başladılar. 

Bu sırada Ankara Palasın balko- ESKIŞEHIRDE ı 
nunda yer alan yabancı askeri he- Eskişehir 20 (A. A.} - Bilecilden 
yet başkanlan, tabut top arabasın- sonraki istasyonlarda ayni hazin ve 
oan indirilip yerine konuncaya ka- candan tezahürata şahit oluyoruz. 
dar selflm vaz yet"nde durdular. Gece yarısından sonra olmasına rağ-

İc;te Frnns z. YL goslav, Yun:ıl'\, j men her i.;tasyonda e llerinde meşa -
Bu a r ve R m n h yeti reisler ya n !eler tuta n kadın ve t:-rkek bin lerce 
~ıı.n.a duruyorl:ır Buyt·k ve ebedi Şe- 1 

insan büyuk At:ıyı zivaret ve tavafa 
f: ızı s n dcfn olarak sclam:ıyor - geli: ·or. A"' l zı van ve dcvüncn insan -
l&r. lann bü' ük ölunün tnıl urıduğu va -

1 t ycr·!'le konduktan soııra gomın rafında r.ostcrd Lklcri hazin 
C" :ı.hurr : l l non ü, Bnc-vekll Bnyar, ve ma temli teznhürnt anla tılamıya · 
l\'a c al Çakm'1k, bütün vekiller ve cak kadar içten bir üadeye maliktir. 
mebuslar sıra iJe gelerek Atatürkün Ellerinde meşale tutan ihtiyarlar, 
mukaddes huzurunda durdular ve kadın ve çocuklar "Atamızı kaybet-
hürmctle başlarını eğdiler. tiğimize inanamıyoruz,, diye feryat 
HALKIN GöZY AŞLARI ı ediyorlar. 

Eskişehire sabahın fiçünden son -
Aradan 10 dakika geçmişti Jrl, Jan- ra nrdık. Gecenin bu saatinde istu 

yük Atanın naaşını taşıyan vagonu l - Memleket hayatının bazı kı -
anyor. Vagon çiçekler içinde ve ka- sımlannda beş ve bazı kısımlarmda 
tarın en sonundadır. Atatürk'ün va- 20 sene olarak tesbit edilen ilk ka -
gonu görününce hıçkırıklar ve fer- nun mfiddeti kısaltılmıştır. 
yatlar başlıyor. 

B~ekalet için yeni milU temer- kamyon devrilml,, toförO' 
küz hareketinin pft Berau'nun »- rı1mıf, arabada bulunaıı il 
mi ısrarla zikredilmektedir. disi Cevat ta yaral~ 

Tren Polatlı'da büyük tezahürat- -------------------------------------__.. 
la karşılandı. Uzak köylerden akan 

halkın iltihakiyle istasyonda altı bin ·------ U L U Ş E F 1 M 1 Z 
den fazla kalabalık birikmişti. Po-

latlı bir hıçkırık musikisi içinde Bü- A T A T u·· R K 1 u·· n HAYAT ve 
yük Ata'nın matemini yaşıyordu. ! İCRAATIND.AJi( 
Tren kısa bir müddet durdu ve göz i PARÇALAR 
yaşlan içinde yoluna devama başla- ! EBEDi YE MUKADDES HATIRASINI TEBCiL lçlfl 
dL 1 ARŞiVLERiMiZDE MEVCUT SESLi YE SÖZLÜ 
ETIMESUTIA: GÜN MiLYONLAR DEGERINDE OLAN BOTON 

Etimesut, 20 (A.A.) _Şafakla he- '\.'f ~ c A LERIMIZI TOPLAYARAK KIYMETLI BiR ESER 
rabcr Atat iirk'lin naşını selamlamı· • ~- • LANMIŞTIR. 
ya grlentnyynrclcrgöziiktüvege· Is n 1111 da, DQLMABAHCE SARAYJ/'f 
niş kavisler ç izerek trenin üzerinde ~ 

ucmağa basl aclılar Ahca karanhkta DOLMABAHÇE SARA YINDAf' • SARAYBURNUNA, IZMITTEN ANKA R 
hattın ikı tnrafına dızilcn halk yı ICadar ve AN K A ıil ADA Yapllacak Bütün Törenlerin Tamaflll 
ğmlnrı goruluyor. Herkes boynu bi.ı- Türkh·enin en mahir 6 film operatörü tarafından filme alınmaktadır ve bilhassa bn merasilll 
kük, gözleri yaşlı Büyük Ata'ya son çekmiye selen Avnıpanın meşhur Foka ve Paramount opentörlerinin yardımı ile 3000 metre 
teşyi vazifesini yapıyorlar. 1 funda yapılacak olan bu muazzam ve tarihli filmler Pek Yakında 

