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Çocuk Ansiklopedisi 
Büyük iki cilttir. Her evde bulunması lazımdır. 

1ki cildin fiyatı 7 liradır. 
TAN Matbaasında aablmaktadır. 

Atamız Ebedi Medfeninde 
•• 

Ulu Onderin Cenazesi Ankarada, Görülmemiş 
Muazzam Merasimle Kaldırıldı. Reisicumhur 

• • 
ismet lnönü Tarihi Bir Beyanname Neşretti 

Ebedi Şef f arihi 
Makamına 
Yükselirken 

Büyük ölü, ebedi şef, dün Ankara 
da, sade hükıimet, ordu, Ankara -
lılar vesair heyetlerin değil;bütü.n 
ll'lilletin iştiraki, bütün milletin 
hürmet tezahürleri arasında, ta -
rihin hiç bir vakit kaydetmediği 
ınuazzam bir matem içinde ebedi 
Inedfenine konuldu. Büyük Türk 
llı.illeti, bir daha tekrarlıyoruz: Ba 
Şin sağ olsun! 

En büyük evladının arkasından 
en büyük tesellin yine sen, büyük 
tnillet, ve büyült vatansın! 

Dün Ankarada olanları bir veya 
bir kaç kanaldan takip etmeğe ve 
Ya:znıağa imkan yoktur. Çünkü, 
dün Ankarada dünyanın en müt
nın en muazzam maresimi yapıl
llııştır. 

inaenaleyh . .rouhahir,. _A1ans. 
..._-..:.:b .uaulihbarat-liütun,,. • 
sıtaıan kullanarak bu tarihi ha~ 

diseyi - mümkün olabildiği nisbet 
lllikyasında - bildiriyoruz . 
. J?aha gece .. Ankara Türk mille
tının matemi kadar kalın bir kara 
duınan mahşeri içinde... Saat 6 ya 
Yaklaşıyor... Karanlık caddelet'de 
ınutadın üstünde bir faaliyet göze 

Çaı-pıyor. Islak asfalt üzerinde bir
~~lerini kovalayan otomobiller, 
ır ışık dizisi halinde hep ayni isti-

kaınete koşuyorlar. Kaldırımlarda 
telaşla yürüyen siyah gölgeler var. 
Şehrin bugünkü ürkek uyanışı, 

Uykusuz geçen bir gecenin kabusun 
dan daha evvel sıyrılmak içindir. 
B~gün Ankara Büyük Atasına son 
~~et vazüesini yapacak ve onu 
albıne gömecek. 

Yollar tutuluyor 
Saat altı buçuğa doğru asker- ve 

PQlis kuvvetleri kamutaya giden 
Yolları kesmeğe başladı. Bilhassa 
~arapalas önünde daha kesif bir 

. eket var. Silindir şapkalı, frak f Ylniş bir çok insanlar seri adım
arla, :fakat matemi bir sükut için

de otele girip çıkıyorlar. Tanyeri 
rğardı. Ankaranın ufukları bulut
u, ıslak ve nemli bir sabaha açı·· 

hyor. 

Ankara Palaşta 

1 
Atanın katafalkı günün ilk ışık-

arını üstüne çekiyor. 
d Otele protokola dahil ecnebiler 
~ e gelıneğe başladı. Hepsi Atanın on-k Unden geçerken şapkalarını çı-
~ arıyorlar ve hürmetle eğiliyorlar. 
d eskin defne ve çam kokulan için 
.e, çiçeklerle ve yesilliklerle 9ev

l"ilen bu d k · b ... ~k A 
1 e or, uyu tanın at -
has bir bayrakla örtülen nasından 
k eybet ve ihtişam almış gibi va-

Ur. 

Mukaddu tabutu, hıçkıra hıçkıra götüren mebuslar 
....................................................... ılıılıiı ............................... .. 

• 
in önü Diyor ki: 

"Milletimizin Fedakar Hô.dimi, Eşsiz 
Atatürk Millet Sana Minnettardır,, 
"Bütün 
Emin 

Hayatında Bize RuhuncJaki Ateşten Canhhk Verdin. 
Ol, Aziz Hatıran Sönmez Meşale Olarak 

Daima Ateşli ve Uyanık Tutacaktır. 11 

Ruhlarımızı 

Anliara, 21 ( A.A) - Reisicümhur ismet lnö· 
nünün millete beyannames!: 

"Büyük Türk milletine: 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili 

milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatür
kün fani vücudü istirahat yerine tevdi edilmiş· 
tir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun 
için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve ve
falı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve hak 
sız ittiham gününde meydana atılmış, Türk mil· 
letinin masum ve hakh olduğunu iddia ve ilan 
etmiştir. llkönce ehemmiyeti kavranmamış olan 
gür sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet 
bütün cihanın ~uuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da A· 
teıtiirk, ömrünü yalnız Türk milletinin ha~larını, 
insaniyete ezeli ·hizmetlerini ve tarihe hakettiği 

ivetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Mille· 
büyüklüğüne, kudretine, faziletine, me• 
istidadına ve mükellef olduğu insaniyet 
rine sarsllmaz itikadı vardı. "Ne mutlu 

;am,· ..... diyene" dediği zaman, kendi engin ru· 

hunun, hiç sönmiyen aşkını ne mCinah bir suret· 
te hulasa etmiş idi. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk 
cemiyetini, en kısa yoldan insanhğın en mi.ite· 
kamil ve en temiz zihniyetlerile mücehhez mo
dern bir devlet haline getirmek onun başhca 
kaygusu olmuştu. Teşkilatı Esasiyemizde ve bu· 
gün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş 
halk içinde bulunan bütün vatandaşların vic
danlarında yerleşmiş olan lcSik, milliyetci, halk· 
çı, inkılapçı, devletçi Cümhuriyet, biz~ bütün 
evsafile Atatürkün en kıymetli emanetidir. 

Ufulünden beri Atatürkün aziz adı \'e hatıra
sı, bütün halkımızın en candan duygularile sa
rdmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bü
tün milletçe kendisine 9österdiğimiz samimi 
bağhhk, devlet ve milletimiz için kudret ve ve· 
fanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Ata· 
türke gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Ata
türlc gibi bir evlat yetiştirebilir bir kaynak ol· 
duğunu bütün dünyaya göstermiştir. 

Atatürke tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu 
(Sonu Sa. 5; Sii. 3) 

• 
Istanbul Dün 
Şefimize 
Gözyaşı Döktü 

Di.ın sabah, Istanbul öksüz ve 
muztarip uyandı: Ebedi Ata'nın 

fani variığından hiç bir esere ma· 
lik değildi. Fakat, O, bu şehre öy
le sııunış, :halk ona o kaaar ısın

mıştı ki, Boğazın fısıltılı suların

da söylenen O, Marmaranın renk
li bulutlarına büriınen Onun ta
butuydu, sanki ... 

Çarşı, pazar, lokanta, kahve, 
her yer, her taraf kapalı, halk. a
kın akın oparlörlerın başında, bo

yunlar bükuk, gozler yaşlı Anka 
radaki cenaze merasiminın tafsı· 

liıtını dinledi. Gerek sabahki me
rasimi dinlerken, gerek Büyük Ö
lunlın azız hatırasını tazız ıçuı ôğ

leden sonra şehrin muhtelif yer
lerinde yapılan merasimlerde, yal
nız on binlerce gönül değil. butıın 
pir .nillet, tek bir kalp gibı Ara:
sına ağladı .... 

Harbiyede: 

Şehrimizdeki törenler, program 
mucibince Taksim'de, Haı:biyedd 

Şişli Halkevinde ve Haikevi ıle 
müştereken yedek subay okulun
da, Eminönü Halkevi taratıı-..<'lı:uı 

Sarayburnunda Atatürk heykeli ö
nünde, Eyüp Halkevi ::aı:-afından 

da Ramide ve Fatih Halkevinde 
tertip edilmişti. 

Şişli Halkevinde, merasime Is
tikliı.l marşı ile saat 11,45 de baş
landı. ünce, Muallim Ahmet Ha
lit, Atatiırk'ün hayatı ve eserler1 
ile gençliğe hitabesini tahlil ede
rek Büyük Onderin ebediliğinı i
zah eden bir nutuk verdı. YedeK. 
subay okulundan iki genç Ata'mı
:;an eserlerini sayarak ona olan 
bağlılığımızın ne kadar kı.ıvvE:tli 
olduğunu anlattılar. 

Müteakiben binlerce halk ve o 
mıntakanın mektep talebesi Har
biyeye giderek yedek 5Ubay oku
lu önünde mevki aldılar. Saat 14 
de Taşkışla askeri bandosunun 
çaldığı Istiklal marşı ile merasi
me başlandı. 

Atatürk heykeline çelenkl.er 
konduktan sonra, Halkevi adına 
Parti Başkanı Raü Giıner, .şehir ;ı. 
dına Şişli nahıye müdürü Kemal, 
halk adına yedek subay okulu ta
lebesi gençleri ile muallim Ahnıet 
Halit bir söylev verdiler. 

Atamızın büyüklüğünü, eb~Jili
ğini andılar. 

Nutuklardan sonra, Atatürk 
heykelınin etrafını saran binlerce 
halk bırden and içtiler. 

Saat 16 da yedek subay tal~be
sinden altı genç, hazırlanmış olan 
altı me~-:::lenin yanında ta.ı:im va
ziyeti aldılar ve üç dakika .. ürt.n 
ihtiram vakfesini yaptılar. 

Buradaki altı meşale sabaha ka
dar bütün gece yandı ve lıer ya
rım saatte bir değiştirilmek sure
tile altı yedek subay. bu rrıeşale
lerin yanında ihtiram v~:lıyetincle 
kaldılar. 

Tören bitince yedek subay tale
(Sonu Sa. 2; Sü.. Z) 



z TAN 

,--TAN 
G ·· r.delik Gazete İstanbul, Dün Şefin Aziz Jlatır ı 
~ 

TAN'ırı hedıfl: Haber
de. fikirde. herteyde 
temiz. dOrOıst. samimi 
olmak, karlln guıtell 

önünde Tek Kalb Halinde Ağladı 
olrnıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecnebi 

1400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 ,. 
400 " 3 Ay 800 " 
150 ., 1 Ay 300 " 

Mllletlcrarası posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler için ebeme 

bedeli mliddct sırnsiyle 30, l 6, 9. 
3,5 lirad r . Abone bC'deli pe 1ndir 
Adres de tştlrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş· 
ık ouı lll'ıveııl ıtıınmdır 

·Ata~ürk 

Ani arada! 
F. R. ATAY 

AtatürkOn son arzusu, Z9 İlk • 
tett·n bayramını Anknrada geçire • 
bll:nckti: "- llalkın tebriklerini a
tıkta kabul ederim; bunu bir defa 
claha yapmı~tım!" diyordu. Otomo· 
•ilden indikten sonra, birkaç adım 
)'Urüyecek, asansörle tribün4.in üst 
katına çıkacak ve her zamanki ye
rinden halkı ve orduyu selamhya • 

caktı. 
Atatürk, o gfin, Kamutay arka· 

ilaşlan, halk, ordu ve gençlikle ve
dalaşmış olacaktı. Ankara, son da • 

] 

(Btıf\ 1 incide) 

besi heykelin ~nünden geçerek ta
zim resmi ifa etti. 

k'kalarına kadar gözünde tilttii: O, 
Reis ve Başbuğ, her şeyin üstünde 
bir vazife adamı idi. Kırık kemikle
ri ile harbeden Mustafa Kemal'e. on 
be f:.nci yıldönUmfi vazifelerini b\z
ıat yapamamak, kim bilir ne ağır 

Taksimde: 

ıelmiştit? -------
* İşte Ankarasına bu sabah kavuş-

tu. En büyük vatandaşı kucakhya • 
lım ve bu daha bairımızdan ayınnı· 
yalım., 

Atatnrk terblyesf bizi hakikat 
korkusundan kurtarmı~tır. Ha'k.ikaty 
onun öliimil kadar müthi;ı de oba, 
ıene -TiWk "t~a-reti ile karşılamak, 

kendi~ine karşı en iyi hürmette bu· 
lunmlitır. 

* Bir gtln Di1cmen sırtlarmdRn ge-
ne buraya gelen Mustafa K<'!mal'i 
dilşfinclim. O bize, on sekiz yt) için
de, Türk kudretinin en yüksek lm
klnlarını gösteren ebedi eserini bı
raktı. Mucizeler kaynağı, bu kudret
tir: Atatürk onda ve onunla devam 
ediyoT. Bo kaynağın saflığını s1rlar, 
vehimer, sihirler ve tılsımlarlR bu
lanmaktan koruyalım. 

Rlitiin ıstıraplardan gtlç olan A· 
tatnrk acısına, kalbimizi sonuna ka
dar aC'ahm. Fakat aklımıZl ve irade
mh:i her 7.amandan daha fazla uya
nık ve tetik tutalım. 

Vnlnız Tiirk milletinin ha)'tth e
"bedidir. Ancak o devam ederse Ata
ttlrk layemut olur. Türkü yaşatarak 
AtatUrkQ lAyemut kalınıığa çalıp .. 

hm! 
(20 İldndtesrln J938) 

Ankaraga 
Giden Ecnebi 
Heyetler 

tıeisicumhunımuz bufriin ken· 
dilerini kabul edecek 

Ankara, 21 (TAN muhaMrlnden) 
~ Büyük Şefimiz Atatürkiln cena
zesinde bulunarak dünya için bir 
kaytp olnn bu hadise karşısında in • 
sanlığın acısını ifade etmek üzere 
,ehrimize gelmiş olan heyetler, ya
nn ve yarından sonra memleketle
rine döneceklerdir. 

Mensup olduğu memleketleri sa
lAhiyctle temsil etmekte olan dele -
gnsyonların memleketimizde bulun
ması dolayısile, Ankarada canlı po
lit.k temaslar yapılması bekle.11il -
mektedir. 

Takslm'de de ayni saatte mera
sime boşlandı. Taksim meydanı 

ve bitişik sokaklar insan kütleleri
le baştan başa dolmuştu. Abt -
denin etrafına müsavi aralıkla al
tı meşale konulmuştu. Belediye, 
Parti, Istanbul Halkevleri, Hava 
Kurumu, elektrik idaresi, 'l~k 

Ticaret bankası, Türk spor klilbü. 
İnhisarlar, kıip'tin fl!t maJdnlatl&r 
cemiyeti. at&7 "VUrdu_ 
Fransız Dam Dosyon kızlan tara
fından gönderllmi§ çelenkler, Abi
denin etrafına sıralandı. 

(Ti) işareti Uzerine htiklil m11~ 
~ ile törene başlandı. Parti zıanu
na Mekki Hikmet, belediye namı
na Ekrem Tur, Beyoğlu Halkevi 
namına Osman Sipahi ve halk na
mına Kemal Baki birer ııutuk söy
lediler. 

Osman Sipahi nutkunda dedl 
ki: 

"- Sen yaşarken zaten ebedi
yete geçmiştin. Şimdi cbed\yete 
sığmadığın için aramazıdasın. Se
nin evlatların, senin ulkünı.in, se
nin hal ve istikbal prograrr.ının 

muşahhas birer llbidesı olmak > 
manile ardından daima ve ebediy
yen yürüyecektir. Musterlh uyu, 
Büyük Türk ... Büyükler büytığıi, 
müstesnalar müstesnası Ataturk..,. 

Ekrem Tur, hitabesinde Atamı
zın olümü kar§ısında duyulan bü
yük teessürü ifade ederek §unlan 

söyledi: 
"-Türk milletini yaratan Ata

türk, kaderin zulmüne uğradı,öldü. 
On gundenberi yeryüzü bir mah
ter gibidir. O büyük ve mustc~na 
insandı. Ecel bu hakikati gorüp te 
ut.anam. Hayatiyetin tezahürü ha
reket ve eseridir. Atamızın bıruk• 
tığı §U hayatiyete ve eseıo bakın: 

O, ölmedi. 
Ata, u:zun bir yolculuğa çıktın. 

Olüınden kurtardığın milletiı:ı a."
ni ebediyet yolunda '?lbctte tak~p 
edecektir. Yüz binlerce sene son
ra gözlerini açsan yanındll, arkan
da Türk milletini bula~lll..sın ..• 

Atatürkün bıraktığı ve Cümhu· 
riyet kaynağından fışkıran eserini 
kalbimizde saklıyacağız. Senin ~ 
serin olan Cumhuriyet başımızın 

tacı ve mezarımızın taşı olacak· 

tır." 
Saat 18 da üç dakikalık btr ta-

zim sükOtundan sonra altı met
ale üçü kız, üçü erkek altı genç 
tarafından yakıldı. Her me~·aı. 
yanında süngülü birer er abideye 
karşı ihtiram vaziyeti aldılar. 

Cümhurrel:simtz ismet İnönü. dün 
kendilerini z.iyarete gelen general 
Metaksasla uzun müddet konupnuş
tur. Cümhurreisimizin diğer ecnebi 

müme~ yann saat 15,30 ve ya-
bani"" mfilnessillerlrıi de ka-

Bu törene bbılerce halle lştırak 
ettiği için, saat 16,30 a kadar bü
tün seyrüsefer durmuştu. Ancak 
bu saatten eonra nakil vam.talan 
tekrar lflmıele bqlfdJu. l> ::rl haber verilmektedir. 

