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-2- ULUS 

EBEDi ŞEF ANKARA'DA 

Bütün Ankara göz yaşları 
· arasında Büyük Af a 'nın 
cenazesi önünde ağhyor 

Son 
---ı Dün sabah günef, yaslı bir Ankara üzerine doğdu. Hükümet 

• • • •- 1 merkezi, Jcurulduğu gündenberi böyle hazin bir törene şahit ol. gu.n U mamıştı. lzdihama mani olmak için zabıta tedbirleri alınmış; so-
kaklar bomboş ... yalmz, çizilen programa göre cenazeyi karşıla

F. R. ATA y ~a törenine iştirak edecek olanl_a~ g~rülüy?r, Genç . harbiyeliler 

Senelerdenberi alışık olduğu
muz katar, her zamanki ağırlığı 
ile istasyona girdi. On altı on ye
di •edenberi kendisi ile ıaVQ§ıp 
çalııanlar, gülüşüp konuşanlar, 
hepıi hazır! Yalnız O, İnmiye
cektir. Senelerdenberi tebesİüm· 
lü •elam bakışını gördüğümüz 
pencerenin arkasında, şimdi, kı -
zı1 ölüm meşalesi yanıyor. Vatan 
toprakları üstünde son seferini 
bitirmiştir. Bitmek! Her şey, ta
mamen bitmek! Merasim ıonu 
yaklaştıkça, içimize onu büsbü -
tün kaybetmek dehıeti çöküyor. 
O'nun ölümünde, iptidai mağ
budların nasıl doğmu§ oldukları
nı görüyorum. 

Hepimizde, her ıeyde o kadar 
yakından, o kadar içten ve de· 
rinden var ki on doku" yıllık mil
li fahıi halıralardan hiç birini 
ondan ayırıp düşünemiyoru7-
Hepimizden ve her §eyden bır 
parça onunl~ beraber ölmüştür. 
Bu tabut, herkesin bir parça•ını 
lQ§ıyor. 

ıstasyon yolu boyunca mi sıra dızılmı§, polısler ve Jandarmalar 
caddenin iki yanında yer almı§lardı. 

Saat tam dokuzda protokola çlahil 1 Meclis binasının önünde 12 mebus 
zevat, Ankara garında kendilerine ay- tabutu, top arabasının üstünden aldı
rılmış olan yerleri alııut bulunuyorlar- lar ve öncoden hazırlanmış olan husu· 
dı. Her taraf derin bir sessizlik için - si yere kadar omuzlarında taşıdılar. 
de; İstanbul' dan gelecek tren bekle • Katafalkın etrafında meşaleler yanı -
niyor... yordu. 

Tam saat onu üç geçe Atatürk'ün Tabutun iki yanında ilci general, i-
mübarek naşını taşıyao husus! tren ki subay ve iki er nöbet aldılar. 
Ankara garına girdi. Cenazenin bu- Rcisicümhur İsmet İnönü, Kamu -
Junduğu vagon bayraklarla ve defne tay Başkanı Abdülhalik Renda, Baş -
dallariyle süslenmişti. Başvekil R Ce- vekil Celal Bayar, Mareşal Çakmak, 
ıaı Bayar vagondan indi. Vekiller I-leyeti, mebuslar, kara, deniz 

Cümhurre~imiz İsmet İnönü, Bil· ve hava kuvetleri mensupları, mülki 
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik erkan, Cümhuriyet Halk Partisi Er -
Renda, Genel Kurmay Başkanı Mare - kanı, vilayetlerden gelen heyetler ta . 
pi Fevzi Çakmak ilerlediler. Ve naşın butun önünde hürmetle eğilerek tazim 
bulunduğu vagona çıktılar bir dakika vazifesini ifa ettiler, Bunları talebeler 
sükiit ettiler ve tekrar indiler, ve halk takip etti, Geçiş gece yarısına 

Şapkalar çıkarıldı ve başlar yere kadar devam etti. 
eğildi, Sonra tabut a~ır ağır vagondan ~ 
çıkarıldı. On iki generalin omuzları Yukarıdaki satırlar, dünkü hazin, 
üstünde kemali tilzimle bir top araba a içli ve ıstıraplı törenin bir hülAaa-
sına kondu. Üstüne türk bayrağı çe - aıdır. Daha doğrusu bu satırlar, 
kildi, bugiin bütün gazetemizin içinde 

Bu sırada kaleden atılan yüz bir bulacağınız yazıların bir hüliaaaı, 
pare top mübarek naşın Ankara'ya bir serlevhaar.:lır. 
geldiğini haber veriyordu, Dün Ulua ailesi, bütün muharrirle-

Top arabası ağır ağır iki tarafına riyle, bu milli faciayı. her vatan
asker ve polis dizilmi§ olan istasyon daı gibi ıstırapla ve göz yaıları a
yolunu takip etmiye başladı, Reisi • rasmda yafadılar, Duyduklarını, 
cümhur, Meclis Reisi, Başvekil, vekil- hissettiklerini, gördüklerini yazdı
ler, mebuslar ve generaller cenazeyi lar. Bu yazıları ve reaimleri bugün 
takip ediyorlardı. İç aayfamızda bulacaksınız. 

.... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. -

~Ogeliyori 
: Tunç yüzünün mavi 11ülüıleri- : 
- ni ö:zledik, gür sesinin hcikinı ci- : 
: hen11inin hcuretiyi,. •. Aylardan· : 

beri çoluk çocuk, kadın erkek, : 
_ genç ·İ.htiyar ömürlerimizi aana : 
_ göndererek, ellerimiz açık, göz- = 
- lerimiz yukarıda seni bekledik .. : 
§ Bahtıız Ankara'na bu nasıl : 

dönüı Atam? .• 
_ Vakur ve muhteş<Wt bir kar- : 
S tal 11ibi ufuklara u;ı;anarak bı- : 
: raktığın koca şehrin kolu kana- : 

dı kırıldı.. : 

= Seni biz; böyle mi bekliyor- : 
duk.. Ve aen altı aydanberi : 

: hasretini çektiğin se1111ili Anka- :_ 
= : ra'na dua için açılan kollarımı- : 
_ zın üzerinde mi gelecektin? : 
- En acı dakikalarımızda da- : 
: marlarımızdaki kandan kuvet : 
§ almamızı söylemi§tin. Nereden : 
: kuvet alalım? Damarlarunı.z: : 

dondu Atam .. 
§ On beı yıl önceki, yıldırımlar : 
: 11ibi ıehri dolduruıwı hôlô göz- : 

!erimizde... O ;z:aman da ağlı- : = yorduk .. Şimdi de ağlıyoru;z:. Bi- : 
§ ;z:i gözlerimiz; yatlı buldun ve ge- : 
: ne yaılı bıraktın •.. : 
_ Doğu§unla türk kadını ;z:afer : 
- /uuıandı.. Yaıaıyııınla türklük : 

ve insanlık zafer buldu. ôlümün,: 
: senin insanlığınla övünmek için : 
: çırpınan tarihin zaferi oldu. lh- : 
: tiyar tarih nasıl sevinmesin ki .. : 
: Asırlardanberi ancak bugün : 
: kan dökmez İ.ir inkılôpçı, ku- : 
_ aursuz bir insan, düşmansı.z bir : 
- kumandan ve unutulmaz bir A- : = ta bulmuıtu... : 
- Seni bekliyorduk Atam,.. Gö- : 
: nüllerimizi, kalalanmı.z:ı, gö.z:- :; 
: !erimizi lstanbul yoluna öyle : 
: bağlamııtık ki iftihardan, göğsü : 
: kabarmtf kara toprağın seni : 
: beklediğini şezemedik bile... : 
_ Tren gelıyor •.. Kulahların1ız· : 
: da çınlamalar var .• Evinin, eı:ı- ;: 

mi:ı:in Nkları söndii... T alcbe : = . öğreticisini, toprak çiftçisini., "a-: = rih mağlubiyetlere gülen biricik : 
= galibini, türk milleti atasını, : 
: türk anaaı en biiyülı :zaferini, in- : 
: sanlık •eıüıi ve bu geliıinle : 
: bahtaı;z: ankaralılar dünyaaını : 
: kaybetti.. : 
: Serri böyle mi karıılıyacaktık : 

Atam?. : 
Muallô lhaan BORA = 

Yaşarken büyüklüğünün •ırrı 
da bu değil miydi? Hepimiz, o
nun bir fiilinde kendimizi bulur
duk: Bir nevi kahramanlaıırdık. 
Onun fiillerinde köylü, ıehirli, 
aıker, genç, cahil ve münevver, 
herkes, hepimiz kana kana do
yardık. Onunla zaman zaman 
aynılQ§tığını hiaıetmiyen türk 
var mıdır? 

':;ı,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;-•.•••.•.•••.•.....•••••••.....••••••.•.......•.................................• '-
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Bu bir katafalk, bu bir ölüm 
dekanı değil, bu bir zafer kür•Ü
•Ü idi: "- Ah niçin ayakta dur· 
muyar!,, diyorlardı. Yokuıtan 
aıağı, çocuklar, gençler, ihtiyar· 
lar, bütün halk, sonra köylü, boz· 
kırın bağrı, hıçkırıktan boğula -
rak akıyor. Atatürk'ün azameti 
önünde milletinin asil büyüklüğü 
geçiyor: Çünkü bütün bu ycu ala
yında ıadece insanilik var. Ata
türk hakikatlerin adı idi. Kor
kanlar, taparlar: Biz sevdiğimi
ze, bizden olana, bizim için çalı
ran ve uğraJana, ağlıyoruz. 

Ve O'nun sancağını yalnız ye
ni hakikatlerin fethi için kulla
nacağız. Atatürk, istikbaldir. --
Dün · gelen yabancı 

heyet ve kıtalar 

: iNSAN VE KÜLTÜR . . 
"················································································--

Hep O 
İdrakimizin sınırlarını zorlıyan ve bunları en son açılma had

dine kadar genitleten hadise, filozofik tabiri ile bir "bedahet" 
hadisesi bir "evidence" hadisesidir. O'nun büyüklüğünü yahut 
O'nun üniversalizmini, yahut O'nun cihanı tenha bıraktığını, ya
hut O'nun sadece ölümünü, izah için, tasvir için, takdir için, idrak 
için; ne mantığa, ne sağduyuya, ne iknaa ihtiyaç vardır. Hadise
deki "bedahet" bir zelzele kadar, bir tayfun kadar, boreal renk 
'perdeleri arasında cereyan edecek bir miyraç hadisesi kadar bir
den, olduğu gibi, doğrudan doğruya ve hudusiyle beraber mües
sirdir. 

Atatürk kim olduğunu, ne yaptığını, milletine ve insanlığa ne
ler getirmi§ olduğunu, fikir halinde dimağlara ve his halinde gö
nüllere yerleştirmek için, ne ~aman ne de mekan takyidatı tanı
mıttır. Öyle ki, öldüğü haberı, dünyanın hangi noktasına vardı 
ise, o noktada, idraklerin ve hislerin seri bir polarizasyonu vücut 
bulmuş ve o anda, o noktada, Atatürk, fena ile bekayı biribirine 
vaslederek, insan hüviyetinden tanrı - adam heyetine inkılap 
eylemiştir. 