Ankara'ya yaklaştıkça tren güzer- B r d • 1 
gahında kesafet artıyor. Etimesut'ta eyoğ un a · iPEK • SARAY • MELEK Sinema 8 

kesif bir kalabalık var. Tren dört 
dakika istasyonda durdu ve bu te-l iZMIRDE ELHAMRA VE YENi, BURSADA TAYYARE ve TORKIYENIN B 
vakkuf göz yaşlannm •rbest bir IÜYÜIC SINEMALARINDA BiRDEN GÖSTERILEÇEICTIR. 
cereyan almasına ftldle oldu. ~----------o FiT AS - BEYOCLU --------~~ 
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ı Her Eve Lazım Olan 

a.ıktep talebeSiDe aynca tenZflAt 

;rapılır. 

YENi 

rı~ Ço uk Ansiklopedisi 
yC 

o 
1 

M=:'n"':enı~Ansiıı: 
1oped1sl her çocuğun mutlaka sa
hip olması lAzım gelen bir eserdir. 
ÇQnkü çocuk bu rde ders esna
mıd.a n den dl§lDda aradığı bü
tün maltlmatı bulabllir. 

ÇOCUK ANS1KLOPEDtst bft.. 
tfln dünya llsanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Tfirk çoculdannm lhltyaçlanm ve 
mektep prognımlanm gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler. Profesör Salih Murat. Faik 
Sabri ve M Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık Od bOyilk 
eiltten mfirekkeptir. Tam eserin 
flyab 7 liradır. Muallimlere " 

Bu eser yalnız çocuklar için de
lil. bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
til bütün dersler bu eserde re
simlerle ve genJş malfunat ile zen. 
gtnleştirllmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşa~dald kuponu dol· 
durup bize gönderiniz.. Size be
dava bir broilşr göndeririz. Bu b~ 
tür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

y enf Çocuk Amfltlopedlsl broş(lr(ln

' den bir tane g0ndennenf2:1 " mu
alUmlere alt 90D fb'atınm blldlrme
af%1 rica ederim. 

irim: • ; ; ; ; ; ; : : • 
Adra: • : : : : : : : : • 

". _·. . .. .. . { .'\'..ti'. ' .·· ... ~"; .. .,.·,. 

1 
1 

' l 

8İRIKTfR(RSEN EL 
İ<:.. ATAMAYACA'G iN 
'r' YQKTUQ -~~K~DWAH·Bat·mJMIWLA•AL 

rto ' TURK HAVA KURUMl 
Büyük Piyangosu 

ikinci keılde: 11 Blrfnc:ikSnan 938 decllr. 

Büyük ikramiye: 4 5. O O O Liradır_ 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 fırahk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat Tardır-

Yeni tertipten bir bilet alarali tıtirali etmeyi ili· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarlan arasına glnnlJ olursunuz. 

Bayramda ya ız 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y G ZETESI 
Çıkacaktır. 

ilanlarınızı vermekle hem ke ·d·i·~;;;·;~ .. he; 
de Kızdaya yar ım etmiş olacaksınız. 
Müracaat yeri: lstanbu!da, Postahane liarıısında KızıfaY. 

satış burosu. Tel. 22653 · 
lstanbulda, Postahane arkasında Kahraman zade han 

~--------•• llancdık Şirketi. Tel: 20094-95 

HAYRETTiM 
CİZER. 

KAYIP- Gelenbevi orta okulun.
dan aldığım phadetnameyi !kaybet
tim. Yenfstnl atacağımdan hükm:fl 
yoktur. 

No. 5%5 Yusuf izzet Çob1 

TÜRKİYE 
CUMHU,RİYETI 

Deniz Levazım Saha 
Alma Komisyonu l14nlan 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 

dan 1%) ye kadar fıkaraya meccanen 
Dlvanyolu No. 104. 

Telefon: zıou _ zz398 



ve DERMAN KAN 
BIOGENINE: 

Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik ve 

acı nebatat hülasalarile tababetin fevkalru:Ie 

ehenımiyet verdiği ve p.yanı hayret muvaffakıyetler temin ettiği 

bir devadır. 

BIOGENINE 
Uzun~ kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık

: lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kan
sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kanda
ki kırmızı yuvarlacıntlan tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar dermansız- , 
lığı giderir, vücuda daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengi
ni canlandırarak pembeleştirir. 

BIOGENINE Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arltadaşıdu. 

: Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve muhitini 

usandıran birçok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şüalandı
nr. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara (BİO-
GEN.İNE) kadar istifade temin edemez. 

BIOGENINE Gençlerde görülen ve çok de:fa nevrasteni-

: den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel gevşek
liğinde pek mühim rol oynar. 