Harbiyede, Sarayburnunda, 
Taksimde, Ramide, Osküdarda 
Toplanan Yüzbinlerce Halk, 
Atatürk Heykellerinin Önünde 

TCizim Resmigeçidi Yaptı 

Sarayburnunda: 

Dün, · Sarayburnunda yapılan 
merasim de çok hazin '\'e heyecan-

a Mu Hallc v• makteDliler erken 
den Atatürk lnkılibırun garb me
deniyetini prka ekllyen ve çeken 
bir cephesini temsil eden ve Bo
tazın ebedi bir bekçisi gibi kAla
calt olan Sarayburnu heykel:!nln 
etrafında bir hale gibi toplanrnı
ya başla~ 

Abidenin etrafına altı yüksek 
meş'ale dikilmiş, önüne de İstan
bul Halkevi, C. H. Partisi ve İs
tanbul tarafındaki mektepler adı
na çelenkler konmuştu. 

Törene saat tam on dörtte ban
donun çaldığı ve bütün halkın i-t
tırak ettiği İ!tiklAl marş11e baş -
landı. Bundan sonra bando halkın 
hıçkınklan arasında Şopenm ma
tem havasını çaldL Parti adına 
Agah Sırn Levend, belediye Şe
hir Meclisi azasından Meliha Av· 
ni Sözen, Halkevlerl adına Naki 
Tezal, hallı: ve gençlik adına Beh
çet Derman töz söylediler. Bilyük 
acıyı canlandırdılar. Blr hat!]> A-

tanın vecizelerini okudu. 
AgAh Sırn Levend hitabesine 

~yle baoladı: 

- Yurttaşlar! 

Mt1 bfr niatetrlln ı.rmrabı 1çln-
.a_,.1. 'Qll+l\- -~ 1-ı-. -
denberi hicran ateşile yanıyor. ve 
hıçkıi'iklarla ağlıyör. Yabancılar bi 
le bllyilk bir dehAnın ufulü kar
flltnda bu hazin ve sonsuz mate
me iştirak ediyor. Hiçblr ölüm ha· 
disesi şimdiye kadar dünyayı bu 
derece harekete getirmemiş, ~ele 
hiçbir matem, Türk ruhunu bu 
kadar asil ve necip ıhtilB.çlarla 

sarsmamıştır. 

Hatip bundan sonra şöyle bir 

sual sordu: 
- Aramızdan ayrılan bu var

hğın sahibi kim? Bu sadece bir dev 
let reisi ntl? 

Yine kendisi cevap verdi: 
- Nice devlet re'sleri g~rül· 

müştür ki, onların arkasından an
cak resmi bir matem yapmakla 
iktifa edilmiş, yahut bir an acı du 
yulmuş, ve nihayet ağlanmıştır. 

Fakat bu ağlayış hiçbir zaman A
tatürkün ölümü arkasından dökü
len gözyaşı kadar sürekli, samimi 

Gidiyor! 
Gidiyor, rastgelemez bir dalia tarih eıine; 
Gidiyor, on yedi milyon kiti takmı§ peıineJ 

Gidiyor, ıonıuz olan liudretl sığmaz akla; 
Gidiyor, göğsilnll çepçevre saran bayrakla. 

Gidiyor, izleri üstiinde birikmiı yaılar; 
Gidiyor, yerde luhçlarla, eğilmiş başlar ... 

Gidiyor, harbin o en liotkulu aslan ytlesl; 
Gidiyor, sulhün ufuklarda yanan mefalesi ... 

Yine bir devr açacakmıı gibi en baıta o var; 
Hıçkıran seste o var, sessiz akan vas+a a varl 

Siliyor ruhunun ulvlliği fani etini 
Çiziyor ufka, batan bir güneıin heybetini: 

BUyüyor gökten inip toprağa yaklaıtıkça: 
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaıtıkça! ••• 

19. 11. 938 
C:>rftcn Seyfi Orhon 

ve ihtUAçh olmamıftır. Daha l1l.. 
gün evvel biltiln İstanbulun de
rin bir matem havuı fçbıde bir 
çift karagözden dunnadan akan 
gözyaşı sel halinde onun milba
rek tabutunu takip ettlğıni görme
dik mi? Hala oehrin ruhu "e bıi
tün şehirlerin ruhu bu matemi ta
kip etmekte devam etmiyor mu? 
Hiçbir sevgiliye nasip olmıyan 

bu sevgiden dolayı o; ebedi yata
ğında nasıl istirahatle yatacaksa, 
biz de onun hatırasını büyük bir 
gurur ve iftihar ne§esi olarak kal
bimizde ebediyen saklıyacE\ğız. 

Ondan bahsederken ''Ebediyete 
intikal etti,, diyoruz. Ebediyete 

uıu•-ı"-'""""-,. 

şumülilnü ölçmeden kullandığı • 
mız bu tabiri, Şlhıdi tam yerinde 
sarfedlyor ve manasını bütün ge
nişliğile duyarak kullanıyoruz. Bu 
tabir ancak onun hakkıdır. O, bü
tün kıymetleri nefsinde adı gıbı. 

kemal halinde toplamış bir 
harika idL" 

Hatip bundan sonra Atıl.mm 
kahramanlık, kumandanlık, dev • 
lct reisliği, diplomatlık, hatiplik. 
hıkılapçılık, halkçılık, yaratıcılık, 

enerji kaynağı ve nihs.yet kı\mfl 

bir insan oluşu bakımından incele
di, eserlerini saydı ve sözlerini şöy 
le bitirdi: 

"-Gelecek nesiller her ıaınan 
ve her yerde onun bu yüksek ~ser 
!erinin izlerini görecektir. Fakat 
onun eserlen saymakla tükenir 
mi? İşte biz... Medeni kıyafetimiz, 
içtimai vaziyetimiz, yazı.mu, ka. 
ranlıktan kurtulan tarihimiz, te
miz ve güzel lisanımız ve milli 
fUurumuzla biz ... 

Bütün bu inkılaplan kaydede
cek olan yarının tarihçisi, bu mes
ut devri yaşıyan bizleri elbette 
gıpta ile anacaktır. 

Yurttaşlar .. 

Büyük matem içindeyiz. Ata
türke olan saygı ve sevgımiz, onun 
manevi varlığı etrafında ebedi ola
rak toplu kalacaktır. Bu topluluk 
en büyük vahdet ve kudreti ver
miş olacak ve onun eserine bağ-

. lılık ancak bu birlikte ebedile~ 
cektir.,, 

Meliha Avni Sözen coşan ve a
kan bir ifade ile büyük matemi • 
mizin manasını canlandırdı. Hita
besini irat ederken mektepli genç 
bir kız baytldı. Hallcevleri adına 
söz söyliyen Naki Tezel hitabesi
ni bitirdikten sonra Atatürkün 
gençliğe hitabesini okudu. Atala
nnın heykelini kucaklıyan ~alk 

bir çift kulak gibi bu ata öğüdü
nü vecd ve istiğrak içinde dinle
diler. 

Hatipler sözlerini hlft.rdik 
sonra halk hep bir altıdan and iç
tiler: 

"Burada Atatürk heykeli altın-
da toplanan bizler c uriyetf. 
takılaplara ve rejime 

(S01'u S~ 
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ClE 
Deymez Bu 
"".. 1 ·.:.1unya ••• 

Yazan: 

Dün Türk milletinin en biı 
pıcun tarihe gömüldii Sö) lene 
ııiyeler, dökülen ) nşlnr ve öıtt 
pllleyen elemler hu acı hnkik 
ği tiremcz. Onun dnha vasnın 
hayatlarını harcnmnktan çeki 
cek 18 milyonluk bir milletin 
duasına, büHin temennisine, 
blitün ga~·retlerint• rağmen J11 

derin istikameti değlştirelcmcd 
tü ve biiyüklüğü vüsatiııde b 
rih faslına oturdu 

Elcmmiz sevg"miz ve ynJonl 
buadatmn bUyilklüğiinü tant 
adile ihatam~a manidir. Bun• 
hancılar hizden fazla ve gelce 
siller bugünkiilerdcn daha rndl 
dit edeceklerdir. 

Likln ne de olsa bu kadar ı11 
fnk, bu derece zamana ve hi 
hakim bir adamın tabiat kan 
önünde eğildiğim göriincc bilA 
yar fu beyitler hatıra geliyor: 

"Her ten biter bir derd ile,, 
Geh germ ile, geh serd ile.., 
"U ğrafm<lğa her f erd ile., 
"Deymez bu dünyayı ehas,, 

Gerçi bu beyitlerde şarka Jil 

bir teı•ekkUI ve kadere boyun 
çeşnisi vardır. Bllyilk adnmlnt, 
le sözlere muhatap olamazlar. 
biz gibi fanilerin. şu biiyiik clcJll 
nUnde bunu darhatır etmemcnıl' 
oluyor. Ve siiphc~iz bu ictinnP 
mez sonu hlct iği ve hayat fclst 
çok iyi idrak ettiğ için olmalı k1 • 
n1z hüyiik, muaz7.am ve kendi c 
şilmu1 hüyükliiğii ite mütt•nasiP 
le uğraşmış ve dünyaya ehcınıfl 
vermemişti. Hayatı daima ist 
etmesi bunun delilidir. 

Tarih onun intikalile ıimdi ne 
ginleşti, ne aenginleşti, haset 
rum, 

Denizde 8 Sast 
D9lgalarla 
Boguştular 

4 Çocuk, 

Bir Ölümden Kurtart 
Haydarpaşa açıklanndn, d 

bulunan ecnebi harp gemlleri.Jll 
kından görebilmek için dun, 
larla Marmaraya açılan dort 
akıntıya kapılmışlar ve sek~ 
denizle pençeleşınişlcrdlr. 

Çocuklar, ümitsiz blr halde 
§irken. Denizyollarının Mudan1 
gelen vapuru, bunlan muhakk~ 
öhimden kurtamllf limnnı.ınıJI 
tinniştir. Hfıdise tafsilatı şudut· 

Mudanyadan dün, saat 15 d• 
reket eden Denizyollannm 
vapuru, Bozburun açıklarına 

ği zaman, yolculardan Bedi 
denizden doğru yükselen muthlf 
yatlar duymuştur. Vaziyetten 
hal gemi mürettebatı haberdat 
miş, gemi durdurulmuştur. pto 
törlerle denizde arama yapıl 
geminin hayli uzağında başı bof 
sandalın içinde dört genç çOC 
birbirlerine sarılmış vaziyette 

rıştıklan, çırpındıklan gôrulrı'l 
Vapur, derhal o istikamette 

lemiş, çocuklar sandalla bern\)ef 

miye alınmışlardır. 
Sekiz saat deniz üstünde dal 

la boğuştuklan için, bitkin v 
gelen gençler, s~bah saat 10 dl 
dikuleden bir kira sandalı ile d 
açıldıklarını ecnebi gemilerin 

11 fında dolaşırken akıntıya kaP1 ~ 
Marmaranın ortalarına doğf\l 
dıklarını anlatmışlardır. 

Vapur limanımıza gelince. 
lar, zabıta vasıtasiyle ailelcriıl' 
lim edilmişlerdir. 

--------····--·----....... 
Yeni Halkevl YapıhYrı' 
Ordu, (TAN) - ihtiyaca ka ,J) 

mJreıı ve eski, harap olan b ~ 
binatı yıktırılmış, ayni yerde. iJ' 
sanatlar Akademisi profesorıer 

itle Arif Hikmet Holtayın projCS f1l1 
yenisi yapılmağa ba lan 

Temel taşını Vali Baran koyıtııJ 
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Ebedi Şefe Hazin 
~AN 

ve Muazzam Merasim 

• 

Ona ağlayan •evgili ve kıymetli çociıklan Onu ebecli tefyİe gelen Sakarya kulan 

(Başı 1 incide) 

~">'G m .. 
Saat "messilleri Toplanıyor 

tı,, Sekt d 
f"!t salonu z . e Ankara palasın bü- 1 

SON GiDiŞ ... 
Top arabası Halkevl ile Etnoğraf. 

ya arasında durmuş ve cenazeyı arn· 
hadan indirmek için hareket başla
mıştı. 

hecıiyor· b~ mahşer manzarası 
k Çoğu · Dunya milletlerinden 

gö.. nun rengarenk üniforma-
.. e çar var Pıyor. Bir çok gurup -
ve y 

asında h avaş yavaş konuşanlar 
anların e'tnen dünyanın bütün 
.Selıir ~tesadüf ediliyor. 

eta neles almaktan 
~kbıı:d korkuyor 
tıerau a, tektük mebuslar ve 
tafalJc er de gelıneğe başladılar. 
bf.ı:ı.:ı ... tıı sağındaki geçitten mec-....,,na atd· 
t)orlar cı· ıyor ve orada top-
l!eı>sı . 

ll<le b~tayı selamladılar. Göz -
Uğu ll' kızıllık ve matem yor-

Qo Var 
2:iiıı al b' . h a ildıği sahada müte -

lld~reketleı-den başka ne bir 
ı. · h.a.~ ve ne bir gürültü yok. 
~\...., .. ı., ta nefes alışında bile ses 

~. Ye;f .......... ,._ ...... l.1 .. ;ı-..1- -·--
U fh1aı ne, saydığının uyxu -

~adlını etınemek ister gibi ses
İllet Vrla. gidiyor. 

ekılleri ve Vilayetler 
. boltuı milme .. illeri 

her bhuçukta Atatürk ülkesi -
r l'rıiil'rı ucağından gelen vilayet
geldil essnıeri katafalkın önü -

er er e ~ ·ı . 
aldı} ' gı dıler ve sol tarafta 

eclisi aar. Biraz sonra da B. M. 
tat>. laları ·· "k .. 0 " ' sel· gozu tu. nlar da 
Ular. <ttnladılar ve sağda dur -

s~t * 08tttıı.~tazn 9,30 da Ankara rad -
.. ""I ses· . - nu ~ l duyuluyor: 

Qllde h Y'ük Millet Meclisinin ö
llıL azırı .....,, llü .. anan katafalkın orta· 
llda hiiYtik Ölünün tabutu huzu-

0lal'ıtıı~ trrıetıe eğiliyorum, rad -
a.ktka sun başında bekleyiniz, bir 
'tallı .. Salıznı 

t!ttrı0·~~ tarafta Reisicumhur İs-
t"l nun" et reı· 

1 
un, ordunun, ecnebi 

tı s eri · 
1' eşhas nın, devlet rüesamı -
f Oları 1~ ve vilayetlerden gel -
liaııc ;uzlerce, yüzlerce çelenk 

artisine kadar uzanmış . 
9 35 t Askeri teltf.s 
Y l1ıu: Orgeneral F~frettin Al
tıehi lı: meydanında toplanan 
la ·ıtala • sı Or rı teftiş etti. Bulgar 
tıı. Reçidgeneralin önünde bir se-
9.iO ı Yaptı. 
~ tan· 

t gch;;ı_ ıyaseticümhur orkes-
lltk .. ~t" 
i •U ta tı. Arkasından Ata-
a · A..rab,,şıyacak top arabası gel-
"ı "nın ~ .. 

a ç~en °nunde beyaz halat-
a/'tıe b ıoo er var. Arkasında 
l\ ar er C!Yaz halatları futan 50' 

atar 1 snyıJabiliyor. tıt ı111 a kın 
ı . ~ bekli etrafında ihtiram nö-
t!tt· :ı§larınJaen~er son defa değiş
lıb l'l A,_ıtn Yıne Orgeneral Fah
\, ~lar Y Var. Nöbet bekliyen 
" l'lı. , bü .. 

" s rl•irt Yuk üniformal~rını 
ıı , t• iler generale mevkilet ini 
~r ç &.r1 il ve Atatürkü son 'defa 

' e seliırnlıyarak çekildi-

~ Son I 
;ı 1

1'ftik ~. 1:1.ı:ırlı '·lar · . 
i <ır 'ltarn b b ı ar,, ız iraz sonra göz 
d .. sınd 
1 "C!te .. a asfaltı geçecek ve 
11,..,. go1;;_ .. 

lir · · 1aıt ti '4.( ulecek. Merasim 
b ZC!te ·· 

or lltıı:toın · 0nde füyaseticiim-
b~ Saat 9 ~hafif hafif yakınlaşı· 

tllıt b~ı 5 te top arAbası tam 
Unduğu yere geldi. 

1 · Pencereleri açtık. Y el;lerinden tutuşmuş bir Kerem gi-
; bi çığlıklar atan, koşan trenden ovalara bakıyorum. 

Bu buz gibi soğuk gece bizi donduramıyor, bu buz gibi 
soğuk gece, ateşten insanlarla karşı karşıyadır. Ateşten in
sanlar ki bağrından tutuşmuş bir ülke içindendir. her an ta
vı artan birer çelik gibi döğülerek geçmektedir. Zonklayışla
n durmayan şakaklarımı, durmadan vuruşu artan nabızla
rımızla, vuruşları durur gibi olan kalplerimiz, ve dinmeyen 
hıçkırıklarımızla biz, şimdi, bambaşka insanlarız. 

Göz yaşından bir. sel gibi, kah alev alev yanan ormanlar 
gibi, kah göz yaşından bir sel olup gönlümüzün yangınına a
kıyoruz; kah bir yangın olup göz pınarlarımızı sarıyoruz. 
Ne yanan sönüyor, ne akan kuruyor. Bir mucizedir ki bu ilk 
defa görülüyor: 

Tek damla bir yangına ve tek kıvılcım bir sele dayanı· 

sarih bir ifade halinde okunuyor
du. 

Yabancı ihtiram kıtaları 
10.35 te ecnebi devletlerin gön

,__----...-:n;,crdiklPri ihtirı:ım kıtalarının ı.re-
Generaller tabutun üzerindeki ÇI§ t>aşladı. Türkün uvvetini, 

Saylavlar ve merasime i~irak e
den bütün zevat istasyon tarafın
daki çelenklerin önünde duruyor
lar. 