Atatürk ve Tanrı • Ata insanlığın büyük mütefekkirleri için 
aynı pınarın iki taze ve y~şatıcı kaynağıdır. Bunlardan içmiyen
ler, 20 inci yüzyılın ihtiras, düşmanlık ve şek cehenneminden 
kurtulamıyacaklardır. 

Burhan BELGE 

Hava dün kapalı 

çisintili geçti 

ve 

Dün Ankara'da hava kapalı ve dur
gun geçmiş, akşam üzeri çis in ti şek -
linde yağı~ olmuştur. Günün en yük
sek ısısı gölgede 10 derece kaydedil· 
rniftir. • 

Yurtta hava Trakya, Ege ve Orta 
Anadolu'da kapalı ve mevzii yağışlı 

diğer bölgelerde umumiyetle çok bu· 
!utlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların karemet· 
reye bıraktıkları su miktarı Hopa'da 
35, Rize'de 9, Manisa'da 6, Sinop'ta 5, 
Trabzon'da 4, Muğla ve Termc'de 2, 
İzmir, Alaçatı ve Zonguldak'ta 1 kilo
gramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında, do· 
ğu ve cenup doğllsunda cenubu garbı
den saniyede 3, diğer bölgelerde umu
miyetle şimalden en çok 5 metre kadar 
hızla esmiştir. 

21 • 11 - 1938 
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Matem günü 
Hiç bir teselliye yüz vermeden duyduiumuz bir acı var: Ata

türk'ün ölümü. 
Ayağı ile yürüyerek bindiği tren altı ay sonra onun mübarek 

nağşım ebedi §ehre, Ankara'ya getirdi. Onun hatasız bir §akul 
olan varlığı, artık mukaddes bir ufkiliğe inkılap etmi,tir. Onu 
muvakkat de olsa kabrine götürüp bırakacağız. Ba,ında nöbet de 
beklesek O, yalnızdır ve bizimle aziz varlığı arasına ölüm, siyah 
ve aşrnmaz perdesini germiştir. · 

Bugün, bu ayrılığın matem gününü yaşıyoruz. 

Teselli istemeyiz. Ölümünün acraını, Onun kemaline layık bit 
bütünlükle duymak için kendimizi avutacak her histen aıyrılmı • 
şız. Vuslatının verebildiği kadar kuvetli muhabbeti, bugün firk .. 
tinden aldığımız acı ile tam bir yas ve mateme bizi bürüyor. 

Maddi alametlere muhtaç olmada,n, kalbimizdeki elemle tepe
den tırnağa simsiyahız. 

Son misafirliğini yaptığı Büyük Millet Meclisi binası; muvak• 
kat makberine gitmeden önce gecesini geçirdiği bir türbedir. Bo
ğazın mavi kıyısında son nefesini verdiği saray, gözlerimize muh· 
teşem bir sanduka gibi görünüyor. O, yüce ruhunu sevgili vata· 
nınrn her zerresine gömdü. 

Türk ili, baştan başa, hayat ve mematı ile, Mustafa Kemal'dir. 

O söylediği zaman sözlerini biz, ne kadar candan duymuştuk. 
Şimdi biz Onun için söylüyoruz, fakat O i§itmiyor. Kendimizi 
avutacak her histen uzağız. O, ölmüştür. O, öldüğü içindir ki bu· 
gün, milli matem günümüzdür. Hiç bir teselliye yüz vermiyoruz. 
İstiyoruz ki Onun ölümünün acıaını, vatanının ihtizarında Onun 
duyduğu teselli kabul etmez acı kadar kuvetli duyalım. Mustafa 
Kemal bizim için başlıbaşına bir vatandı. O, bizi yeniden yaratan 
insandı. Bugün bütün bir insanlık için kaybolan aziz bir vücut 
oldu. Ona sevgi ve bağımızı, tabutunun makberine bırakıldığı 
bu dakikalarda büyük ve asil matemimizle sarıyoruz. 

Onun yıkılmaz mezarı, bizim kalplerimizdedir. 
Hasan -Ali Yücel 

• 

Yazan: Kemal Zeki Gencosman 
Top arabsı ve onun arkaamda baJla

rı öne eğik cenaze alayı Büyük 
Millet Mecliainin önünde durdu. 

On iki mebus, kabarık tabutu top a
rabasından teslim aldılar, om.uz
larmın üatünde taııddar, muhte
feın türk bayrağınm gölgeaine tev
di ettiler. 

1"abutun aon iatirahatg&.hı gene bu 
bayrağın gölgesi ve o tabutun i
çinde uyuyanın ebedi muhafızı bu 
bayrak olacak .• 

Tabutun üstüne atlas türk bayrağı 

çekildi. Ordunun altı yavuz çocu
ğu süngülerini ve kılıç1armı çekti
ler, ölüyü bekliyorlar. Rütbe ve 
sınıf kaydını unuttular: Er, subay 
ve general yanyana, omuz omuza 
ve dimdik bu tabutun ebedi mu-
hafızıdırlar. .. 

içe akıtılan göz yatlarından, güçluk
le zaptolunan hıçkırıklardan bat
ka aes duyulmuyor. 

D fne dallariyle aarılı dört muaz
e zam aütundan yanan metalelerin 
ince dumanları yükaeliyor. 

Ankara Palas'm balkonunda yaban
cı devletlerden gelen heyetler, ae
lam duruyorlar. 

ölünün ayak ucuna, sonbahar çiçek
leri ve ausam yapraklariyle örül
müt bir çelenk kondu. Kordelesin
de .,Reisicümhur lamet lnönü,, ya
zılı. Sağında ve solunda meclia re-

it.inin, afV . . ye Mıui•ge.bu 

zalarmı taşıyan hüzünlü çellerıllde•J" 
yetr aldılar. 

lnönü tabutun önünde.-
Saçlarında tek &iy&h tel kalınanut er 

lan bu bat eğildi. Siper boyl....-
da, kan ve ateş henginıeai içinde, 
va.tanm acı ve mesut günlerinde 
omuz omuza arkadatlıık ettiği~ 
kumandanmı, Şef'ini, arlrad•ımı. 
karde§İni oeli>nla.dı. Parlak ,... 
nmnli gözlerinde hii.diselerle doW 
geçen bir mazinin bin bir türlü W 
tıra.sı canlandı, ve aktı. 