BIOGENINE: Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu

ğu gibi sıtma nekahetlerindc de pek müessirdir. 

Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 

kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin mü-BIOGENINE: 
1 saadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

GRİPTEN KORKUYORUM 

DİŞİM AliRIYOB 

DEMEYİN 

DIR KAŞE 

r::ıı·>:D!:U:~ 
EN iYi ÇAREDiR 

•' '~ ... 

TAN 

traş bıçakları en sert sakalı 
bile yener ve cildi yumutatır. 

Her yerde 

Poker T raş Bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. __________ , 
,-1 • . ., ' • • ; .. ~ , ~ • 

Tarağa isyan Eden Saçlar. 
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~ORTiNG 
S iZi AMENGLE SARA~ 

- OYALA.-

KiMY AGER ARANIYOR 
Mühim bi.r müessesenin Şarki Anadolu'da Şimendifer güzergah•11 

bulunan ~ubesi için, maden vesaire tahlillerini yapabilecek. muk 
bir Kimyager aranıyor. Bu vazifeye talip olanlar muhtasar terdi 
hallerini ve istedikleri ücret miktannı gösterir bir mektupld (Ank 
Posta Kutusu 498) adresine müracaat etmelidir. 

Samsun Valiliğinden : 
Açık eks!lbneye konulan iş: "Mukavelesi feshedilmiş olan Samstıll 

Bafra yolunun 0+ 658-33+ ooo kilometresi arasındaki şosenin 

tamiri ile on adet bir metrelik ve bir adet üc metrelik menfez ve 2+ l 
2+349 kilometreleri arasında varyant inşaatının müteahhit taraf 

üa edilmemiş kısmıdır. 
~ -,,K_,il eUcri.,."1 G.'7G " llı a. "0-t" kur..~ 

2 - Muvakkat teminat "8.088" lira " 25" kuru~ur. 
3 - İhale ı Birincikanun birinci Perşembe günü saat "16" da Vil 

Daimi Encümeninde "2490" numaralı kanunun "51" inci maddesinin 

inci fıkrası gereğince açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 
A - Keljifnameler 

B - Eksiltme şartnamesi 

C - Fenni sartnameler 

D - Hususi şartname 

E - Projeler 

F - Mukavele projesi 

G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ~ 

5 - Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde Ticaret ~a~md':i 
yıth bulunduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yuz hm W j 

Ekseriya bulundukları yeri terkebnek arzusunda olanlardır. iş yapmış olduğuna ait vesika ibrazı şarttır. Bu husustaki talimat~ 
B'.naenaleyh ğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden sek.iz gün evvel Samsun 

i yetine müracaatla istihsali. lBzımdır. 

Saçlarınızı taate Ahştırınız 6 - !ha·le "2490" sayılı k~nun hükümlerine göredir. ~ 
Bunun en iyi çaresi 7 - Istekliler bu işe ait evrakı sekiz lira on bir kuruş bedel mulc~ 

PERTEV BRIY ANTiNI ;~::.~~~: r:::~~::ı:::::i::·::rl~.::d::l~::~~ 
Kullanmaktır. <111111--· KAR Y Q LALAR 1 möbleJe' 

,---------------------·, [ '1ary~ v~ maL~tY• fşril<~aal~.!ak~ 
Kansızlık, kemik hastalıklarıt dimağ yorgunlukları ile meşherinde görebilirsiniz. ~ 

v!taminaizlikten doiima bütün zavıflrklar_. karşı Sirkeci, Salkmısöğüt, ..!i!:mirkapı caddesi No. 7 Tel. 21~ 

KUVVET · ŞURUBU 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onları 
· sağlam, gürbüz ve neş' eli yetiştirir!iniz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

,.iZMİR PAMUK MENSUCATf-
Ötedenberi sağlamlığı he tanınmış ve halkımızın rağbetini 

1 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

kazanmış olan mamulfıtımız 
KABOT BEZLERiNiN 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni 

4 No. 
4 .. 
5 ,, 
5 ,, 

8 " 
8 .. 

Tip 
,, 
.. 
,, 
.. 
,, 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

Atlı 85 S. En 36 Metrelik 

" 75 .. .. .. ,, 
Değirmenli 90 .. ,. .. .. 
" 85 .. ,, .. .. 

Geyikli 85 •• .. .. " 
" 75 " .. " 

,, 
9 ,. ,, Tayyareli 85 ,, ,, ., ,, 

9 .. .. " 75 " .. " .. 

655 ~ 
595 
759 
726 

731 

1 ,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ,, ., 653 
1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - YuJCjı 

ndaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masat~ 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilt11f• 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4-
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 nurl'l~ 

__ - dadır. - d 