örtüyü alıyorlar, 12 saylav tabutu Türkün raziletinl bütün bir ciha-
almak üzere merdiven başında du- na tanıtarak. yarattığı esere me-
ruyorlar. Tabutu indiriyorlar. deni dünyada yer ayırtan büyük 

Şefe son hürmeti ifaya ko
Tabutu arabaya götürecek 

şanlar, Atatürkü bayraklarile ve 
Millet V eküleri kılıçlarile selamladılar. 

Saat 9.50. Büyük kurtarıcının Kıtaların ilerisinde giden ku-
nl§ını top arabasına nakletmek mandanlar kılıçlarile Atatürk:iı se-
için hazırlıklar başladı. Yaverler Jamlıyorlar ve her milletin bayra-
katafalkın üstündeki atlas hayra- ğı top arabasının hizasına geldi-
ğı kaldırdılar. Tabutu arabaya ka- ği :rnman eğiliyordu. 
dar götürecek 12 Kamutay azası F.n önde alfabe tertibile Alman-
iki tarafta altışar olarak dizildiler. lar geçtiler. Önlerinde bir bahriye 
Mukadde• tabut ~ller ü~tünde handosu gidiyor. bir deniz kıtası, 

Tabut biran içinde ellerin üs- çert ve muntazam adımlarla onla-
tünde görüldü. Büyük ve ölmez rı takip ediyordu. Arkalarından 
Şefi bu son seyahatinde baş üze- Bulgarlar geçtiler. Siyah bir kılıf 
rinde taşıyarak tarihi vazifeyi yap- içinde sarılı duran sancakl~rı Ata-
mak onun kendi eseri olan Büyük tı.irkün önünde hürmetle eğildi ve 
Millet Meclisine ve onun muhte- geçti. 
rem mümessillerine düşüyordu. Bu'garlardan sonra Fransız de-
İ~te Meclisin temsil heyeti: Naşit nizcileri geçti. Bölükler top araha-
Uluğ (Kütahya),' Mehmet Somer sının önünden geçerken her bölü-
(Kütahya), Eyüp Danişoğlu <Trab- ğün subayı kumanda veriyor ve 
zon) , Kenan Ural (Manisa}, Ha- başlar hep birden büyük ölüye \ev· 
san Ali Yücel (İzmir), Hikmet Işık ril'yordu. 
(Erzincan), Hilmi (Mardin). Züh- Onları müteakip Büyük Britan-
tü Akın (Kırklareli), Galip Pekel ya kıtalarının önünde giden bando 
(Tokat), Hamdi (İstanbul), Oc;man · gözüktü. Ar)cadan deniz. kıtası da-
(Manisa), Atıf Bayındır (İstan- ha geriden bir piyade kıtası. On-
bul). lar da. Fransız'ar gibi. bayraklıı 

f,1ukaddcs tabrrt harp 
arabasında 

İşte tabut bu suretle top araba
sına götürüldü ve yerleştirildi. Bu 
~ırada Ankara Palasta toplanmış. 
bulunan ecnebi devletler mümes
silleri de yer almış bulunuyorlar
dı. 

ihtiram geçidi bQflıyor · 
Onu on geçe top arabasının ö

nünden ihtiram geçidi başladı. En 
önde mızraklı süvariler geçtiler. 
Subaylar kılı~larile Atayı selam
lıyorle.r, mızrak:ları aşağıya çev
rilmiş erler, kafaları büyük baş

buğ1anna dötıük, vakur bir hüzün 
içinde geçiyorlardı. Onları önde 
sa1'caklarile topçular ve muhafız 
alayı takıp etti. 

Genç Harbiye'iler Atalartnın · ö
nünden metin, fakat hüzünle sa
rarmış bi~yüzle geçtiler. Yarının 
subaylarında, şanlı orduyu zafer
den zafere koşturan bÜyük başku~ 
mandanın içten duyulmu§ matemi 

ve başlarını çevirerek selamladı· 
lar. 

Yunanlılar, bir piyade ve hir de
niz kıtasile, bayrakları ve kılıçla- · 
rile Atatiirkü selamladılar. İran 

kıtası da intizam ve .hiirmetln geç
ti. AtaW.rl:ü bayraklarile V"' kı
lıçJarile ~elamladı. TiurnC'nlc:r bir 
Deniz kıtasile tcmc;il ediliyorlar . 
dı .. Onlar da bayraklarile büyük 
ölüyii selamladılar. 

Sovyetler Bfrliği~i ~emsil c>den 
kıta da denizcilerden :nürekkepti. 
Onlar da ileri doğru uzattı!dan 
süngülerle Atatürk'e hürmetle,..ini 
eda ettiler. En geride. Yugosla~ kı
!ası vardı ve bayraklarını eğerek 
naası sdam lf!dıJar. 

MisafirJer1rı .ı,reçisi b:tt:kten .son 
ra bfr deniz kıtamız sert adımJırla 
geçti: 

Hazin re heybetU kafile · 
y;irüııiil! hnUnde 

Saat 9.40. Şir kuman<layı, mü
teakip büyük ölüyü hr,.mil bulu
nan top arabası ağır aı~ hareket 

Alevleri c;iğniyerek geçiyoruz. Alev alev yanan ovalar
dan kanadlı bir alev gibi geçiyoruz. Sakaryada mekkarelik 
etmiş ne kadar bacı varsa ve ne kadar onlardan üreyip türe
miş varsa hepsi ocaklarından yanar kütükleri kapmışlar, iç- 1 

terini yakan ateşi de ona katmışlar koşuyorlar. 
Nereye? 
Yakmağa koşuyorlar. Dağlan, bayırları, ovalan yaka· 

rak daha çok yanmağa koşuyorlar ve bu içli dışlı yangının 
aydınlığında, diri millet yaratmak sevgisinden tahta ayak 
kazanmış .Mehmetlerin göz yaşlarını görüyoruz. 

. *** Danyahn yalınayak ateş çiğneyişi bir masaldır. Yalın 
yalın alev içinden geçen ilk insanlar bizleriz. 

Ne usta demirci imişsin ki Mustafa Kemal.. Bizi tam 
tavında bir çelik yapıp öyle bıraktın elimfrn. 

Nizamettin Nazil 

etti. Bu sırada uzaktan top sesle- Hutzinger, amiral Yumoşev, gene-
ri aksediyor. ral Buskay, general Keller, albay 

Geniş caddede bir ses yok. ne Kollet bir sıra halindeler. Kalaba-
bir nefes, ne bir hıçkınk .. Bu ha- lık arasında Emir Adil Arslan, 
reket sükutu kinde top arabası- Milletler Cemivetinin mümessil -
nın kumlan ezerken çıkardığı hı- leri Va ters, Ağnides, Erm de göze 

Reisicümhur İsmet İnönü ebedi 
Şefin hemşiresi Bayan Makbu
le Meclis Reisi Abdülhalik Renda, 
Mareşal Fevzi Çakmak ve Başvekil 
Celal Bayar Etnoğrafya müzesine 
girmişlerdi. Bunları takiben de ec
nebi heyetler kendilerine tahsis edi
len yerleri alıyorlardı. Tabut tam sa 
at 12,25 te top arabasından indiril
di, generaller, subaylar ve erler mu
kaddes tabutu elleri üzerinde taşı· 
yorlardı. 

6 kolunu 12 Tümgeneral tutarnk 
ağır ağır merdivenleri çıktılar. 

Af akı tutan hıçkınklar 
Saat tam 12,30 da cenaze Etnog

rafya müzesinin kapısından giriyor 
ve bütün Ankara hıçkırıklarını can
la ebediyete işittirmeğe çalışıyorlar
dı. ,,. 

Bu esnada toplar son atışlannı ya
pıyorlar ve tabut 12 generalin omu
zu üzerinde yükselen tabut hazırla-şırtılanndan yalnız Riyasetir.i:m- çarpıyorlar. 

hur bandosunun ağır ağır çald ğı Misafir delegelerin ön safta ve- nan, kaideye doğru ilerledi ve 12 ge-
Şopenin matem havası göklere killer olduğu halde Kamutay aza- neral tabutu kaideye koydular. Kai-
yük~eliyor... lan takip ediyor. Hepsi tarü edi _ de yeşil çuha ile kapatılmıştı . 

Top arabasının arkasında Ata- lemiyecek derecede derin bir hü - Mukaddes tabut mermer ldhidte 
türkün kızkardeşleri Bayan Mak- zün içinde. . .. . 

O l k . Kadenın uzerıne beyaz menner-bule ve zevci geliyor. Bııyan Mak n an as erı ve mülki erkan ile 
bule baştan başa siyahlar giyinmiş 63 vilayetin üçer kişilik heyetleri La· den yapılmış bir lahit yükseliyor-

d · k' tt 'l du. 12 General tabutu lahde yerleıı:.. erın bir hüznün manasını tası _ ıp e ı er. s 

yan etvannda milletin acısına Bunlardan sonra da her mektebin tirdler. 
intibak eden bir ifade var. · birer delegelerinden mürekkep ta Bu esnada Atatürkün hemşiresi 

Arkada Riyaseticümhur kAtibi burlar geçti. Bayan Makbule ve Reisicümhur ls-
umumisi Hasan Rıza. ba""-'aver Mekte? delegelerini bir piyade a- met İnönü ile Meclis reisi, Başvekil 

"" tayı takıp ettı· Celal Bayar ve onlarla beraber bft-
Celal ve yaverler ve on adım da- · 
ha ger:de Re:sicümhur İnönü yü- Toplar atılıyor . tün halk, ve bütün millet hüngür 
rüvo .. lar B" ::ı~ f' t . . Bu sırada saat tam on bır olmuş. hüngür ağlıyorlardı. Tabut lahde ko 

• . . uyı.uı. şe ın ma emını 1 . Jd kt 
İnönt"ın·· d . b' 1 a ayın ucu ıstasyona vasıl olmu~tu nu u an sonra Reisicümhurla Mec 

un erın ır ıstırap a ge- p · ı· · · B 
r il"n y - 1 . d k 1 1 

kl · ıyade alayını mektepler tnkip ettı· ıs reısı, aşvekil, Mareşal ve bü _ 
" uz enn e o av ı a oku- · .. t" k . • " .. ·.. Jer. Onde gıden askerler guzergat.ta un generaller son hürmet selamını 

ma. kabıl oluyor. Faknt yuruyuş- kendilerine tayin edilen mevkilnri yaparak lahdin huzurundan aynldı-
lennde beşeri ıstıraplar!n her ne- almışlardı Şehirde toplar tıl - 1 
vine kar k d . w • a ıyor ve ar. 

. . şı, a erı yenmege muk- cenaze ihtiram ve selam vaziyeti ha-
tedır .. ınsanlarda görülebilen bir !inde, iki taraflı duran Türk ve ec- Artık bütün heyetler avdete başla-
encr.Jı ve tahammül var. nebi askerlerinin ortasından geçe- mışlardı. Herkes ağlaya ağlaya A-

Bı:a.z a:kasında Büyük Millet rek ebediyete doğru ilerliyordu. B•J tatürkün ebedi huzurundan ayrılı -
Meclısı reısi; sağında Başvekil ve sırada mütemadiyen tayyareler uç- yorlardı. 
solunda Mareşal olduğu halde maktaydı. 
~ahzun adımlarla ilerliyor. Kısa Saat ll,15 de alayın başı J6 mart 

Gece, Etnografya müzesinin önün

deki Atatürkün heykeli ve Ulus mey 

danındaki heykel etrafında yanan 

meşaleler. büyük alev ve duman çı

karıyorlar ve tarih onun ebedi huzu
runda nöbet bekliyor. 

b.ır faS'lla, ve misafir heyet reisle· şehitleri caddesinden geçiyordu. 
rı, delegeler ve sefirler: Afganis- • w 

tan, Arnavutluk, Almanya, Belçi- Halkın cıgerler paralayan 
ka. Bulgar'stan, Çin Danimarka, fer yadı 
Mısır, İspanya, Estonya. Amerika. Bütün güzergah ınsan kümelcn i-
Finlandiya. Fransa, İngiltere, Yu· Je dolmuştu Gençlik parkında bir 
nanistan, Norveç, Holanda, Po'on· nokta kadar bile boş yer yoktu ve 
ya, Rumanya, İsveç, İsviçre, Suri- bütün halk hıçkırıklarla kırılıyor, 

/ngüiz marc:sal1 geliyor 

ye, Çekoslovakya, Sovyetler Birli- - Atatürk, seni bir daha gormı· Ankara, 21 (TAN muhabirinden) 
ği, Yugoslavya bu kalabalık he- yecek miyiz, güzel yüzünı.t bize ar- - Bu akşam, 19,15 de fstanbula kal 
yetler içinde temsil ediliyorlar. tık göstermiyecek misin? diye hay- kan trene bağlar an hususi bir va -
A l\ kırıyorlardı. t · · 
yrıca fil!etler Cemiyetinın, Fran T h d k gonla ngılız heveti reisı M:ıreşal 

sız Suriye manda 'd . . d " aş an an opan ve .:ena?eyi ta- B. t w 

yunu umumiyenin 
de var. 

ı aresının, u- kip eden ahali de gençlik t'arkına ırdvord stanbula hareket etmiştir. 
mümessilleri doğru ilerliyorlardı. Ilerl•yorlrırdı İstasyonda, bir kıta asker tarafın -

'Büyük üniformalarını giymiş bu 
heyetlerin matemli bir ihtişam ar
zeden kadrosu içinde şayanı dik -
kat simalar gözf· çarpmaktadır: 

İşte Şah Veli han . Dost Yuna -
nistanın başvekili e!(selans Me -
taksas .. Sevimli diplomat Von Ne 
urath, Türk qostu Sarraut. Po -
temkin ... Hüznü yüzünün ifade -
sinde .okunan Barol'} Aloisi.. Ami -
ral Pound, general Nediç, general 
Teodoresco, g~neral Nahc~van, ge 
neral Panof, general Daskalof yan 
yana yürüyorlar 

Arnavutluk adliye nazın Şatu 

Başınıka, general List, general 

değil de akıyorlardı. Tıpkı sel haliı~i dan uğurlanmıştır. 
alan göz yaşı gibi akıyorlardı. Her- · Ank d d" l 
kes iradesini kaybetmiş bir haldey- ara on nnen er 
di. İstanbuldan tören münasebetile 

Müze önünde şehrimize gelmiş olan. Yavuz eratı 
Saat 12 de cenaze Sergi önü Nü- ve poJls kıtaSl. bu ak~amkı trenle 18• 

mune hastahanesi onünden geçerek tanbula hareket ettiler. 
Etnoğrafya müzeşine vasıl oldu. 
Etnoğrafya müzesindeki katafalk ev. İz . . 
veldcn hazırlanmış ve hükümdarıar- dihamda ezılenlcrrlen eczaCl 
la devlet reislerinin gönderdikleri Kirkonın cenazesi 
çelenkler de müze kapısından ıtıba~ Dolma bahçede u",., k 1 . 

k ... a ŞA1n evve kı 
ren atafalka doğru sıralanmıştı. i.zdiham hadisesinde ı · .. , 

1 . . . . ezı ıp o c•n er-
Tabut tndıl'llıyor den eczacı kalfası Kırkorun cc 

Etnoğrafya müzesinin önündekı si bu sabah saat 10 da B ğl ~ze-
Atatürk heykelinin etrafında 6 me- lıkpazarmdaki k'li ed eyo u a -
şale alev alev yanıyordu. akt ı s en kaldınla .. c ır. 



ATAM SANA 
BAKAMADIM 

~ nehirlerle birdik. 
Sana göz yaşı getirdik. 
İUlhl türbene girdik; 
Atam! Sana bakamadım. 

Gözlerimizde yaş dere, 
Geldllı: o mukaddes yere. 
Sannmıstın güneşlere; 
Atam! Sana bakamadım. 

Türklüktür şimdi allıyanJ 
Göz yaşlarıyle çağlıyanJ 
Bizi matemle dağlıyan: 
Atam! Sana bakamadım. 

Kendimi Atasız sezdim, 
Kalbimi Jı:opanp ezdl.m, 
Seni &mas göremezdim: 
Atam! Sana bakamadım. 

Tarihi alteden devdln. 
Niçin topraklan sevdin. 
Koyulaşmıo bir alevdin: 
Atam! Sana bakamadım. 

Hisler kucaklıyor ıeni. 
Gönüller saklıyor seni. 
Boğdu hıçlarıklar benJ: 
Atam! Sana bakamadım. 

DQnyayı ~km: bıraJı:an. 
:lıAhlliklere akan, 
Bizi bicraniyle yakan: 
.AtamJ Sana bakamadıni. 

H. Nara Lembet 

* ATAM 
Taktm ~tzi sömnlyecek bu ateı. 
Bu acıya hiçbir şey olmıyacak artık eı. 

Öz se'9ginin kuvveti ba ateşi ?uzlayor, 
.Acınla yılreğ.imh çok derinden sız.la.yor. 

İçimizde yaşıya:n adına tapıyof'duk. 
Xaldırd.ığın adımın O.Stnne basıyorduk. 

Bizi bayle y{hQstO. bırakmana sebep ne! 
Ey babamız bu uful bu sonsuz i!tlrak ne? 

GQneştn rengi bile .rmo,..,rken bqında; 
Nastl boyun eğmedi filüm. senin nrıında.. 