Rejimin ikinci Cümhurrei..inin. düo
yanm matemini tuttuğu Şef!<..,.. 
amda geçirdiği bu son "dakika"da 
tarihin bir devri okundu. 

Evelki gün Ankara'ya gelen Irak ve 
franaız manda idaresi heyetleriyle 
bulgar heyeti ve bulgar a•keri kıtası, 
İran, yugoslav, sovyet, fransız ve al· 

man kıtaatından sônra dün de sıra ile 
hususi trenlerle yugoslav heyeti, in

giliz .. heyeti, ve askeri kıtası, sovyct, 
fransız, alman, Polonya, Arnavutluk, 
Mısır, macar, •italyan, Estonya, Le

tonya, Danimarka. İspanya, Suriye, 

Finlandiya. lsveç, Holanda, Belçika, 
Çek, Japonya, İran, Afganistan, Mil
letler cemiyeti, düyunu umumiye ~c· 
yetleriyle yunan heyeti ve askeri kıta
ıı ve romcn heyeti ve askeri kıtası 

Ankara'ya gelmişler ve heyet azaları 

Ankarapalas ve Belvüpalas'da kendi
Je;·ine tahsis olunan dairelere veya 
kendi elçiliklerine, İngiliz kıtaıı Ga
zi Terbiye cnstitüsüncı yunan kıtaatı 
inşaat usta mektebine, romen kıtaatı 

jandarma enstitıisüne yerleştirilmiş

lerdir. 

.~ . : ' ı,f',:,. • . ~ ., 

Gözün her gördüğü ve her duydufu
muz doğru mudur? Ştı. yalm .ÜO

gülerin gölgemde bir tabut göri>
yoruz; fakat O'mu bu? Mustafa 
Kemal ölür mü ve tarihe aı~ 
bir baı, dört kuru tahtanm ;.;ine 
naaıl aığar? aldanıyor muyu;ı; 1 
Milletçe bir kabus içinde miyiz 1 
içimizdeki ıu hissi hali mağlup e• 
demedik; bütün bu gördüklerimi· 
zi bir gün unutacaiız. Ki.bua Ü.

tümüzden kalkacak... Ve Şefi 
dimdik, her zamanki gibi vakur 
ve müheykel kartunızda bulaca· 
ğız: 

- Ben ölmedim, diyecek, ben öl• 

Yunan Başvekili Ekselans B. Me
taksas ve yunan heyeti Ankara'ya ge
lir gelmez Başvekil Celal Bayar'ın re· 
fakatinde doğruca Atatürk'ün tabutu 
önüne giderek bir çlakika sükut et

mişlerdir. (a,a.) 

Dün akfam ilk defa Ankara 
i'Üneıi, ltendiainden daha büyük 
M'Üneıin tabutu üz.erindeki ııık· 
larını loplıya toplıya battı. 

Gece oldu "" aabahtanberi 
yaıları kirpiklerinin ucuna top· 
lanmıı yaalı bir uatandaı gibi 
bulutlu duran Ankara gökle
rinde ne yıldı;; uar; ne de en 
büyük güneıin ölümünden bir 
gece önce tutulan ay vardı. 

Büyük "hal", Ankarc:ı'nın bu 
zifiri gecesinden aonra "maz.i'
niıı koynuna 11eçecck. 

/atanbulda büyük ölünün dizi 
dibindeki takvimden kopan on 
yapraktan ..,nra dün de Anka-

DON GECE 
ra takr.Jimini ıalak auuçlarımı
z;m arasında burufturc:luk. 

Gü~ mevsimini hüz.ünlü bu

lanlar, bellr.i de, on iki gün önce
sine gelinciye kadar hakaızdı
lar. Birkaç yüz. aarı yaprak yer~ 
düftÜ, birkaç yii;z: çiçe.k sold~. dı
ye içlenmiye neden lu;z:um ~0~_
meliydi? Halbuki 1938 ııuzu
nün son QJlında O, koca bir sedr 
ağacı 11ibi devrildikten •onra 
sonbahar, haklı olarak, ha;z:an 
ue keder mevsimi olmu§tUr. 

Dün gece Ankara'nrn en acı 
ha:zan gece.i.ydi. Kendiliklerin
den lof gibi duran, kendililııle
rinden gölgeye bürünen ıehir ı-

§ıkları altında aokaklarda ses
aiz., aadcuız. kımıldaıan, fakat 
göğüslerine biriken hıçkırık in
filak edince haykıran kalabalık 
dalgalarının geçtiğini görüyor
duk. 

Yaaın, matemin, utırabın bu 
hıçkıran ırmağım gündüz.ün gö
renler, ~ece onun daha derin
leıtiğini, daha hazinleştiğini 

sezdiler. 
Alevlerini kederli gök yü;z:ü

ne doğru fışkırtan altı me§ale· 
nin ha:ı:in ııığı, üç bayrağın ü
;z:erinde yumuıak 11öl11elerle a
cıklı meniye/er ya,.dı. 

<Hıünden 11ecenin garipliğini 
de içe içe geçenler, O'nun An-

kara' da vatan hizmetinde uy- . 
kusuz geçirdiği geceleri, naaıl 
olur da hattrlamazlardı? 

Dün gece, O'nun daldığı e
bediyet uyku•unun oe1111ili An
hara'ıında geçen ilk geceaiydi. 