SlmsJyah yurdumuzun ufuktan dön de ba1t 
Gel bize ey Atamız gittiğin yolu bırak; 

Tanrıya isyan bl:zfm. nıhtrmuzdan kopuyor. 
:Yurdun her bir köşesi şimdi hicran okuyor, 

:Atatürk geriye dön! Dı5n geriye Atattırkt. 
Kaldık senin arkanda hepimiz boynu 

bQkük. 

me akla geilr mlydl senin bizi bırakman, 
Nurlar saçan yurdunu böyle a~e yak· 

man. 

Dindiremez hfçbfr fey kalbtmlzin yasını 
Unutamaz yetim Türk o aziz babasını. 

!Kanıyor yQreğiml:z hasretinle durmadan, 
Eksilmiyor bu acı artmaktadır anbean. 

Sana hasta derneğe varmaz fken dntmi.z:. 
Seni nasıl verecek topraklara elimi:r.. 

Ey! Ululllr ulusu adına andlçerdrk. 
Sen deseydin o yola biz seninç.ln girerdik. 

Dön geriye, ne olur kucakla yine bf:zi, 
O eski günler gibi unuttur derdimizi.. 

Gülmeğe al1$mıştik, yaş uynuıdı bb:lere., 
Şimdi luçkınyonı.:z ardındaki izlere. 

Dsmanmı:ı:da kandır kalplerimizde iman, 
Sana olan bağlılık hırşre kadardır inan. 

Hain toprak aldfyse o $ereru cismini. 
Hangi kuvvet silecek içimizden ismini? 

Şu arzın ufuktan dar gelııe de adına; 
Gönlümüz coşa cosa yetecekUr 7adına .• 

Atatürk gerlye dön! Dön geriye Atatt:ırk! 
Şimdi senin ark.andan kan ağlıyor koca 

Türk.. 
Fazda 
Samsun 

n 
ATAM GiTTi 

Meyvalar vermeyin bahçeler, bağlar, 
Atamın ateşi yüreğim dağlar, 

Gökteki melekler Atama ağlar. 
-Tanrıya bir sabah bakh da gitti. 
Bir coşkun sel gibi aktı da gitti. 

~tıne bfilhill ötme, Atam sağ değil, 
Sönen bir güneştir, bir çırağ değil, 
Bey gidi devran hey, çağ o çağ değil. 

Ölmeden yurduna baktı da gitti. 
Vatanı bağrına çaktı da gitti. 

Niçin Atam niçin, gittin acele 
Kıydın bize, gönül verdin ecele, 
Ummayın Atamız bir daha gele 

Şu fani dünyadan kalktı da gitti, 
Alemi ağlatıp yaktı da gitti. 

Dilnyalar durdukça adını anar, 
Sesgisi gönülde tutuşur yanar, 
Önünde diz çöken avunul', kanar 

Kalplerden kalplere aktı da gitti, 
Adını gönüllere taktı da gitti. 

Feleğin her işi yalandır yalan, 
Ateşim tütmesin istemem kalan 
Dağlıyı hep odur, yaslara salan 

Bir şimşekti Atam çaktı da gitti, 
Türkliiğü küledip yaktı da gitti. 

Hikmet Tur han Dağlıoğla 

* 
Atamın Olümü 

Ağlamak hakkın ey Tiirk söndü o ulvi gilneş! 
Yas bağladı vatawn bu~iin dört bir bucağı! 
Savruldu içimize ansınn sönmez ateş! 
Açınca ATAMIZA adem birden kucağı! .. 

Yarabbi şu göklerin sönseydi ne olurdu?! 
Gönüllerin çırağı ma,·i gözler yerine! 
Gündiizlerin geceye dönseydi ne olurdu?! 
Y cterdi o yüz bize şu gündüzler yerine! 

Ey Tanrım huzuruua yüce Gazi geliyor! 
Kıyam etsin Mahşerin, silkinsin cbediyyet! 
Fenadan batan güneş bakada yükseliyor! 
Nur alsın o ilahi yüzünden sermediyyct! 

On yedi milyon ynnttn üzerinde titrerken; 
----~K~a~be diye Y.uvana döwniistiik vönfünüziil 

Emanet edip ATAl\f eserini pek erken! 
Ayrıldın aramızdan görmeden günümüzü! .. 

Matem tut Anafarta, Samsun ufku kan ağla! 
Aramızdan zaferler Peygamberi gidiyor! .. 
Kurusun mecraların Sakarya matem bağla! 
Kocatepc Yurdumun Ulu eri. gidiyor!. 

Ey! Akdeniz ölümden kurtarıp Koca Türkü! 
Kıyında şaha kalkan yağız atlı gidiyor!
Yurduna vedıı edip bir tane ATATURKU? 
Uçtu Dolmabahçeden nur kanatlı 2i<liyor! .. 

Gidiyor secde edin Anadolu dağlan! 
Zirvenizdc bir daha doi:rmıyacak o gi.ineş! 
Rıt:kırm ey yurdumvn siz hazanlı bağları! 
Göğsünüzde baharlar görmiyecek o güneş! 

Ey ATASI uğrunda gülerek <'an verenler! 
Alnınızdan öpmeye varıyor ULU ATA! 
Orada da sizlere ey mur ada erenler! 
Atalıklar yapmaya varıyor ULU ATA! 

Veliler saf bağladı Hakanlar selam durdu! 
l\lucizelcr hayranı Enbiya ~eni bekler! 
Çalabım Lfıhutine ilahi bir taht kurdu! 
Kemali noksan kalan Kihriya seni bekler! 

Bu e-iden bir lah:T.ada nuriylc aydınlath; 
Karanlıklarda katau Türkün makus bahtını! 
Zevaliyle kemali gi.iniilleri ağlattı! 
Lakin kurdu kallılere o ilahi tahtını! .. 

Kalpte ATA aşkından haskası yer bulur mu!! 
Gönüllerde ey A'rAl\I yer alan a~kın çağlar! 
Her ~eyler unutnlsn ATA unutulur mu?! 
Her Türkün k .1\Mndc bir ATATURK mezan var!.: 

Murat KARACA' 

TAN 
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DUR! 
Mı1yon1an 1100 bir gidiş oldun da mı yaktuı 
Artık bizi yalnız mı bıraktın, gidiyorsun, 
Anın koca bağrında elemsiz ne bıraktın; 
Yaktın içimizden bizi yaktın gidiyorsun. 

Kalplerde yanan hasretin hiç sönmiyecek mi'?' 
Artık bu gidiş bir daha hiç dönrniyecek mi? 
Ölsen bile tarih sana öldün diyecek mi? 
Yaktın içimizden bizi yaktın gidiyorsun. 

Ardında kalan bizlere yol sun bize ses ver; 
Ses ver Atatürk bir kere olsun bize ses ver, 
Sensiz bunalan kalplere dolsun, bize ses ver; 
Yaktın içimizden bizi yaktın gidiyorsun. 

Toprak mı bugiin inlemeyen taş mı ne kaldı'?' 
Sonsuz gidişin milleti hicranlara saldı; 
Dünya ne büyük bak ne derin mateme daldı. 
Yaktın içimizden bizi yaktın gidiyorsun. 

Dün, hıçkırıyor dur! ve yann, hıçkırıyor dur! 
Sensiz kalan en ihtiyarın hıçkırıyor dur! 
Dur! dur! minicik yavruların hıçkırıyor dur! 
Yaktın içimizden bizi yaktın gidiyorsun. 

Muhittin ERTAN 

* Batan Mavi Güneş 
Kürenin kalbi durdu, dindi bütün sesleri. 
Yıldızlar bu ölümün matemiyle karardı. 
Tutuşan rüzgarların kesildi nefesleri, 
Ruhu burkulan ayın yüzü soldu, sarardı.. 

Onun yiizünden açan kavruldu hep çiçekler, 
YaprakJar ağaçlardan inliyerek döküldü. 
Çiçekli diyarında uçuşan kelebekler, 
Biitün güzelliklere lanet edip büküldü. 

Onun sesine koşan nehirler köpiirdii kan, 
Dağlar sarsılıp kara örtülere biiründii. 
Dalgalar bu alevden kesildi birer volkan, 
Gökyiizü utancından hep yerlerde sürii.ndü .. 

Tutuştu kalplerimiz onu yine anarken, 
Bu derin sızımızın ebediyettir dibi. 
Bir gönül yarasiyle henli~irniz kanarken, 

---~~---Giiıyasla.nm üı:ueuli ı..&4'.kır.san ill••- ~ı..ı 

Düşündiim bu ölümü ben şimdi uzun uzun, 
Ona biz göniHlerden örülmiiş fürbc yaptık. 
Portresini işledik içine ruhumuzun, 
Ona bir Tann gibi bir kerre daha taptık .. 

Tabiat varsın artık ihanetine yansın, 
Bu nankör hareketi onun yüz karasıdır. 
Ölüm bu kahpeliği bir günah gibi aman, 
Bu meş'um talih onun kanıyan yarasıdır-

Ecel kahil mi onn ayırabilsin bizden! 
<Kemal Atatürk) şimdi daha çok bizim oldu. 
Tannya varacağız çizdiği nurlu izden, 
İçimize ilahi bir eksir gibi doldu .. 

O, gözlerde ışıktır, damarlarda asil kan! 
O, çarpan bir yürektir göğiislerde inançla. 
O, göniillerde sevgi. ruhlarda öz heyecan! 
O,nu biz duyuyoruz her saniye kıvançla •• 

H. Naclir KIZILOK 

. . 

• • 

..--

Atama 
YOkısek semalara çıktın yerler' 
Arslan gibi Qn saldın tarihe 

Sen korudun, dünyada sınırını 
Dün bir kartaldın bugün yüce 

ınusuna yenflmez iman verdin 
Ölmeğe hazırdır Atatürk 10 

Nezihi 

* Ulu Öndere 
Valtltstz yaprak döken, bu 

., 
Sen bir altın yapraks:uı 

Ümidimizi km:hn; fakat bl51.dnn 
Yerinde :yoksun; !Akin sana, 61 

Doyamadan gln; yumdun 

Düşman bile tapardı senin pnb 

Bir Qlke yaratbn ki; cennetler gi 
Her taşında bir izin var o, kanll 

Senin adını bütün kalpler tsşı 
Senin adın kalplerde, her an yııf 

S. K. SôYLEMEZO 

* "O" nun Ebedi Uy 
Uyuyor, "O" na ebed nurdan bir 

Başıucunda tarih "O,. na ninni 
Uyuyor; coşkun kalbi öliltn yeJI! 

G6zle:rl, zaferfle kaınaşmıı büJcill 

Uyuyor; pn üstünde yatan bir 
tnU!Unun saadet rliyasile uyı.ı1ol'• 
Uyuyor; demek sustu "0,. nuD 

Yine bu kutlu yurdun hülyasile 

Uyuyor; ölmezliğe kanat genniŞ 
Uyuyor; ünler salan tan"hinln 
Emeli gillmüş "O,, na, ve di:ı çl5 

Uyuyor; rüyasına artık ermiş ıı 

Var mı sorRnm sana, ey sevgili 
Yabancı tarihlerde gördünse, batı' 
Ulus ve yurt aşkile bu kadar ili 

.,,_ - - ~, +nt'~1g';ıt1-Yxrt 

* Mersiye 
Şim!:ekler onun azmine hayrandtcJI 
Ruhsuz yatıyor bak ~ vücut ItBl 

Kurtarmak eğer tsterisen gelmeı: 
Ruhsuz yatıyor bak su vücut .1ta1"' 

Ölmez eserin işte senin bizdeki ~ 
Matemde bütün ağlıyor hep 

Kalbimde bugün her sözQ bir ıc6 

Tanrım duyacak belld yann ttırlil 

İsnım ıtoca rnr tamı ıçın tın ~ 
Türkün başı kalbindeki ölme7. ıJf 

Zahirettin TO 

,-ULU ÖNDER ve-ŞEFiMiZ 

ATATURK'UN 
Ufulu üzerine Dolmabali'çe Sarayından Sarayburnuna, Sarayb"urnunClan f•" 

mite tzmitten Ankaraya ve Ankarada yapılan bilumum merasimin fd;, 
mam11 Türkiyenin en meıhur operatörleri tarafından sinemaya çevrilmişti 

•------• Yarından itibaren MELEK Sinemasında •----~. 

* 
Atamın Arkaşından 
Fırtınalar inleyin, dövününüz dalgalar; 
Bugün bütün Türklüğün en büyük matemi var. 

Bir vatan bir afızdan haykınyor ynsını 
Türk milleti toprağa veriyor Ata'sını 

· 20 ASRIN GÜNEŞi 
ULU ÖNDER ve ŞEFiMiZ 

Tiayır! Toprab d«'ğil: her !tıknr !tana dardır. 
Ancak Türklüğün k.:ılbi sana layık mezardır. 

Bir cihanın kinin~ boyun eidirirken dün, 
Seni yenebildiği için ölüm övünsün. 

Bu bir ölüm dı.?ğjl<lir. Bu en mukaddes iştir; 
Bu fenadan bekaya §erene yükseliştir. 

Büyüklüğün önünde insanlık şunu diyor: 
Adem senin yanında acz ifade ediyor. 
Tarih bir yetim gibi karşmda el bağlıyor 
Sana yalnız Türk de~l bütiba dünya ağlıyor, 

Du.,ize YENER 

ATATURK'UM 
Uftilü üzerine Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Sarayburnundan !zmite, lzmitten Ankaraya ve Ankarada yapılan bilumum merasiıı' 

ı ıtamamı, Türkiyenin en ~C:şhur operatörleri tarafından sinemaya çekilmiştir. 

Ayrıca AT ATURK'ün hususi Dosyalarımızda bulunan ve bugüne kadar memleketimiıİr1 
hic,sbir şehrinde ve hiçbir sinemasında gösterilmemiş 1,000 metroluk filmi ile biııat 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde irat buyurdukları nutukları film halinde kendilerinin 

gösterilecektir. 
1 

1 Bu 4000 metrelik film bu a~m saat 9 dan itibaren iPEK ~SARAY sfnemalannda birden gösten1ecektlr. 

' • Bu film yarından itibaren lzmirde ELHAMRA ve YEN 
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Onu Dünya Böyle 
Modern 

. :J 
tlik llütün dünya matbuatı hala Atatürke •ahifclerinde bü
lng·ı~er vermelde devam ediyorlar. Dün gelen Fransız ve 
Yaz 1 ız mecmualarında Atatürk hakkında sayfalar dolusu 
•is 1 v~ resim vardır. Bunlardan bir tanesinin AtatUrke tah
kad ettıği iki sayfayı aynen yukarıya naklediyoruz. Şimdiye 
dığıar. hiç bir Türk gazete ve mecmuasının muvaffak olama· 
fala bıLor ustalıkla Atatürkün hayatını hülasa eden bu ıay .. 
tır r ndrada çıkan London N evı mecmuasından ahnmıı • 

· ~crnua bu resimler altına şu satırları ilave etmektedir: 
...., ukardaki fotoğraflar Atatürkün hayatına ait muhte-

Tarihini Teşkil Eden 

l -lif safha ve zamanlan tesbit etmektedir. Atatürk Cumhur -
reisi olduktan sonra bir daha üniforma giymemiştir. Cum -
det zarfında dünyanın en kuvvetli sulh amili,, diye anılmış
hurreisi olduktan sonra devlet adamı olarak, yaşadığı müd • 
tır. O, belli başlı düşmanJarile, meseli Yunanistanla sulh 
yapmıştır. Ve gayesi Türkiyeyi kuvvetlendirerek bir sulh a
mili yapmak olmuştur. Hususi hayatında büyük ve alicenap 
bir zattı ve eski zabit arkadaşlarının çocuklarına yardım et
mekten zevk almıştır. 

G .• d •• , or u. 
_I' 

Türk kadınını medent cemiyetlerin esirgediği 
sahip etmiştir. 

1934 te kadınlara intihap hakkı verilmiş ve 193- te M. Mec
lişine 14 kadın aza seçilmiştir. AtatUrkün alakadar olduğu 
mevzulardan biri de ziraatti. Köylüleri çok severdi. Kendi . 
nümune çiftliği asri ziraat için bir model olarak vücuda ge • 
tirilmişti. 

İngilterenin dostu idi ve İngiliz - Türk dostluğunu tesis 
edenlerden biri olmuştur.,, 

Atamız Ebedi Medfeninde 
-~ (Bcıı tarafı 2 ncideJ 
~ ı vatan toprağı için kanı
~ ec:ı iatikJAliıniz için canımızı fe
~ '<:eğlınize namusumuz, rere
Sçı- üıerıne aöz veriyor ve and 
·.roruı. s .. 

~u''t on altıya üç kala bntn.n 
'Uıct. \'aaıtalannın düdükleri ara
~ h ebedi şefin Abidesini kuıa· 
1-t lb llk üç dakika süktit etti, son
)~d ldentn etrafında.ki meş'aleler 
~ üı. Ralk, asker ve mektepli -
ll'ft Çer üçer heykelin önünden 
-.. ıreıt 

l~te 'talaruı.a son 1aygılannı il !'diler. 

Qlrlide: 
~ 

ltaın·d )et 1 eki mcraslın, Cümhuri -
~tin •lanında Atatilrkün bilstil ö

de Yapıldı. 

Törene tam saat 14 de f sttklil 
marşı ile baılandı. Alanda, binler
ce kişi toplannuı bulunuyordu. 
tık defa kilrsilye gelen Rami na
hiye müdürü Vasfı Evrensos çok 
hazin bir nutuk ıöyledı ve dedi 
ki: 

- O, yalnız TQrkiln delil. bQ

tftn medeniyet dünyasının kay
bettiği büyük bir dahi, büyük bir 
inkılApçıdır. Vatan bu büyük ev
lAdını kaybetmedi onu sadece 
göğsüne çekip aldL 

Onu, alırken bu 18 :milyon Tür 
ke acımadın mı Allahım? Fakat, 
onun yalnız maddiyeti ölmil§ • 
tür. Mnnevlyeti sağdır ve da.ma 
sağ kalacaktır.,, 

Bunu müteakip EyOp ortanku
lu talebesinden Mahmut Yener, 

,. 
lıtanbulda ıf dalrilıa uatıram 11a1ttuı 

--ismet İnönü Diyor ki: 
[Batı 1 incide] 

anda, halliımııa, lialbimden gelen ıükran duy• 
gularımı ifade etmeyi, ödenmesi ISzım bir borç 
saydım. 