Bütün 11ünü dolu 11özlerle 
yeryü;ı;ünün bu en yaşlı parça
.ıını seyreden gökyüzü, güneıin 
batı§ından biraz sonra artık göz. 
ya§larını tutamadı. 

Katafalkuı duvarlarını beze
yen çiçeklerin Üzerini sabahle
yin nemli. görenler, dün 11ecelr.i. 
yağmurun damlalariyle anka
ralıların gö:z yaıını biribirinden 
ayırt edememiı olacaklardır. 

N.A. 

melll ••• 

Fakat ... Ya bu botluk? Gördükten· 
mizin rüya olma.dığuıı bağırmıyOI' 
mu? On günden beri kainat bof, 
dünya b~, vatan bomboş .. 

Ne gam ki, dünyayı öksüz bırakan 
bir dehi.nm yenemediği Olümü, 
bir millet tannnıyor. Mustafa Ke• 
mal'in kem.ikleri onun ola,un, ken" 
dis.i bizimdir. 

Tabut, yarıl! Şef ayağa kalksın .. 
Matem çiçeklerini dağıtın, metalele

ri söndürün, bayraklar tepelere 
çekilsinler, analar göz yaşlarını 

dindirsinler ... 
Türk mileti, babaımm ölümüne inan .. 

ınıyor. 

Tarihe emreden kahraman, mur 
tarip beteriyete ümit veren Şef, Ö

lüyü dirilten Ata, yoğu var eden A· 
dam, bir tabut içinde kalamaz. 

Buna tahammülümüz yok.,. 
Fakat ne yapalım ki acı hakikat, an· 

lamak iıtemediğiıniz hakikattir. 

d 
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Son tazim 
Ankara on iki gündenberi b~r tür-

] ... anmak istemediği acı hakıkatle 
um da' 

d .. kar•ıla•tı: sabah saat on ın-
un :i' :i' h d .. 

k labımızm §erefli tari in e en mu-
h~m yeri ifgal eden banehrimize O
nun tabutu getirildi ve Ankara hal
kı, göz yaşı dökerek, Atalarına son 
tazim vazifesini yaptı. 

Tarihte Atatürk'ün ve Ankara
nm isimleri daima biribirine bağlı 
kalacaktır. Atatürk cümhuriyetimi
zin temelini burada attı. Hükümet 
merkezinin lstanbul'dan Ankara'ya 
nakli, inkılabımızm en manidar ha
reketlerinden biridir. Türk milleti
nin teceddüt işinde başarılan askeri, 
siyasi, içtimai ve kültürel hareket
lerden hiç biri yoktur ki Atatürk o
nu Ankara' da düşünmüş ve hazır
lamış olmasın. İşte inkılabın beşiği 
olan başşehir dün O'nu sonuncu de
fa olarak karşılamıştır. Bugün de 
Ona layık bir anıt yapılıncaya ka
dar misafir edileceği Etnografya 
müzesine tevdi edilecektir. . . 

Büyük Şef'e son tazim vazifesını 
yapmak üzere, O'nun eserine hay· 
ran memleketlerden gelen heyetle-

. · · b 1 uştur Bunrin sayısı yırmıyı "!.~ .. ·. . 
lar arasında Atatürk un T urkıy~sı-

O geliş 
Bu geliş! 

338 eeııeai içinde, lnanancla elttfi 
ordu ile yeı-yüzünde örneği oloıryan 
bir imha muharebeei yapb ve tarihin 
dilinden dÜ§miyecek bir zaf. yarat
tıktan sonra, cepheden Ankara'ya 
döndü. 

Altın saçlarla örtülü genç başı 
kalkık, mavj gözleri milletinin yarı-
nı kadar parlaktı. .. 

lstaayon binaamdan çıktı. Koy
lerden gelenler, tehirlerden topla
nanlar etrafını aardılar. O'nu ku
cakı.ai.Lv kokladılar, öptüler. 
T erlemiı • tozlanmı§b. Gülümsüyor 

ken<l~ni bir baba gibi, bir evlat 
Ye ---1-· il • gibi, bir aevgili gibi ö~ m e en 
.. tünde gidiyordu. 
u.a O, bir zafer yarabnıJ, Ankara'ya 
öyle dönüyordu. 

••• 
938 aeneaine kadar gelen yıllar i-

inde kumanda ettiği milletle yeryÜ
~e örneği olmıyan biT kalkmma 
mücadeleai yaptı ve tarihin dilinden 
dÜflnİyecek bir millet y~att~~ 
eonra, latanbul'dan Ankara ya don -

dü. - .. .. 
Şimdi altm aaçlı baıı gorunmu-

yor mavi çıraaından ııtk aızanıyor. 

ıst:ayon binuından çıktı. Cihandan 
ı 1 cihanlardan toplananlar, ge en er, u.tüne 

etrafını aldı O'nu baılaraun unda 
kaldırdılar. Bir millet O'nu ruh 
kucakladı, kokladı, Öptii. 

1 
lan-

Halkm göz yatlarına, ~ ~e-
b - ,_ en tabutun ua 

uı;us 

Bayrağın gölgesinde 
Önceleri başımızda, kanımızda YCl§Sr gibiydi. Şimdi büsbütün ca

nımıza gömüldü. 

lıte artık türk bayrağının gölgesinde yatıyor. Bütün ömrü ancak o 
bayrağın ıerefini bir kat daha yükseltmek için geçmişti. Onun selameti 
için ihtilalci olmuı, onun emniyeti için yeniden bir devlet kurmuş, ve 
kainatın karıısma dikilmiıti. isterdi ki bin bir zelzeleden, tufandan mu
zaffer çıkan bu kızıl yele, yalnız Türkiyeqin değil, bütün beşerin, bütün 
irfan ve medeniyetin de en yüksek kalesi üzerinde sallansın 1 

Bütün gün bütün gece huna çalıştı. Muvaffak da c:ıldu. Öğünmek 
bize düşmez. Türkün vekanna en uygun mefhum, kıbar tevazudur. 
Lakin bunu artık tekmil cihan söylüyor, bütün kainat söylüyor. Biz de 
niçin saygıyle dinlemiyelim ve sevgiyle tekrarlamıyalım~ 

Ne mutlu Ona ki bu saniyede o kadar sevdiği ve göklere çıkardığı 
bayrağa sarılıdır ve onun gölgesi altında ebediyeti beklemektedir! De-
hasiyle fethettiği o aonauz ebediyeti t . . . . .. A 

Bu ölçüsüz adam, hayatında ne vecizeler söylcmıştı. Şımdı sukutu 
ile de yepyeni dersler veriyor: . . . .. 
O .. d tazimle geçerken düşünüyoruz ki ınsan azmının turkte top-nun en .

1 
· k k } 

lanan kudretiyle yenilmiyecek engel yoktur ve en mıyece tepe a ma-

mıştır. . . beJ'v h · 
Bu davamı\ kendisinden daha büyük, kendısınden daha ıg angı 

dili ve timsali gösterilebilir ki~ v • 

Vaktiyle düşmanların, felaketlerin karşısında durdu~u vekarla ı~.te 
şimdi de huzuruna koşmuş kainat ihtiramı önünde aessız ve tenezzul-
süz yatmaktadır. v 

H göz ya•lı, her gönül kınk olarak önünden aktı. Yalnız aglamak
er >: • h" · · 

tan ziyade milletin göz yaşlannı silmiye alışmış olan O?ur kı .. ~~ s~~~ı 
çıkarmadan duruyor. Ancak bu hiç ses çıkarmayışta .daıma ~uşun~ugu 
ve söylediği sözleri hatırlıyorum. Ululuğa kadar genış ve mutevazı ba-

.. ] · Gene demek istiyor ki ben artık aranızda maddeten yokum, ZI 80Z erı.. • " k 
fakat benden de büyük, benim de içinden çıktığım hır cnerJı o yanosu 
olduğunu bir dakika unutmayın: Türk milleti! . . . . • 

Ve daima onun için ölmiye hazırlanınız ki bcnı sevındıresın_ızt 
Ah Ebedi Önder; yaşarken olduğu gibi ,hayatın dışında ıken de 

1 TÜRKiYE BASINI 1 
[~~--

Bir tabutu huşQ içinde 
takip eden millet 

İstanbul, 20 a.a. - Bugünkü gaze
teler, hep siyah çerçeveli yazılar ve re
simlerle Büyük Şef'i samimi göz Yat -
lariyle ebediyete yolhyan İstanbul 
halkının emsalsiz 11tırabım tesbite ça
lışıyorlar. 

Kurun, iri harflerle ''ebediyete in
tikalin eşsiz ihtifali" diyor, yeryüzü 
dün lstanbul'daki kadar hiç bir zaman 
böyle umumi ve aürekli hıçkırınamış • 
tır. Tarihimizde benzeri yoktu ki sev
gisine de eş olsun, 

Cümhuriyet soruyor: ''Şimdi 19 
sene evel kurtarmak azmiyle ayak bas
tığın vatanın kurtarılmış ve temiz si -
nesinde ebedi uykuna gidiyorsun, de -
ğil mi?" Sonra sütun sütun yazı, say
fa, sayfa resim. Hep ebedi Şef'in bu 
son gidişine ait. 

BlR TABUTUN ARKASINDAKl 
MlLLET 

Bugun, Tan, Yeni Sabah ve diğer 
gazeteler de öyle. İşte Tan'ın intiba -
larma son veren bir kaç satır: 

Cenaze arabasuun arkasında kim 
yoktu? 

Başvekili, kumandanları, saylavla-
n, partisi ile bütün devlet orada idi. 

Gençlik orada idi. 
Ordu orada idi. 

hayrete şayan eserler ğörecegim. Bu 
eserler Atatürk'ün dehasını ve arka -
daşlan~ın enerjisini isbat edecektir. 
Anakra'da Atatürk'ün arkadaşlamu 

gördı.igüm zaman onlara şunu söy.ıiye-
ceğim: • . 

··-Türkiye, Atatürk'ün halefı ı ... 
met İnönü'nün idaresinde büyük te • 
rakki ve inkişaflarına devam edecek • 
tir. Buna çok emniyetim vardır. Ben, 
burada Türkiye'yi büyük bir dost te • 
lakki eden bütün Fransa'nm namına 
dostane temennilerini getiriyorum." 

O'NUN KIYMET VE 
MEZIYETLERl 

İtalyan heyeti reisi Baron Aloizıi de 
şunları söylemiştir: . 
"- Uzun müddet Ankara' da scbr o

larak bulundum ve bu münasebede A· 
taturk'ü şahsan tanımak §erefine nail 
oldum. Büyük Şefinizin zıyaından do
layı duydugum teessür pek derin w: 
samimidir. ,, 

Belçika'nın eski Ankara elçisi olup, 
Belçika kıralım tcm&fü edecek olan 
fevkaliide murahhas de Raymond. ha
reketinden evel gazetecilere demigm 

~= f' ''Atatürk'ü şahsen tanımak §ere ı-

ne en eski dostluk münas~tlerı?:
le bağlı olan Sovyet R~sra n~~ mu
measilleri bulunduğu gıbı, Cumhu
riyet Türkiyesinin dostl~ğu.na k.ı.y
met verdiklerini her vesıle ıle gos
tennekten kaçmmıyan milli so~ya
list Almanya ve faşist ltalya, nın 
demokrat lngiltere ve F r~nsa n~~ 
ve balkanlı müttefiklerimizın mu-

na aaaraıa ~~ .. At&türk'ün bü-

ki bayrak ~o~un~u. _, __ 1, alan bu ---------------------------•. h"' ·-tini ......... -·-r 
tun uvs,,- mm kınnızı ya- A k • k 1 ı 

varol! - Fazd Ahmet AYKAÇ 
İstanbul ve memleket orada idi. 
Hatta heyetleri, sefirleri, askerleri 

ve mümessilleri ile bütün dünya orada 
idi. 

ne nail olmuştum. Kendilerine karp 
bc.sledigim hürmet ve hayranlık son -
suz olmuştur. 