Milletler arasında liardeıçe bir insanlık lia· 
yatı AtatUrkün en kıymetli ideall idi. BUtUn dün· 
yada ölümünün gördüğü ihtiramı lnsanhğın atisi 
için ümit verici bir müide olarak selamlarım. Bu 
sözlerim, yaıılarile ve toprağımızda ıövalye 
askerleri ve mümtaz ıahsiyetlerlle yasımıza it· 
firak eden büyük milletlere, Türk mllletl adına 
ıükranlarımın ifadesidir. 

Devletlmlıln bSnisi ve milletimizin fedakar, 
sadık hSdlml, 

lnsanhk ldeallnln &şıli ve mümtaz siması, 
Eıslı Kahraman Atatürk: 
Vatan sana, minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk mtlle· 

tiyle beraber senin huzurunda t&zim ile lğiliyo· 
ruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateıten 
canhhk verdin. fmin ol. a~i'l': h8tıron s"nme7. me· 
ıale olarak ruhlarımızı daima ateıli ve uyanık 
tutacaktlr. 

Devlet Demiryollannda müstah -
dem Mümtaz Özarar, Faik Uğur, 
söz alarak birer hita,be söylediler. 

Daha sonra EyOp otuz üçüncü 

Refsfcümltur 
ismet INONO 

okul talebelerinden Bedia Dıler, 
Perihan Kartay, ve Necla Özer 
kürsüye gelerek kendi yazdıklan 
birer flirl okudular. Yavrularuı 

duyarak yazdıklan ve duyarak 
okuduklan bu flirler, berkesi ağ
lattı. 

Saat 16 da 3 dakikalık ihtiram 
vakfesinden sonra büstün etrafın
da hazırlanm11 olan 6 meş'ale ya
kıldı. Ve ilk defa mektepliler ve 
onu takiben halk, heykelin önOn 

de tazim resmi geçidi yaptı. Bu 

suretle meruime nihayet verildi. 

Osküdarda: 

Usküdarda miill matem töre
ni. Parti ve Halltevinin program

lan dairesinde sabah saat 11,45 

de Parti ve Halkevi önı.inde ve sa
at 14 de doğru da bütün Üsküdar 
halkının iştirakile İskele mey:ia
nında yapıldı. 

Merasime, 1stik1Al marşile b~ 
landı. Şopenin matem havası din
lendikten sonra Halkevi namına 
Yümni Oktav ve tarih muallimi 
Cemal Yener ve Reşat Kaynar 
söz aldılar, büyük ölünün bütün 
eserlerini, hayatını anlattılar. U -
lusun Ataya karşı olan sonsuz 
bağlılığını tebarüz ettirdiler. 

Bundan sonra 7-8 yaşında bir 
çocuk, "Bütün dünya ağlıyor,, p-
irini okudu. , 

Saat 16 da, dikkat işareti üze
rine herkes bOyük ölüye hürme -
ten 3 dakika olduğu yerde kala
rak ihtiram va.kf esini yaptı. 

Bundan sonra 6 me~'ale ate~ 
lendirilerek büstün önı.inde bütün 
talebe ve halk dörder dörder bir 
tazim geçidi yaptılar. Ve milli ma 
tem merasimi nihayet buldu. 

l•tanbulJa Jiin ~an toplanhlarJan birinde 
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lngiltere, 
Yahudiler için 

Yer Arıyor 
--o-

la Malcsatfa, Tanga Nila 
Hülcumetlyle Temaslar 

Yapılıyor 

Ingiliz Nazırları Yarın 
Pariste Olacaklar 

lnginz • ltalyan Anlaımasına Muvazi 
Fransaz ·Alman Anlapnasının Temini 

Konuımalar Olacağı BUcliriliyor 

Bir 
için 

Londra, 21 (TAN) - Bugiln Cham 
'berlain. yahudi meselesinin Münlh 
anlaşmasile teessüs eden münaseba· 

pek 
f iri ri ld ğun Londra, 21 (A.A.) - D.N.B. mu- İngiliz, Fransız anlaşması da mev-

ta ena tes e 0 u ~· _ ve habirinden: zuubahsolacaktır. 
Alrnanyada son zamanlarda gorulen 0 .. üzdeki hafta _._. d ~ 
ln . . b iri bir num O& ı.a.'nna o6ru Britanya, Fransa ve Almanyanın 

giliz aleyhtarlığının u tes İngiliz lan il Fr l 
kte bul nazır e ansız nazır an iftiraklerile bir umumi antantın te-

kat daha vahimleştlrme un- d ı1 ak la üzak. 1 
_ . . arasın a yap ac o n m ere e- sisi pllnı, yalıudi meselesi dolayıslle 

duğunu soylemiştir. Yahqdilerin müs rin resmi programı ne edilm;.,.ir · · · 
temlekelere veya başka yerlere mut- . F ..,. · fımdililt bir tarafa bırakılmıştır. 

. B. Chamberlaı.n ile Lord Halifax. · 
laka iskAn edileceklerinden de hah- beraberlerinde Başvekilin hususi d- Alman •az.efelerinin tJairleri 
-<lilmlştir. tibi Lord Duglas ile Hariciye mi.Is· Münih, 21 (A.A.) - Münih mat-

Paris, 21 rTAN) - Hartclye ~ teşarı B. Cadogan ve merkezi Avru- buatı Chamberlain ve Halifax'm ya
lmisyonu fefi Berenger, yahudUenn pa işleri departmanı tefi B. Etrang kında Paria'e yapacaklan seyahıtı 
Jskinlan m~lesini İngiliz resmi olduğu halde çarşamba günün Pari- hakkında tefsirlerde bulunmakıadır-
mahfillerile gorüşmek üzere Lon- ee geleceklerdir. lar. Matbuat bazı siyasi mahfillerin 
draya hareket edecektir. Kendisi Ça ba ak Fra H lci Münih konferansile hasıl olan hava-
b tft'-. nazır Bonnet ile onT"l1cmiic rşam şamı nsız ar • 

U5....... o-· -w-·-.· ye nezaretinde bir ziyafet verilecek- ya mugayir bir bava yaratmağa ça-
tar. tir. Perşembe günün Reiaicümhur B. lıştıklarını kaydetmektedir. İngiliz 

Ingmz b~ett, mevc;ut nizam- Lebrun bir öğle ziyafeti verecek, Pa- ma.tbuatınm bu mün~betle ıtt~ 
tnamenln musaadesi derecesinde, bir ris şehri de bir çay verecektir. Ak- ett.ıği tarzı. hareket bilhassa tenkit 
bmı ,ahudileııf:n Ta.ngnnikaya • pmı lngiltere sefaretinde bir gala edılmektedır. 
!Unlanm temin etmek için, T~ ziyafet verilecek ve cuma gunu Almanya mütemlelre balaainJe 
:ııika hükO.metiyle temasa geçmi§tir. Fransız v;ı _Ingillz nazırlan ~iyet- acele etmiJ'eceltmİf 
Bp bapta Gbıia hükfunetne de tema- !:!ı~e bırlikte Londraya doııecek- Berlln, 20 (TAN) - Alman Zel-
• gellnmiştir. Ginia 10,000 mil mu- · tung National gazetesi, Almanyamn 
rrabbamda seyrekçe meskUn arazi- İyi malOmat almakta olan mahafil ihtiyacı bulunduğu müstemlekeleri 
ıGen ibarettir. de Para müzakerelerinin, lngiltere hemen almıya kalkışmıyacağını, Al-

Londra, 21 (Husus!) =- AJıruuml- ve Fransarun yedi büyük devlete, man ihtiyaçlannın liyıkile takdir e
ıda yalıudi aleyhtarlığmm bitmecİiğl yani Almanyaya karşı takip edecek- dilmesi biraz da bir vakit meselesı 
ıeskisi gibi devam etmekte bulundu- leri hattı harekete müteallik olacağı olduğu için müstemleke meselesınde 
la bildirilmektecllr. Alman kitapçı- eöylenmektedir. acele ve ısrar edilmiyeceği ve alik3-
:Jarmm yahudilerin kitaplarını kabul . darlarca meselenin anlaşılması ıçın 
ıetmemelerl emri verilmiştir. f" nınnz - :Alman anlGfltlaa kendilerine vakit ve imkin verilec:e-

Londra 21, (TAN) _Almanya Londra, 21 (Husus!) - Chamber- ğini ya.mıaktadır. Almanyada Pirow 
lıaridnde1d yahudiler tarafından ge- lain ve Lord Halifax'm Paris ziyaret un ziyaretinden çok ,eyler ümit edi
rek filen, gere1c: kavlen Almanyaya leri esnasında İngiliz - ltaıyan anlaş- liyor. Gazete, Afrikanın müttehit 
'W'Y& bir Almana yapılacak her han- masma muvazi bir Fransız - Alınan bir Avrupaya vedia olduğunu ve Af
-' btr tecavb için Almanyadald ya- anlaşma~mn temini meselesi görU- rika meselesinin bütün Avrupa dev· 
hudilerin C9%81andırılacaklan Ber- §iilecektir. leilerile müttehiden derpiş edilerek 

,Jlnden bildirilmektedir. Fransa tarafından Frankoya mu- müttehiden fuledilmesi lizım gel· 
Lond:ra, 21 (TAN)- Vtya:tl8dmı ay harip hakkının verilmesi ve bir de diğtnl yazıyor. 

ın1mak istıeyen Y.m.JDer 125,000 
~ Frankistler Fransa da 

Mısırın Kutl uladığı 
THE lMPORTANT EVENT IN ECYPrS ROYAL FAMILT: 

• QUEEN FARIDA; AND PREPARATIONS AT THE PALACE. 

22 - 11 - 938 

Minimini 

İngilizce London Niroz lnermoamrim" 
Kraliçe Ferideye, çMuldutuna, cocn
Jwıun beıiiine tahsis ettiği resim 

Ha&m Karsan. N•rl ilerlediklerini Son Tedbirlerin 
Bosof idare Edec:eli Ak• I • Kahire, - Mısır kra1içesi Feride Kıza Feriha adı konmuştur. Çün- da Kahirede bulunuyordu. 

lstanbaı hakem kww mualHm Bildiriyorlar ıs erı İskenderiyede bir kız çocuğu dünya- kü kral Farukun ailesinde mevcut nun dünyaya geldiğini haber a 
-'-'- L-ı..-1--.ı-.:ııen "' ....... n~ --o- ---o- ya getirmiştir. Bu münasebetle Mı- bir kanaate göre, bütün aile efradı- +_ • 11 
""'IAnlA :ua~u::ıu111:::ı-au.uu :ı'wn DU9U- tayyare ile uıkenderiyeye döndü. 
tun taymi Türk Spor kmwuu umum Clmll11rJyetsf ICllYYeffer Parlsfe ve Bazı Şefllrferde ~dFaa!~lerdbi:n çocubinğa ekl~~e veriJmiş-k ndm adlan F harfile başlamak lazım- kızını kendisine annesi gösterdL 

-'f1-'- ......... __ 1200 E i V f I ' A I G I 1 8 I d w:.ı-. en ışıye yeme ır. • ...J 
meritezince tasdik ~ '" ~ s r erm J er ~me e rev er aı a ı d lhtılmıcr+... A . d - --'ll . d ,..,·---...1 d-rt Ertesi giln şehirde askeri bir P' 
:bula blldhilmişttr. Sa1aınanka, 21 (A. A.) - Umumt Parla, 21 (Hususl) - Hükiunetin a~,. s--- • ynı. zam~n a 0 gun .nıa. çenm Og .. &&uvuu:aua o . . 

N.....a n.---. bu _ _..__,, bir __ karargAh tarafından evveDd .. tr-m istihs-,~h t . ...:1A .... 1 U ri doğan çocukların aılelenne birer İn- doktor, sekiz hastabakıcı hazır hu - mi geçıt yapıldı. Bu geçide tatf' 
""'~ :ıxJDı.u ~--.T.a uıı;; -'1"' K.ül esrı ve ıu llil anmayı e ~rı; .. lirası bedi edilrn' . 1 m mmtabDinde yapacaJctır. nqredilen resmi bir tebliğde oıöyle götürmek için aldığı tedbirler menfi 6...... ye iştir. unmuştur. Kral resmi bir il zunnm reler de iştirak etti. 

Kınnm • Beyaz denilmektedir: neticeler vermeğe başlamıştır. BaJ- d 
lı Spor teşkilAtı, Atatürkün mcmıa Segre mmtakasmda kıtalanmız vekil Daladier bir müdafaa! milliye Çeli. Alman Hududu Spor lılerl HükGmete TEŞEKKÜR 

gO:nden iti>aren b1r aylık matem i- düşmanı Seros cıvarmada işgal ettiği kanunu neşrederek evvelce işçilere t 
••- ~ B:u...-:,_ r ._ __ ,,~ dur _ mevzilerden tardetm;.,lerdir. Cwn- verilen bazı haklann ilgasına doA-• Prağ, (Hususi) Çe_koslavak. ve Al- Devrediliyor lsta ti hl! 
oM1D -...... u~UD spo ~J""- ~ 6".. nbul mebusu Halil Etemin 
dulh. ..n.ıı _ 'D--. .. \ r huriyetciler alh .. zayiata u"'""amışlar- yuru--mu-ştur-. Amelenin evvelce hafta manya hududu bugun kati surette Yeni teşkil edilen beden terbi--. -'°" 

6.. &.....,& (Kırmızı :ılÇ.T_, spo 6 ... 
6

" .7 - fatı dolayısile gerek tedfini mel'P' 
__ da btr üddetle n•-'- dır. 1.200 esir alUlDllf ve mühim da 40 saat çalışmaları 1izım gelir- taayyün etmiştr. Al.manya hudut tas- "d- · __,.f. l 
--.....u.._ ay m ~... si umum mu unyetine tayin edilen minde ve gerekse mektup ve telgT' _...__ ta""......_~ mıktarda harp mal:zemesi llt.inam ken, bu kanunla haftalık çahpna aa- hihi dolayısile 50.000 nüfus daha ka ·• 
... -UUil ,tllK ""~w.a edilmi general Cemil Tahir iki gün evvel la beyanı taziyet 111.tfunda buluDY ti 
--------· ------ ştir. atleti çoğaltıldı. zanmaktadır. u 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Hava Jruvvetlerlnhı faaliyeti : Bu tedbirler fimdl amele arasm- haber verdiğimiz gibi ite ba§lamıı- dostlarma, arkadaşlarına ve talelı" '-
Bu anlaşmada Almanyada kalacak • _.. ıt 

Bugün öğle zamanı tayyareleri- da aksülfuneller yapmağa başlıımıt- tır. lerlne ayn ayn mukabele imkAIP"' 

miz Allcante 19hrlnde ~!dürülen ve hr. Pariste büyük fabrikalardan Çeklerin tabiiyetleri meselesi de hal İlk iş olarak Türkspor kurumu: göremediğimizden teşekkür ve safi it 
Şeker Bayramı müna99bedyle Os

lnanlı Bankasının Galata, Yenicami 
w Beyoğlu Şubeleıi Sontetrin 23, 
~. 25, ve 26 mcı &ünleri kapalı ola
ea.ktır. 

gömülen Falang mOesslsl Jose anto- ikisinde işçiler protesto grevi il8n ,ekllne bağlanmıştır. 
nio Primo de Rivera'nın hatırasını etmişlerdir. Bir fabrikada 600 işçi- ~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!-~~~~~ nun elindeki evrak, demirbaş eşya lanmızın iblağına sayın gazete · 
tebdlen 19hrin hapishanelerinin ve den yalnız 100 ü çalışıyor. mşlerdir. Fransız adliyesi alınması ll ve paralann müdüriyete devir mu- tavassutunu rica ederiz. 
mezarlığının üstüne çiçekler atmıJ- Valansiyen'de mahalli maden işçi- zım gelen tedbirleri tetkike başla- amelesine başlanmıştır. 
lardır. leri umumi grev illnına karar ver- mıştır. 

V EZ i D 

REFiK HALiD 

- Dedem nktDe, Hama mtlte9e1Dm!yhn b!r ~ 
18tın almıf; babam 'ft biz mefgul olamadık, JWll 
vekiller elinde kaldı... prenallk kadar aruL Fransa
dald dostlarımdan, icabında kullanılmak üzere, ta.
siyeler aldıktan sonra bu uzak, ıssız köye gidiyo
rum; bir kaç ay, belki de daha fazla kalacağım, 
Santimantal bir roman tipi lfbl inziva karan! 

- Sizin gibi mücadele adamından, lnkıllp kahra
man ndan beklenilmiyen bir karar! 

- Beni iyi ve doğru tamtmam1f]ar. Xahraman
lar arasında sadece bir geçlşlm oldu; • kaı;ıftığım 
ilahlar yanında ne kadar ufak kaldığımı daima gör
dum. Ben bir yanardağ eteline Slçraımf bir kıvıl
cım, bir çağlayan kenarına dilfmilt bir çiy kadar 
onlara göre hi9tim, onlara, bilhassa ona göre._ De
min anlattığım grafiklerdeki cüceler gibi! Gönülle
rin tabii bayah yadırgadığ'ı ezgin bir devrimde bu
lunuyorum; bu hal kahramanların başına gelmez. 

- Hayatın ruhu çirkinleştiren dallletlerinden 
arasın kaçmak, inzivaya ~ilerek bir tasfiye r&

Jimiııe ıfrmek.- sizde, demek, bir .. anadıorete" lik 

JEFRIKA No. 9 

tsttdadı nr. 
- Beni bir Paphmıc'e benRttyommuz; Tbals'hn 

kim! 
GQliif(lyonaz._ O bana Halep civarında Seman 

dağ'ı ba§Ulda bir sütun üstüne çıkarak tam altmıt üç 
sene gece ve gündüz, günefte ve ayazda, kum fır
tı.nalanna 'ft dolu kasırplarına gölüs gerip yapyan 
Saint - Slmeon'u anlattı. Ben ona "styllte" adı ve
rilen bu ltiklf eblillerinin bir Budist olduklarını ia
bata çalıftmı. Zell din -ve itıbt meseleleriyle pek 
atıkalı, Şarka gelen her Garpll gibi, belld-

Blrden IOl'du: - K6yün\lzil iyice tarif edemez 
misiniz? 

Cüzdannl)J çıltardmı.. Gulnln hediyesi olan dl> 
danımı _ masaya dayanarak kartmwı arkasına bir 
kroki çizdim: 

- lfte, dedim, ftll'M1 Humua, bu yol Arapların 
Tüdmür dedikleri Palmir'e, Palmir'den de Deyrl
zor'a gider_ O kadar uzaklqmıyacağız; Humus'tan 
çıktum, ipret ettiğim ywr Folkl .. dur; on kilomet
re kadar atedtti bu ~ otmwp w fGpbadı 

içinde en çok sizi düşüneceğim köyü gösterir. Köyün 
adı Aynizennube'dir ... Yani meşhur Arap kraliçesi 
Zeynebin pınan Zeynebe Frenkler Zenobie derler. 

Froylen Doktor kartımdaki çizgileri parmağıyla 
bir harita takip edermiş gibi yürüterek: 

- Oyleyse, dedi, şurada Fırat, Musul burası, ba
bda Hasiçe; ikisinin arasında Sincar dağları.. Sin
car dağları, hakkında hususi bilginiz var mıdır? 

- Hayır, hiç .•. 
- Mösyö Ali, köyünüzde bana emin olarak rahat-
~ oturunuz.. Bir aya kalmaz muhakkak babeJimJ 
alacaksınız! 

Karşılıklı, blrlbirlmizin samimiyetimize inanmış 
haldeyiz. içinde bir meftunluk titreyişi sezilen ses
le ve mantıksızca dedim ki: 

- Ben sizi görmek isterim, sizinle bulUfUp ko
nuşmak isterim! 

Zeli kartı aldı, l.nci fermetürlü ufacık bağa ça& 
tasma koydu: 

- işlerim, zaten, sizi görmemi, sizinle görüşme
mi icap edecek!. 

Elini uzattı, aynldı. 
Ertesi günO yanaştığımız lskenderlyeye inmedim. 

Kendiliğimden inmedim değil, ~li'yi gözetledim ve 
taraya çıkanlann arasında görmeyince inmekten 
nzgeçtim. 

Onun bulunduğu yerden :iki saat olsun aynlmak 
bir kayıp. 

Tam yemek vakti salona geldi. Bize balık verirler-
iten ona bqıb feYler &ötftrdüklerlne dikkat ettim. 

Şişesinin şeklinden anladığıma göre bugün Ren şa
rabı içiyordu; dün masasında hasır kılıflı bir Kian· 
ti duruyordu. 

Hep onunla meşgulüm ve yan günüm bir seltım
laşmayla geçtiğinden mahzunum. Ceceki vaadinden 
sonra aramızda bir sır hasıl olmuştu; benim tara
lundan artık konuşma ve yaklaşma teşebbüsü ya· 
pılamaz... Tıpkı aşk randevusu verişenler gibi, her
kese biribirimizden uzak durmak yolunu tutuyo
ruz. 

ikindiden sonra zaten kamarasından çıkmadı: 

limbalar yanmıştı ki yine bembeyaz - niçin her 
zaman böyle bembeyaz? - fakat bu defa zümrüt
leri ışıldıyarak salona girdi. "Gece elektrik altında 
belki son görüşüm!,. diye köşemde sızlanıyorum. Ağ· 
da renkli saçlarını iki kol örmüş, başına dolamış ve 
bunları alnının üstünde toplamıştı. Bu. bıraz Bi
zans ve biraz da on be§inci asır kuvaft.irlerini hatır
latan baş tuvaleti ondüle, alagarson, kole saçlı ve 
renk renk elbiseli öbür kadınlar arasında onu mo
dern dünyadan ayırıyor, uzaklaştırıyor, bir tablo 
veya bir tahayyül aandırıyordu. 

Yan yana geldiğimiz zaman beni o tuttu. 
- Yarın Asya toprağına ayak basacağım. Sizin 

için kıymeti olmıyan bu ehemmiyetsiz şey bence 
heyecan verecek kadar mühimdir. Bir kaç giın son
ra fU saatte bir köy evinin sedirine yaslanmış, bir 
küçük milletin dertlerini dinlemeğe başlamış ola
cağım. Siz de, ap.jı yukan ayni kadro içinde bulu-
ucaklmn , (Devamı var) 
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1 
Ekspresi Nasıl Çevirdik? 

~il Durunca. Bir Sıçrayışta Makinenin içine 
Gdık ve Tabancalarımızı Makinist ile Ateşçinin 

n· l~ ÇOku 
Göğüslerine Dayadık 

teftey. ~ P istavroz çıkardım. 
kiıieriJti ~ta_n ve Da.ko da yaşlı 
lta\tr Sıldıler, diz çöktüler ve • oı çık 
La.tanı ardılar. Hep beraber 
lııa ett~nın istirahati ruhu içm 
ttellirı. b ... -~arayuvanın akıbeti 
~· ~eise ut~n .. efradını düşündür-
11 llôbet . duşurdü. Da.ko etraftar 
lt1 Yert~eri çoğalttı, bulunduk· 
~ Siird .. erın biraz daha ilerileri
'1-gah ~· Ateşler söndürüldü. Ka· 
O ge adeta mateme büründü. 

~ceıec1~: bulunduğumuz yerde 
~ın ka · Sabahleyin ayrılmak 
l!t hu·· }tandan izin istedim. Lef-

.. unı ·· 
........ İst u çehresini kaldırdı: 

ta.rayu 
0
Yan, dedi, Allah baba 

latt1 Nvanı aldı ve aramıza seni 
>!Zi~Je e diye aynlıyorsun? .. Kal 
lbı , geç·:· .nako gibi yardım eder-

t ~ 1l'l.ır ·d ~fte gı eriz olmaz mı? .. 
HnJiı"nn~ bu sozüyle bana mua-
ıı heın etmiş oluyordu. Ta-

'

•• 0 ı teklif 

~ haceen kabul ettiğimi söyleme
kn Çetet _Yok. O gün Lefter Kap
ııı~ a"' Yı on üçer kişilik iki takı-
tiıı: .ntdı B. . i D . w 

ı de b · ırın akoya, dıge.-
Ötığu"' ana verdi. Tastepede oturt "'Uz b' arıtan b· ır hafta zarfında Lefter 
•eıesini ır daha Karayuvan me
Clıırı.. lliraçı:nadt ve ben de sorma
ı İdi 1J Pazartesi gününün saba-

te; il Ykudan kalktığım zaman 
ıd~llıla be Dakonun yabancı bir a
't~lli &Örcf~·Şbaşa verip görüştükle
~ 11Uy0r uın. Kaptan çok neşeli gö-

1.tlııı:ı.ı Ve ara sıra gülüyordu 
t "tıkla · 
~a.?. Uıakı rı Yerden mahsus bi-

a.t>tan ··aşınak istedim. O sırada 
.._ A~l'knnıdan bağırdı: 

Satsın b: İstoyan kaptan. Ne ka-
.._ l< IZden? .. 

Oiz]i b~sura bakma Gospodin. 
ga. it 

1 l'ldırn d Şey konuşuyorsunuz 
1 ~in... a rahatsızlık vermemek 
e .._B 
l alt b' · 
:anbulda ız_ı~ Gospodin Pavli 
eıe ~n n ıyı haberler getirdi. 

, a· Ç(iZeıne d~~~el şöyle. 
~ daha ~ ı~ırn bilmecelerden ikl
tl: harfin ?0zulrnüştü. Mektuptaki 
~ ı.-- ın f>avı· y 
d (\.araJ'U ıye ve . harfininn 
erhaı i ."'ana işaret olduğuna 

hoş geıd~tıkal etmiştim. Pavliye 
1lıtdı.ı11ı. ın dedim ve bir kenara o
baktı: · Lefter ciddilikle yüzüme 

' ı .._ lsto 
~ "'e kıs Ya~, dedi, ayağın uğur-

l'ı bekled~~tın gürmüş. Çoktanbe
~l'ler aı~gırn bir iş için uygun ha-
aıkaca~ ırn. Bu akşam yürüyüşe 
}tj 5ız. 

~aı ç ses 
atı. k Çıkarmadım ve sözün 

ltaYıtsız~:nını bekledim. Lelter bu 
.._ J\ b gırna güldü: 

b-ıa.,.~ e Stoyan ded' . . • . ~ın , ı, nıçın sor-
gıllı · ' nerey . . lzi?. e ve ne ışe gıdece-

le;' İ3eniın . 
ıı:ı1 y vazüeın senin emir-

t· CevabaPinaktır.. . 
lt. O gi.i~n:ı .. ~eferin çok hoşuna git

lıı~ başlı ogle Y~:°1.~ğ~.nde,. '' .ık
~ tı!\a.tneı Yacak yuruyuş, gıdU.~cek 
:. hakk ve bilhassa yapılacak 
~~ler~a bizimle görüştü, fi
~ sordu, emirlerini veı-

llnl:lı. 
tlıartıışt~cenin çözülmemiş yed kal
ta, lsta · bÇetemiz bir kaç gün r.,n 
li;ıdı.nı n_ Uldan kalkan ekspresi 
ela Sev~oy ile Ispartakule ara.>ın
clan Pa ~C:ek, Abdülhamit tarafın
lttrıt bet~ ~azetelerine gönderilen 
ieçitecet ?111 Osmanlı altınım cıe 

tı. 

tıtsı>n 
o .,

1
_ tst N'ASIL ÇEVİRDiK ! 

lıJt ı "'-il.Şanı ·· ar h guneş batarken ağır-
~, "ı uyu ayvanıara yükletildi, efrat 
lan efr!~ hazırıandı. Lefter kap
g~Çırdikteı v.e hayvanları gözden 
eli ki· n sonra sert bir sesle de-

- DCJ.k • 
Sen aç o ... İstikamet Vize. Yolu 
~ ar ve 
an gerırn . Yanlan kollarsın. İsto-

11kta kaı ız: bakacak ... Ben ağır-
1tıh bab ac:agım. Dua edelim Al-
k a hep· . 

azadan 1mıze sağlık versin -1e 
korusun. 

Hepimiz olduğumuz yerde diz 
çöktük, başlarımızı öne eğdik ve 
istavroz çıkardık. Kaptanın sesi 
yine yükseldi: 

- Haydi çocuklar ... 
Başlıyan yürüyüş tam dört ge

ce sürdü. Dördüncü gecenin sa
bahı Terkos ormanlarında idık. 

Burada bir gün bir gece dinlen
dik. ikinci günü akşamı ortalık 

karanrken adet olan dini merasi
mi yine yaptık, yola çıktık. 

Gece yarısından sonra Isparta
kule boğazını tuttuk. Tren hattı· 
na hak.im iki noktada kurulacak 
pusu yerlerini tayin ettik. Muhte
lif istikametlere gözcü ve nobet· 
çilerimızi sürdük. .lioğazın Hadım
köyıine açılan ağız tarafından ray 
demirlerini söktük ve traversleri 
çıkardık. Lefter kaptan vazüelen
ınlli, dönüşte takip edeceğimiz 

yolları ve birleşme mahallerini 
söyledi. Hepimiz yerlerimize geç
tik. 

Mevsim kıştı. Sulu bir kar ser
piştiriyordu. Şiddetlice esen yıl
dız poyrazı iliklerimize ~liyor, 
yüzlerimizi ısırıyordu. Soğuk a
yaklarımızı donduruyor, dişl~rimi
zi birbirine vurduruyordu. Oldu· 
ğumuz yerde titreşiyorduk. 

Ekspresin bir çığlık gibi havayt 
yırtarak gelen düdük sesi kulak
larımızı çınlattı. Lokomotifin git
tikçe yaklaşan gümbürtüleri, baca
sından fışkıran dumanlı alevleri 
ve saçılan kıvılcımları hepimizi 
canlandırdı. Ellerimiz tüf eklerimi
zin tetiğinde, gözlerimiz, bize doğ· 
ru kıvrılan dönemeçte, heyecan i
çiırıde bekleşiyorduk. 

Lokomotif korkunç yüzlü, koca 
gözlü, hırçın ve kızgın bir ejder 
azamet ve dehşetile göriindi.L Onü

müzden homurdanarak geçti ve 
bir dakika sonra uzun bir hırıltı, 
ve keskin bir hışırtı ve acı bir gı

cırtıy le durdu. 

Makinist yolun bozulduğwm an

lamıştı. Treni geri kaçırma!.< için 

elini hareket manıveıilsına atar
ken çete efradından Yuvan ile be
raber bir sıçrayışta makinenin i
çine çıktık ve tabancalarımızı ma
kinist ile ateşçinin göğüslerine rla
yadık. Lefter hır kaç arka<laşile 

vagonlara girmişti. Beş dakikada 
aradığı adamı bulıriuş ve altmla· 
ra kavuşmuştu. Kaptanın verdiği 
düdük işaretleri ile işin bittiğini 
anladık, makineden atladık. 

Lefter kaptan ve üç nefer .ı:ıay

vanlara sıçradılar, bir yıldırım hı
zıyle Istrancaya doğru uçtular. 
Bız de evvela Istanbul istikanıe
tine yürüdük. Bıraz sonra Istran. 
·ca cihetine döndiık ve koşar adını· 
la yola düzüldük. Girişılen işin 
muvaffakıyetle başarılması ve ne
le 'sarı san altınlara kavu~ulınası 
efradı şevklendirdi. Yürüyüş süra
ti kendiliğinden artıyor, hepimiz 
ıüratile kaldınlınış birer top bey
giri gibi koşuyor, koşuyorduk. 

lki gün ve bir gece sonra Istran-

ca ormanında kararlaştırdığımız 
birleşme mahallinde toplandık. 

Lefter efrada beşer yüz lira dağıt
tı. Dako ile bana da ikişer bin li-

ra verdi. Keselerimiz şişmiş, yüz
lerimiz gülmüştü. Para dağıtıl

dıktan sonra bir halka· halinde 
toplandık ve becerikli kaptanımı

zı alkışladık ve üç defa bir ağız. 
dan: 

- Horra, horra, horra kap;.:ın 
Lef ter. 

Diye bağırdık, yürüyüşe başla
dık. 

Kaptan bir gün evvel Bulgaris 
tana kaçmak ve Osmanlı hükurr.e
tinin takibinden kurtulmak isti
yordu. Lefter kaptan cidden ma
haretli bir çete kumandanı idi 
Müsademelerde olduğu gibi yürü
yüşleri de çok iyi idare edivordu. 

(Devamı var) 

Erkeklerin 
Bu umumi kederimiz karşı • 

sında, kadkmlarm daha kolay 
ağlıyatbi'lmelerinin, dlaha çok göz 
yaşı dökebHmelerinin sebebini ge· 
çen gün yazmıştım. Erkeklerde 
ayni kederden müteessir olduk -
lan halde niçin ağlıyamıız1ar, rti· 
Qin tıkamrar da gözyaşı dökt-mez· 
ler? Tabiati.n kadınlara, ıstırapla· 
rını haimetmek ic;ıin verdiği ağla· 
mak ve gözyaşı dökmek hitfun • 
dan erkekler niçin mahrum kalır· 
lar? · 

Keder sinjrlerinnzi heyec:ana 
getirdikten sonra onlann vasJta • 
sile başlıca üç dahili gudde il:ıP, • 
rine tesir eder; Tiroit guddesi ile 
böbrek üstündeki gudde. bir de 
kafatasının içindeki ipofiz gud,ie
si. Daha önceki yazılarımdan ha
tırınızda kalmış olsa gerektir, 
bunlardan troit guddesi kadın· 
lığın hassalr;ınnı meydana getir
diğinden kad •narda daha ziyade 
işler. Gözyıışlannı döktüren de o· 
dur. O gudde kederden müt~ssit 
olunca kadınlar daha kola, ağlar
lar ve gözyaşı dökerler. y;ne ha
tırınızda olsa gerektir ki dünyada 
tam yüzde yüz kadın veya eı kek 
yoktur, h~r insanda yüzde az çok 
bir nisbette kadınlık veya erkek· 
Vk vardır. Kederlendikleri vakit 
ağlıyarak gözyaşı dökebilen er -
keklerde de tabiatin bu Jutfunu 
kadınlıktan kalan ııhbete atfede
brnriz. 