ÇANKA Y A'NIN CNEŞI 

ıd I ·· dava-messilleri de vardır. eo OJı d w 

1 • h' .b.. d n ayır ıgı sının millet erı ırı ırın e 
b. .. d Atatürk sevgisi bu heyet

ır gun e T "h bu
leri bir araya toplamııtır· ... an "k 

A ·· k un yu -
nu, başlı başına, "1 ta!;d~ bir hadi
sek dehasına dela et . 

::.:~:~.::::;..ı ... batinid••· tatür ın ı ôp arını 
duk. ib' b' ı•t bd . 

nd" • • bir baba g ı, ır ev a k d • ı • Ô tt -!l..~bir=iligibiyüreklerinclebu- opya eg..., 1 I 1 e 1 i.:i~rm yüreklerinin ütiinde gidi-

yordu. '-- ' O, bir millet yaratımı, An ... ra ya 
öyle dönüyordu 1 

Bütün millet ve bütün dünya ce -
nazesinin arkasmda O'nu ebediyete 
götüren yol üzerinde son vazifelerini 
yapmak için birleşmiı bulunuyordu. 

Ne bahtiyar ölü. 
ANKARA: 11JRK1YE'N1N KALBi 

Ankara'da bulunduğum z~ gil
ne§e bakar, fakat bu güneşi ufukta~ 
gil Çankaya'da görürdüm. Fakat samı
miyetlc diyebilirim ki, hakiki günq 
Çankaya'daki güneşti. Ataturk'ün elim 
zıyaı, dünya için büyük bir kayıptır. 

O'nun yüksek deha ve azimkir Jı:arak. 
terine karşı büyük bir hayranlık bes
liyen Belçika kıralı, bu duygulannı ft-

se olarak kaydcdccektiA .• Ş. Esmer Suai Attila Yunan basınının tefsirleri 
Y enisabah'ın başyazıaı Ankara için 

yazılmış bir kasidedir. Hüseyin Cahid 
Yalçın diyor ki: "Atatürk Ankara 
çerçevesi içinde her yerdekinden daha 
muazzam ve daha yerinde görünür. 
Ankara Atatürk'ün eseridir, modern 
Tlirkiye'nin bütün minasiyle merkezi 
ve kalbidir. TUrk Cilmhuriyetine mer
kez olduğu dakikadan itibaren yeni 
bir hayat ve nur merkezi olmuştur. 
Şarlan bakımsızlığı metrGklUğil için • 
de Ankara'da yapılan §eyler ancak 
"bir mucize'' tabiriyle ifade edilebilir. 
Fakat bu bUyük imar hareketi, bu ya
pılan muhteşem binalar, Ankara'nm 
manevi kudret ve Jı:uveti yanında hiç
tir. Onun dünyada hiç bir ,ehre naaip 
olma""I bilyflltlüğü ve lzmihlilin aon 
derecesine dUpilf bir milleti madde • 
ten ve manen yükseltmek için lbım o
lan ruh ve irade oradan f rıkırdı. 1ıte 
bundan dolayıdır ki, Ankara ebedi di
rilikle parlamaktadır ve Tür.kiye'nin 
hakikt merkezi, kalbi ve toplanma nok
tasıdır." 

len de izhar etmek için beni Bilyük ö
lünün cenaze merasiminde hazır bu -
lunmıya memur etti. 

Vedaların en hazini 
ı Yazan: Yaşar Nabi 1 

nuı..,.u. ... , ""••1 .J\..~--- --- 1,HrmP• 

vazifesini ya mak için. ucu bucağı ol
iı-:'lhnnıran bir •tırap kervanı halinde, ağır 

a&ır O'nun önünden geçti. . 
Ankara bu&Unü de mi görec~k~ı? O 

Ankara ki, on sekiz yıldan berıdır ~ 
nunla mcz;colmuf, O'nun bereket yag
dıran nurlu bakışl~rının !şığ~ altı~da 
büyüyüp genitlemıı, epız bır ~ıde 
gibi dibi sanatkarın parmaklarıyle 

yontulmuştur. 

Ankaralılar O'nu her zaman yanı-

VP.Q acJar hile asla e'MtPrmİ 9 neeildir. 
Bu tehalük ekmekten, anaaan, baba
dan, hayattan, her weyden daha aziz 
olana Ebedi Şef'e karııdır. Fakat 
bir defa kordon atıldı mı, kalabalık, 

ıstırabını vekar ve mehabetle taıı

yarak, O'nun önünden bir ordu gibi 
geçiyor. 

Bu günleri görmü9 olanlar ula u
nutmıyacaklardır. Bu günlerden kalp
lere nak,edilecek hitıra. türk milleti
nin büyüklük ve kudretinin niha-

Atina, 20 a.a. - Atina ajansı bildiri
yor: Gazeteler, türk milletinin mate
mi hakkında hususi muhabirlerini11 
göndermit oldukları yazıları neşret
me-kte berdevamdırlar. 