Böbrek iistündeki guddeye ge
lince, o -elbette hatırlarsınız. e>l"kek 
l'k hassalarını meydana getirir. Er 
keğin arlal«-ler'ni lcadtn adalesin· 
den daha kuvvetli yapan, er -
kek vii('11dnnda kıllar c-ıkaran O• 

dur. Erkeklerde bu gudde daha 
ziyade işledıiği ıçın, erkek 
kederlendiği vakit böbrek üstün
deki gudde daha ziyade mütees· 
sir olur. Bu gudt!e teessiiriinü da
ha fada homıon çıkarmakla ifade 
..,1,.. n...... ...ı ....... aıı.. •dında o • 

lZMIRDE ı 

lzmirde 
Mahsullerin 

iKi GÜNLÜK HiKAYE 

Denizin Çağırışı 
Satış Vaziyeti Yazan: Halikarnas Bahligısı ı 

•ı~!!!!!!!~!!!!ii!~~ ... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~· İzmir, (TAN) - Mıntakanuzın bu 
seneki istihsali, satış ve ihraç vazi· 
yeti çok müsait bir inkişaf göster· 
miş, memnuniyete şayan neticeler 
elde edilmiştir. üzüm, incır ve pa
muk mahsulleri, hemen hemen ç1ft
çi elinden tamamen çıkmış, nı:ıhim 
bir kısmı da ikinci elden ıhraç edil
miştir. 

Ozüm 
Hazırlanan bir rapora göre, ikin

ci teşrinin ikinci haftası nihayetine 
kadar borsada 57 bin ton üzüm sa
tılmış, dış memleketlere :ia 48 313 
ton üzüm ihraç edilmiştir. Bunıın 

34283 tonu yalnız Almanyaya sev
kedilmiştir. Bugünkü üzüm piyasa
sı çok sağlamdır. 

Fiyatlarda düşüklük ihtimali gö
rülmemektedir. Son haftaki satışlar 
da 7 numara 12, 8 numara 13, 9 nu
mara 13,75, 10 numara 14.75, 11 
numara 17,5 kuruştan muamele gör· 
müştür ki, bu fiyatlar ge~en sı;re
dekinden daha yüksektir. 

incir 
!ncir satışları da, fazla olmuştur . 

Mevsim bidayetindenberi 18 bm 
ton incir satılmış, geçen seneki :;tok· 
larla beraber 26,87 ton incır ihraç 
edilmiştir. 

incir fiyatları da çok sağlam g~ 
rülmektedir. Müstahsil elinde .uıcak 
beş, altı ton stok kalmıştır . .bugün
kü fiyatlar siızme 13-18; elleme 9 -
13 kuruş, paçalı 7-9 kuruştur. 

Bir Köylü Otomobil 

Altında Öldü 
Izmir, (TAN) - Odemış - Adaki

de yolunda, iki otomobilin delice ya
rışları feci bir kazaya sebehiyet ver
miştir. ödemişe gelmeJdc olan 36 
numaralı otomobilin şoföri.ı Mehmet, 
arkasından kendisine yetişen 15 nu
maralı şoför küçük Mehmedin oto
mobilini görünce kendisine yol ver
memiş, iki otomobil korkun~ bir sü .. 
ratle yarışa koyulmuşlard1r. 

Bu sırada tarlasından merkebin€' 
binerek evine dönmekte olaa 18 ya· 
şında Mehmet, şoseden çekilinceye 
kadar, 36 numaralı otomobi1in altın 

da kalmıştır. Mehmet ve merkep 
parçalanarak ölmüşlerdir. 

Teessürü 
lan hormonunun en büyük mari
feti de damaranmızdaki tansiyo· 
nu artırmaktır. Onun için erkek 
kederlehdiği vakii tansiyonu ar
tar, boğazı tıkanır, yUzünün ada
leleri takaUüs eder. Bir keder ve· 
ya korku üzel'line insanın derisi
ni büzen, gözlerinin bebeğini bü
yüten, bazılarına ttireme veren 
de yine bu hormondur. 

Bu hormonun başka bir büyük 
işi de kanda şeker nisbetini ar
tırmaktır. Bunun şeker iizerine te
eiTi, şekeri erittiğini bildiğiniz en
sülin hormonunun tamam akşi -
nedir. Onun için böbrek üstünde. 
ki gudde kederden tees~ür du;\·arak 
fazla hormon çıkartınca kanda şe
ker çoğalır, daha fazla olunca id
rardan da şeker çıkmağa başlar. 
Kederlerden, teeııı;ürlerden ~onra 
meydana çıkan şeker hastalığının 
sebebi budur. 

Ayni guddelerin bir işi de kan· 
da kolesfrt~in mdadesini artır· 
maktır. Kanda bu madde çoğalın· 
ca da derecesine göre türlü türlü 
marifetler yapar. Sizi meraklan· 
dınp kederinizi daha artırmamak 
için bu maddenin marifetlerini 
saymıytıcağım. Yalnız kederden 
sonra sararmanın biT de yine ke· 
derden sonra safra taşlan hasıl ol· 
masının sebebi bu olduğunu hatır· 
tatacağım._ 

Kafatasının içindeki ipofiz gud 
desinin kederden müteessir olma· 
sı da bazılannda • beTeket versin, 
pek nadir olarak - şekersiz d:ya
bet hastalığı cıkarır. Kadın olsun, 
erkek olsun. keder Ü7.er'ne r;acla
nn bazdannda tekm:l. bazıların-

da tutam tutam bey87.1ar;ması da 
yine o guddenin teessürünü mey-
dana çıkanr... · 

Göriiyors1Jnuz ki erkeklerin 
teessürü, kadınlannki gibi, göz 
yaşlarile belli olmaz ama kadın
lann teessüründen daha derin ve 
daha J.5tıraphdır • 

Mehmet, başbaşa verip gü -
vertede uyuyan arkadaş -

lannı görünce, bir harp meydanın
da uykularına dalgın askerleri gör 
müş gibi oldu. Gözleri uykuya açı 
lırken, rüyasında Kara Eminenin 
önünden geçtiğini seyretti. Yürür
ken şalvarının havada çizdiği şii -
rin veznini yürek çarpışlarında du 
yuyordu. Ellerini uzatıp Emineye 
"ya sükutumu ver! ,, yahut bırak bir 
birimize dolanıp uçalım,, diye ba· 
ğırası geldi. Hava ılıktı. Battaniye 
almamıştı. Kuş tüyünden yumuşak 
h'avaya, ve gülüşen yıldızlara bü -
rünüp uyuyordu. Dudaklarında bir 
çocuk tebessümü vardı. 

Y arın artık köye varıyorlar
dı. Rüzgar pek muntazam 

esiyordu. Gemi sanki Euclid'in hen 
papafingo, insanın varamıyacağı 

bir buluda bürünmüştü. Ta tepede 
papa Fetifo ,insanın varamıyacağı 

bir yükseklikte gibi idi. Direk ba
şı zatülkürsi burcuna donanmıştı. 
Bastonun ucunda Andromeda çakı 
yordu. Çıt yoktu. Yelkenler bir 

heykeltıraş tarafından apak mer
merden yontulmuş olaydılar, bu 
kadar hareketsiz duramaz, işlerini 
de bu kadar sessizcesine göremez
lerdi. Tayfanın birinin elinde sa -
bun kalıbı, berikinin sünger, öte
kinde bir kova su. Birbirlerini gı
cır gıcır yıkıyorlardı. 

vinçten güverte üzerinde bir hora 
tepeceğini sanmıştı. Kendi kendi
ne "Hani ya??!,, dedi. 

K ayık koyun kanalından içeri 
dalarken, karşılıklı kıyılar 

birbirlerine bir şeyler fısıldaştı -
lar. Hemşehrilerini tanıyorlar ve 
asık suratlarına bakarak el ardın
dan alay ve fiskos ediyorlardı ga
liba. Bütün tayfa sandıklarını ve 
torbalarını güverteye taşımışlar -
dı. Demir atıldı. Tayfa, hiç acele et 
meden yavaş yavaş çıkmağa baş -
ladılar. Gece kayıkta bir kişinin 

nöbetçi beklemesi lizımdı. Meh -
met "ben beklerim,, dedi. Sandığı
nın üzerine oturdu. Cigarasını tel 
lendirdi. Köye bakarken, yüzünü 
yavaş yavaş denizden tarafa dön -
dürdü. Canı sıkılıyordu. Aşağıya 

anbara indi. Kimse yoktu. Arka -
daşlan gitmişlerdi. Büsbütün mü -
teessir oldu. Beraberce sıkıntı çek 
mişlerdi. Birbirlerine derdlerini 
yanmış, içlerini açmışlardı. Çocuk 
luktanberi birbirile beraber büyü
müş olanlardan çok daha fazla bir 
birine yakın düşmüşlerdi. Mehmet 
onlara karşı en yakın akrabasına 

karşı bile duymamış olduğu bir 
bağlılık duyuyordu. 

Onlarla konuşurken, birisile ko
nuşuyormuş gibi değil, fakat de -

nizde ıssız yerde yapayalnız ola -

rak, kendisini kendisile yüz yfize 

kalmış gibi, başı ve yüreği dinle -

niyordu. Evet kusursuz adamlar 

değillerdi fakat Mehmet bir (in -

san) a karşı sevgi duyuyordu; yok· 

sa Morale ait kupkuru ve cansız biı 
(cilt) e değil. Dostluğu hesapla gel 

miyordu, uyku gibi geliyordu. Sü· 
ktinet veriyordu. "Ben dostuma §U 

kadar fazilet verdim. O ise bana 

borcunu "bu kadar mefsedetle öde 

di., diyerek, işi ahz ve itanın ban

ka bilançosuna döndürecek değil · 

eli :ya! 

Ertesi günü bordalannda ynt -
makta olan koca bir gemiye tayfa 
yazıldı. Hiç karaya ayak basma -
dan öteki kayığ11 geçti. Güneş ba
tarken Mehmelin bindiği gemi uf
kun ötesinde kaybolup gittL 

BİT T t 
Bazıları en yeni ve gösterişli göm·--------------

1 

leklerini yamıyor, ayak kabılar o
narılıyor, pek eskileri kesilerek 
bıçak kını dikiliyor. O gece göz yu 
man olmadı gibi. 

Yeni Su Tesisatı 

Bitmek Üzere 
Ordu, (TAN) - Şehrimizin ~ri Ertesi gün açık denizde kendi 

su tesisat şebekesi için Almanyaya köylerine ait iki üç balıkçı kayığı-
ısmarlanan fund borular gelmiş ve 

na rastladılar. Selamlaştılar. Akşa 

ma doğru köylerinin dağlan irkil· 
diler, gökü kapladılar, gitgide ge-

minin üzerine abanıyorlardı. Dağ

lar havadan sarkıyorlarmış gibi 

duruyorlardı. Hepsinin köyleri ya 
maçlarda, yeşillikler arasında bem
beyaz görünüyordu. Fakat düne 
kadar köyümüz, evimiz diye can 
atıp duranlar, özlediklerini görün
ce, kanıksamış olduklar o yerlere 
karşı katıksız bir lAkaydi duyuyor 
lar, orasını görünce duyacaklarını 
sandıklan memnuniyet yerine iç -
!erinde derin hır hüzün buluyorlar 
dı. Mehmet baba, ana, kardeş. ve 
bilhassa Kara Eminenin içinde ya
şadığı kendi köyünü görünce, e -
teklerinin zil çalacağını, ve par -
maldannı şıkırdata şıkırdata se -

öksuruk 

döşenmesi hemen kamilen ikmal e
dilmek üzere bulunmuştur. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 63 yan 
gın musluğu vücude getirilmiş. bun-

lann su fışkırtma derecesi tecrübe 

edilmiş ve muvafık bulunm•ıştur. 

Bozöyükte Pisliğin 
Önü· Ahnıyor 

Bozöyük, (TAN) - Her sene çift,. 
çinin pancar teslimi zamanmda, ka- . 
sabamızın dahilinde bulunan lııta. 
yon ve civarı bataklık haline gel
mekte fena bir koku içinde kalmak· 
tadır. 

Bu vaziyetin önüne geçmek için, 
Nafia Vekaleti ve belediye müştere
ken, istasyonun arka tarafında oir 
rampa yeri yaptırmaktadırlar. 

Su rubu 
1 

11 Sirop Pectcral ıa 
Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronsları te
mizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa şaya
nı. tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOQLU - ISTANBUL 

1 
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Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Neca~ 

l .. ~~ISARLAR u. Mü_. o_o_RL_o_G_o_ıL_A_N_LA_R_ı_ı _o_KS_OR_E_N_LE_RE_:_K_A_T_R_A_N_H_A_K_K_l_EK_R_E_tA 
İşin l\lahiycU 

Ist.:ınbul Ba~üdürlüğü bin!!sının 

kaldırım t amiri işi 
Maltepe Enstitüsü memur evleri 

bahce divarlariyle kaldırım yapıl-

ması işi 

Keşif Bedeli 

Lr. Ku. 
1185 65 

831 27 

Bahariye tütün işleme evi iskele- 729 80 
si inşaatı. 

~ 7,5 temmatı 

. 
Lr. Kn. 
89 03 

62 34 

54 73 

Şartname 

Bedeli 
Lr. Ku 

5 

4 

Eksiltmenin 
şekli eaati 

Pazarlık 14 

açık 14,30 

Açık 15 

Türk Çimentosu ve Kireci 
Anonim Şirketi 

İkinci İlan 
Şirket esas mukavelenamesinin 

47, 48 ve 53 üncü maddelerine tevfi
kan TÜRK ÇİMENTOSU VE KİRE
Cİ ANONİM ŞİRKETİ his -
sedarlan aşağıdaki ruznamede 
muharrer mevaddı müzakere 

I _ 9/ XI/938 tarihinde ihale edilmiyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri işi, Maltepe EnstHüsü 
memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısiyle kaldırım yaptırılmaaı işi Ba· 
har'ye tütün işleme evine yeniden yaptırılacak iskele inşaatı hizalarında yazılı usullerle ayn ayn eksilt
meye konmuştur. 

etmek üzere 27 T. evvel 1938 
tarihine müsadif perşembe günü fev
kalade surette içtimaa davet olun
muşlardı. Mezkur içti~da nisabı 

ekseriyet hasıl olmadığından hisse
darlar ticaret kanununun 386 ncı 
maddesi hükmüne tevfikan 14 K. ev
vel 1938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 16 da Galatada Agopyan 
hanının 4 üncü katındaki Şirket mer 

1 kezinde ikinci defa olarak fevkala
de surette içtimaa davet olunurlar. 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 1/XII/ 938 tarihine rasthyan Perşembe günü hızalannda yazılı saatlerde K3bataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyo'nunda yapılacaktır. 

IV -;- Keşif şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle hergün sözü gecen şubeden slınabilir. 
V - Maltepe Enstitütii Dıvarlan ve Bahariye İşleme evi eksiltınelerine iştirak etmek istiyenlerin ;nhi

sarlar mnum müdürlüı:tü inşaat şubesiınden fenni ehliyet vesikası Almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme icin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarivle birlikte vukar 
Ruznamei Müzakerat da adı geçen komisyona eelmeleri ilan nlunu'I'. (8356) 

* I - İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptı-
rılacak açık güverteli armalı ve tam teçhizatlı bir adet çektirme (tek
ne) 9/XI/ 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

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

m - Eksiltme 5/XII/ 938 tarihine raslayan pazartesi günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a1ı
nabilir. 

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

Cinsi Miktan * Muhammen B. %7,5 teminatı eks ilt-
bebe ri tutan 

Lr. K. Lr. K. lira kuruş 
menin 

şekli saati 

Beyaz toz yaldız 100 kilo 2,80 280,- 21.- pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 adet -, 8 1200.- 90.- açık 14,30 

1 - Yukarda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme şartname ve 
nümuneleri mucibince biıalarmda yazılı usullerle ayrı ayn satın alı-

nacaktır. " NllQ ... 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös

terilmiştir. 

Ill - Eksiltme 7-XIl-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına

bilceeği nümunelerde görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
iliı.n olunur. (8485) 

Cinsi Miktan * Miih~mmen B. 
beheri tutan 

L. K. S. L. K. 

% 15 teminatı 
Li Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli saa ti 

Bileği taşı 

Tütün tozu 
96 adet 36.-

550 
700. 

5.40 Pazarlık 14 
100 ton bedeli 
Ambalaj mas. 

1250.-
187.50 Açık 14.15 

Iskarta ip 1958 kilo - 19. 12,5 374.46 56.16 " 14.30 
ı - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından brıkive 

50 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet bileğitaşı. İz
mir Tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 
ton tütün tozu ve Üsküdar depolar gnıpunda mevcut 1958 kilo ıskarta 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. , 

Il - Muhammen bedellerile % 15 teminatlan hizalarında gösten1-
miştir. 

ill - Attırma 28-XI-938 tarihine rasthyan pazartesi günü hizala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Bileğitaşı nüınuneleri Paşabahçe fabrikasmda 1145 + 813 -
1958 kilo ip nümunesi tl'sküdar depolar gnıpunda görülebilır. 

V - İsteklilerin arttırma kin tayin edilen gün ve saatlerde % 15 te
minat paralarile birlikte yukanda adı areçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8247) 

Cinsi mfktan 

Yassı ve yuvarlak 

kayış 

37 X 68 san tırtıklı 

* 
Muhamınen R. 

Beheri Tutan % '1,5 teminatı 
ı.r. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

1575 metre 896.-(sif) 67 20 

Eksiltmenin 

aaati 

14 

alminyon kağıt 200 kilo 2. 24 44~.tn 3 36 14 30 
1 - Sartnamelerine ekli listede ebat ve miktan yazılı 1575 metre 

yass ı ve yuvarlak kay1' ıle 37X68 san tırtıklı alfimlnyum kağıdı şartna· 
~ı · ·e n r:ı L-nc>l c ri mucibinc·t tı{rt ayı·! 3~ık ek;•'tme 4suhı ile "> cı :. ı ı ı alına 
c J· r. 

rı - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
ter n .r . 

III - Eksiltme 30-XI-938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesındeki alım 
komisyonunda yapılaca..~tır. 

IV - Şartruımeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabi
lcceği gibi nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksHtme için tayin edilen gün .'Ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri 

ilin olunur. ..8282" 

Çimento sanayiinin Eti Bank elin-

i -- de temerküz ettirilmesi ve hususi çi-

l Levazım Amirliiji Sahn mento fabrikalarının bu bankaya 
devir ve ferağı hakkında hükumet-

Alma Komisyonu llcinları çe ittihaz olunan karardan hisseda-- ı ranca malUmat husulü ile Heyeti u-
40 bin metre kanaviçenin kapalı mumiyeee bu hususta bir karar itti

za rfla eksiltmesi 5- 12- 938 Pazar- hazı. 

1 tesi gü?ü _sa~;. 15 te Tophaned: Le- Devir ve ferağ şera~tinip tasdi~i 
vazım amırlıgı satınalma. kcnnısyo~ yine hissedaran meyetı umumiyesı
nunda yapılacaktır. Tahmın bedelı nin tasvibine muallak bulunmak ü-
6000 lira, ilk teminatı 450 liradır. zere işbu şeraitin müzakere ve tes
Şartname ve nümunesi komisyonda biti için delege tayini. 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi- İşbu devir muamelesinin tcap e -
kalarile beraber teklif mektuplarını deceği ve heyeti umumiyenin müna
ihale saatinden bir saat evvel komis- sip göreceği diğer bilcümle kararla-
yona vermeleri. (372) (8478) rın ittihazı. * Şirket esas mukavelenamesinin 53 

Harp Akademisi için 100 adet be- üncü ve ticaret kanununun 386 ncı 
yaz lake karyola 29- 11- 938 salı maddesin in üçüncü bendi mucibince 
günü saat 15 te Tophanede Levazım fevkalade heyeti umumiyenin bu 
amirliği satınalma komisyonunda ruznameyi müzakere edebilmesi için 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. sermayei şirketin ıaakal msfını tem
'rahmin bedeli 1300 lira, teminatı sil eden hissedaranın huzuru lazım-
195 liradır. Şartname ve nümunesi dır. 

kom isyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret kanununun 385 inci mad
kanuni vesikalarilc beraber belli sa- desi mucibince bir hissesi olanın da 
atte komisyona gelmeleri. işbu müzakereye iştirak ve rey ita 

(369) (8475) etmeğe hakkı vardır. Birden ziyade 

*· Topçu Okulu için tek ranzalı 50 
adet karyola 29-11-938 salı günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 650 lira, te
minatı 97 lira 50 kuruştur. Şartna -
mcsi komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri 

(370) (8476) 

* 250 adet keçe belleme, 450 gebre, 
400 büyük ve küçük kıl yem torba
sı, 400 kıl kolan, 150 kayış yular 
başlığı, 100 ip yular sapı, 600 pay
bcnt, 300 ip yular başlığı 29-11-
938 salı günü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 1 766 lira, ilk teminatı 132 lira 45 
kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(371) (8477) 

* Olçme alayında mevcut 1200 adet 
boş benzin tenekesi 30-11- 938 çar 
şamba günü saat 14 de Tophanede 
Levazım 8..mirliği satınalma komis • 
yonunda pazarlıkla artırması yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 180 lira, te
minatı 27 liradır. Tenekeler Davut
paşada Ölçme alayında görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (373) (8479) 

* Nakliye Okulunda mevcut 2500 a-
det boş benzin tenekesi 30-11-938 
çarşamba günü saat 14 de Tophane
de Levazım amirliği satınalma ko -
misyonunda pazarlıkla artırması ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 225 lira, 
teminatı 33 lira 75 kuruştur. Tene
keler Orhaniyede Nakliye okulunda 
gorülcbilir İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (374) (8480) 

* Askeri Tıbbiye Okulunda mevcut 
4891 adet kitapla 8 çuval içinde mev 
cut kitap parçaları 30-11-938 çar
şamba günü saat 14,30 da Tophane
de Levazım amirliği satmalma ko -

ı misyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 50 lira temi~ 
nah yedi buçuk liradır. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(375) (8481) 

hissesi olanların reyleri hisseleri 
nisbetinde mütesaviyen tezayüt e
der. 

İşbu içtimada hazır bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 
inci maddesi mucibince içtima tari -
hinden bir hafta evvel hisselerini 
Şirket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hı,se se
nedatı mukabilinde alınacak mak
buzlar şirket merkezinde tevdiat rna 
hiyetinde olarak kabul edilecektir. 
~·-·-·-_,.. 

Çanakkale İcra Memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: Bele
diye kahvesi denmekle maruf gazi
no maa arsa. Gayrimenkulün mev -
ki, mahallesi, sokağı numarası: Gtint 
rük civarında. Yalı mahallesi, yalı 

caddesi, Takdir olunan kıymet: On 
beş bin lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: Çanakkale icra dairesi. 1 ci ar
tırma 23-12- 38 cuma saat 14 te. 

1 2 ci artırma 9-1- 939 pazartesi sa
at 14 te. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttmna 
şartnamesi 17-11-938 tarihinden 
itibaren 36/ 77 No. ile Ç. K. icra da
iresinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İlan
da yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler, işbu şartnameye 

ve 936/ 77 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbetin· 
de pey veya milli bir Bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 
(124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla d!r 
ğer al8kadarlann ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilin tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde haklan tapu sieilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartnamesini 
okum~ ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

S - ·Tayin edilen zamanda gayri 
menkul def 

Hergün Evinize 
Neşe Veren 

ISTANBUL için Satış Salonu 
ORION - RADYO Boronkay Bela .. ____ ., 

İstiklil Cad. No. 324-1- Beyoğlu ---~ 

1 Harici Askeri Kıtaat llanları 

lnşaat itlerinden Anlar Bir Mimar, Mühendis 
Fen Memuru Aranıyor. 

Konya kolordu İnşaat Şubesinde vazife görmek üzere 

ücretle aşağıda evsafı yazılı bir fe~ m~mur.u aranıyo~. ~ 

Talip olanlar yol masrafı kendılerme aıt olmak uzere derhal . 
ya kolordu Komutanlığına bizzat veyahut istenilen vcsaikle bit 
mektupla müracaatları ilan olunur. 

Aranılan evsaf: 
1 - Nafia Fen Mektebi mezunu ve hususile yapı ve mimarl 

ne vukufu olmak "Diplomalı mimar veya mühendii tercihan kabul 
nur,,. 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 

3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
mensup o~ 4 - Polisten musaddak vesika "siyast cemiyetlere 

ğına, mahkumiyeti bulunup bulunmadığına dair." 

5 - Bonservisler. 
6 - Nüfus kağıdı veya musaddak sureti. (650) (8531). 

* 
150.000 kilo unun kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
18000 lira ilk teminatı 1350 liradır. 
İhalesi 5.12.938 Pazartesi günü sa
at 15 de Merzüonda Muhabere ala
yı garnizonunda satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi pa 
rasız her gün İstanbul ve Ankara 

Levazım amirliğinde ve komi -1 
görülebilir. İsteklilerin kantJ1l 
3 cü maddelerindeki vesaik .,,e 
nat makbuzu ve teklif mektU,41 
havi zarfın kanunun 32, 33 :ııı 
lerindeki tarifat dairesinde ihal' 
nü saat 14 de Komisyon başk ,,_ 
na verilmesi. "652,, "85 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 
İkinci taksit zamanı 1 tıkklnun 938 dir. Taksitlerin vaktinde 1' 

rılması lüzumu ilan olunur. (8447) 

M•·-ııı.ıeeııl 
Sivas - El'Zl1rum hattının lşlelmeye açık bulunan Kemah is~ 

nundan sonraki Alpdumanlı ve Erzincan istasyonlannın 23--11 

tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eşya nakliyatına açılacağı ve 'rl 
len Çetinkaya - Kemah arasında işliyen muhtelü trenlerin günle~ 
hiç bir değişiklik yapılmıyarak Er zincana kadar devam ettirileceği ' 

• .J 1 • ,... • 

yın halka ilan olunur. 

~----------------------------~---__.,/ 
lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için mübayaasına lüzum görülen 87 adet kumaş P-' 

talon ile 8 takım kum~ elbise açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 658.10 lira ve ilk teminatı 50 liradır. Şartnarrıe <ti 
nümuneleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklileriıı 'tlJ' 
vakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni vesaiki ile b" 
raber 5-12-938 pazartesi günü sa at 15 de müdürlük binasında :mai" 
şekkil Alım Satım Komisyonuna müracaattan. (8540) 

en çok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıyme -
tin yüzde yetmiş beşini bulmaz ve
ya satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bulunup ta be
del bunların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacaklarının mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 
on beşinci günü ayni saatte yapıla
cak artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacak
lıların o gayrimenkul ile temin edil 
miş alacakları mecrnuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil -
mezse ihale yapılamaz. Ve aa ta-

• !'k~ 6 - Gayrımenkul kendisine µ• 

olunan kimse derhal veya ver.~~11 
mühlet içinde parayı vermezse ~ 
kararı fesholunarak kendisınden ~ 
vel en yüksek teklifte bulunan k J 
se arzetmiş olduğu bedelle alI11 11~ razı olursa ona, razı olmaz veya··d 
lunmazsa hemen on beş gün m\l ,r 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok _,fi 

tırana ihale, edilir. İki ihale araYf 
da.ki fark ve geçen günler için % 
ten hesap olunacak faiz ve diğe! ; 
rarlar ayrıca hükme hacet ka1I11 
sızın memuriyetimizce alıcıdan ts1" 
sil olunur. Madde (133) 
Yukarıda gösterilen tarihinde le' 

ra memurluğu odasında !şbu iJiin <ti 



lıtihasızlık • Ha
zımsızhk • Şişkin· 
lik • Bulantı • Gaz ,. 
Sancı • Mide Bo
zukluqu-Dil· Bar
sak Ataleti - lnkı· 
baz • Sardık • Saf· 
ra • Karaciğer • 
Sıkıntı • Sinir • 1 
Horla1,11ak ve bü-

NEZLE BAŞLADI MI, ARKASINDAN 

G R 1 P GEL 1 R 
Buna kartı yega.. ıare 

BiR KAŞE 

iSMiNE DiKKAT EDiNiZ 

D1R 

tün Mide ve Bar- ~-----------------• sak rahatsızlıkla- ır 
rına mutlaka ANNELER, DiKKAT! 

Et ft lebzelerin iyice ptpnemeslnden, meyvalann g6ulce ydrenmım111ndan, içilen ını1arm temb: 
ve uf olmamasından hasıl olan solucan dedilimlZ banak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince 
barlalm iç zarına yapıprak ve kan emerek yetifir ve OrerJer. Eberiyetle çocuklarda bulunur. 

!'.;': İçin her yemekten sonra t - 2 tatlı katılı yarım hardak • içinde Ye mGthil için her sabah 
llA~ Jatarken aç kanuna 1 - 2 çorba katılı yarım bardak IU •inde köpürterek içmelidir. 
~ MEYV A OZV mepalardan ve meyvalann izlerinden yapılmıf bir harikai ean'attır. 

""1pa •e bilhassa lnailiz mepa tuzlarından daha ,.Ubek oldaia bt'iyetle aabittir. Buna rai· 

Halsizlik, kansızlık, h&Z11111ızlık, brm ainJan, kana tlfmeleri, banm, makat btmmuı, U.. 
hal, oburluk, bq d&nmeai, salya akmaıı, ear'aya ben._ .mir halleri, pce korkulan, ıör
mede, ititmede bozukluk hep bu kurtlann teairiclir. 

ismet Solucan Bisküvi ti 
llaen AYnıpa meJYa izlerinden bet miali daha acusdar. HASAN MEYV A OZV yalnız bu turtlaruı en birinci devasıdır. Büyük ve kilçOk 1ere emniyet ve ittmadla verWr. Her ~ _,. .,. 

biT türl& olup fekenizdir Ye çok kapGrllr. 

Şiıe : 25 iki misli 40 Dört misli 60 Sekiz misli 100 Kr. 
ve yer. Çöcuklannıza senede birkaç defa ihtiyaten verinls. Aile doktorunuza danıpnız 

'----~----~~------------------------------~~~~~ 
DİKKAT: Kullandıktan )'irml dart saat soma solucuılar dtlpıeae çoeutanazda 10l11CU o1ma4bll

na itimat ediniz. 

RADYOLARI 

Sıhhat Veklletinln resmJ milsaadestnl haizcf lr. Tam istimali kutularm içinde yazılıdır. 
Kullanq tarzı: Bir biskilvlt çize\ ile bet mflsavi lmma ayrılmqtır. BflyWer: Gece )'atarken Od 

kutu biaküvit, çocuklar: 10·15 yapna kadar bir kat u, 10 7quulan qalı peaklara her ,... isla pce 
yatarken bir çlqi blakUvitl verilir. 

Fiatı her eczahanede 20 kuTUştur. ( 1 S M B T) lmılne dfkkat. 

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

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır • 
....................... , . 

llinlarınızı vermekle hem kendinlze ve hem 
de Kızllaya yardım elmiı olacaksınız. 
Mlracaat yeri: lıtanb•lda, -Post.ha• •arp11llClcl Knalay 

ıahı blroıu. Tel. 22653 
latanhulda, Poatabane aıbnnda Kahraman sade laaa 

• BEYOILUNDA ._ ______ lllncılık Şirketi. Tel: 20094-91 4~------· 

~L 
. ~.~ 

34NUMARALIHAIAZADA 
~ ~~ • Türk Anonim Şirketi Müdüriyetinden: 

BÜTÜN DÜNYAYI SA 8 A Şirket midlrlyetl lata•lı•lda Aıır efe•dl aokalıııcla 

----·BEYKOZ----
Deri ve Kundura Fabrikası 

• 
/ 

laker hanını• 2 •el kat.na •aldeclllml•tlr. 
-~' A_ , ' "' RADYOLARILE cuı""ıuca-. ~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~---

" Aakert Fabrikalar Ummn MGclirlGll Ticaret Ş .. denı 
~? , 200 Ton Söğiit Çubuğu 

6JGn 
NOZAD 

mONlt·~~ 
dl ............. "'~ 
olunmut e..ır ......,11\l 
Soneua 111.....Uftln ~ 
ltoe "91fta,.: urafe" •"'•il. ... flfl .... ......., 

lıll " clepntklılı~~ 
•rtlolduruflee~~ 
MO .... hpw...a 
Nil 8000 llt 7000 
nHmeru,... 
fepledef\ 
brldr .... u, 
..... UOlef'I ue ~ Um= .. ~w:mıda Devlet DemirJOl1arı ... Olilarmda ... 

... İlteldilerln: 2. fıkinclklnun. 139 tarlhll puartesl gilnl ... , 14 de 
111hir ve satıı salonu: Beyoğlu lstild81 caddesi No. 34 : ~~W:"!e::::._Ukte Aaked Fabrikalar umum ııildür-

Şartname heqOn saat 13,30 dan 15,30 • kadar Ankanda '1'lcaNt 

E D 1 S O N Mu··essesesi · şubeatnden .. latanbulü JDcJ••• Alkert Fabrikalar Yon ••• mA-
..........__ dürlillftnden paruas alınabWr. 
~------------------------------ Şartnameyi istida ile ..,__. 20 tarqluk damp ft • kllNfluk 

2ENITH 
t.ı 9lld ve halihazırda en 
~lnıil ve dünyanın her 

ndan en fazla ararutn 
~fır. Yalnız Beyotıun-

1' A K E R malazalan.nda 
satılmaktadır. 

~ 
~-._-..N-ept-7-at-M-tid_tlıtl_B_al_U 
)i....__~RDONCC Gueteeillk ve 

-vq 'r. L. Ş. BauldJii 7U TAN 
lılat .... 

ı ı ! , 1 
' ı 1 .ı ı 1 ı ı · · ı , 11 ı ı 11 ı · i 1 :l ıı ı ı ' " ı ı 'ı 1 ı 

~ ve dıt bum memelerbıde, bum 
memelerinln hm: WrlO lltihaplumda 
c:erahatlenmif ftstWlerde. kanayan 

posta pulu g6ndermelerl JlmındJr. ('837) (8'95) • 

Kaz• tuzlclnm b llNI ve ............. IHdesl 
Gem11erlmizln Kazan tmlarmı kırma ft Wnisleıne tıP 1 Dnunsanl 
1939 tarihinden itibaren bir sene mWetle n pazarlıkla bllbme i-
hale edilecektir. Pazarbk 15.12.938 gOnil saat on bette materJal 111-
bemizde yapılacaktır. 
Şartnamesi Tophanede Dents Ram Mnesm4t Jı1aW7a1 Sub-r'• 

den parasız olarak alıuabilr. 
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İKİNCİ TEŞRİN 

1938 

latanbul, Ankara Caddesi 103 

TELGRAF: TAN, tsTANBUL 
TELEFON: 24310,• H318, H319 
DÖBDtlNCC YIL - No. 1191 - .. 

5 IC 1! R U Ş , 

Ankaranın, Ebedi Şefi 

Çocuk Ansiklopedisi 
ll\iyül[ iki cı1ttir. Her ev'de bulunmaıı lizımdır. 

lkıi cildin fiyab 7 liradır. 
TAN Matbaaamda aatılmalda.dn-. 

• 
Son istikbali 