Eleftron Vima gazetesi, bilhassa A
tatürk'ün siyasi ve 109yal reformaları
nın garbi ai&temlerin basit bir kop
yası olmadığını belki türılc ibdaı oldu-
ğunu ve bu reformların kuvet ve haya
t iyotlorinin At:ı.türk'ün milletinin te
ceddüdü için hususi bir aistem bul
muı ve bunu tatbik etmeai keyfiye
tinde mündemiç bulunduğunu yu
maktadır. Atatürk'ün ölümü ile batlı
yan yeni devrenin nif&llesi, onun ese
rine bağlılık, O'nun direktiflerine 
bailılık ve O'nun prenaiplerini tatbik 
etmek olacaktır. 

KemaU:ım'in lkııMJdi doktrini 

kalesinde, büyük ölünün tercemei ha
linden ve eserlerinden abhıetmekte • 
dir. 

Bu gazete ezcümle şöyle yazıyor: 
.. Atatürk, asrımızın en mümtaz si -

masıdır. Filozofların muhtelif meta
fizik mAnalar vermiş ve pirlerin en 
güzel ve en yüksek sözlerle tasvir et
miş oldukları ideale o, realist name
si ile can vermi tir. O, sözleri icraata 
kalbetmiştir ve büyük icraatın lisanı 
kcndind dir.,. 

Kanser hafta11nda 
Madam KOri gOnU 

O'NA EN LA YIK M.EDFEN 

Bütün belçikalılar, milli matemini
ze samimi bir surette iştirak ediyor • 
lar. Mebuaan mecliıinde Atatürk'iln 
yüksek hitırasını taziz için yapılan te
zahürat bunun bir delilidir." 

Afganiatan'ı temıil edecek olan he
yetin reisi, Afganistan ktralmın aııx. 
sı Altes V elihan, dün akşam hareke • 
tinden evel Tokatliyan otelinde gaze • 
tecileri kabul ederek şöyle demittirı 

BOTON ŞARKIN ATA'Sl 
.. _ Büyük AtatürJı:'iln ufulünclen 

dolayı tenıilrümib o derece derin ft 

sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için 
kelime bulamıyorum. ÇünkU Atatürk. 
yalnız Türkiye'nin degil bütün prkm 
Ata'aı idi. 

. .' · genit ufalt cad-batlarında gormıye, . . .. .. ı.·ı 
delerinde otomobilinin gcçışıne dd .. ı 
olma ı talihin en büyük lutfu a et
miyeyaJıttn.ıt ankaralılar, mahzun ve 

...--- . ·• 1 · · Çanka-kederli gecelerınde goz erını 
' lu tepesine kaldırarak ora-ya nm nur . · e a 

d "mit cesaret ve kuvet ıstemıy -
an u , dü defa O' 

lışmış ankaralılar,. n, son -
nun önünden geçtıler. 

yet.izliğidir. 

Türk milletini diriltmit olan öldü 1 
Fakat bu ancak fani ağızlarımızın alı

ıık olduğu bot bir abideden ibarettir. 

Hiç bütün bir millete hayat zerkeden 

ölür mil? 
Dün Ankara halkı, ebedi olan, ölmez 

k lime bu 1 1 olan türkün timsali önünden geçti. 
Son defa! Ne korkunç e · Ya r NABİ 
lhti ar nineler, ak saçlı dedeler, mı- z şa 

. . ~ avrularını kucaklarına bastı-
nı mını y r -

alar delikanlılar, mektep ı yav 

Meuager d'Atıhenea gazetesi, mu
harrirlerinden Moachopoulos'un ke
Jizmin iktıaadi doktrini hakkındaki 
bir makaleaini neıretmiftir. Muharrir, 
bu yazı•ında Celil Bayar'ın Finanıial 
Timea'de imi,ar eden bir makalesine 
işaret eylemekttdir. 

Messa.ger d'Athenea muharririnin 
KemaJiıt rejimin memleketin mutlak 
istiklllini temin ettikten, Tilrkiye'nin 
aosyal ve siyaset bünyeıinde bütün 
reformları yaptıktan ve bugün pek az 
milletin nail olduğu iıtikrar ve itima
dı tesis ettikten sonra Türkiye'yi ik
tısadi bakımdan, en kısa müddet zar
f mda ve tamamiyle rasyonel vasıta· 
larla dünyanın en ileri memleketleri
nin seviyesine çıkarmağı gaye edin -
miş olduğunu yazmaktadır. 

Varşova, 20 a.a. - Pat ajanaı bildi
riyor: Beynelmilel kan•erle mücade
le haftası milnaaebetiyle yapılan teza
hürat esnasında 23 sonteırin gününün 
bu musibetin izalesine genit mikyas
ta yardımı olan radyomun kitifi Sk -
lodowaka Curie'ye tahaia edilmesi ka
rarla§tırı1mıştır. 

Varıova, kıraliyet ptosunda söyle
diği nutukta Reisicümhur Mosciki, 
bu büyük polonyalı kadından hürmet
le bahaetmiştir. Franaız Cümhur Re
isi Lebrun de Sorbonne'da bu mevzua 
dair bir nutuk söylüyecektir. 

Kıral Karol Paris'e 
geldi 

Bugün, Atatilrk'e aineainde ebedi
yete kadar yer vermekle türkler nua
rında bUtUn bütün kıymeti arttı. Bir 
gUn vatanın binbir vakası, Türklerin 
manevi kuvetine ufak bir zif getirirse, 
bir gün yorgun zorluklarla karşılaş -
mıı bir halde kalırsa gözlerimizi An -
kara'ya çevirmek kUidir: Oranın ya -
ratıcısı bize türkün mefharet ve şan ve 
ıeref destanını her zaman hatırlatacak 
ve bize kendi imanından iradesinden, 
azminden bir ruh nefhedecektir. 

Hayatını, ıeref ve ehemiyetini A -
tatürk'e borçlu olan yeni Ankara, tim
di Atatürk'ün tabutunu göğsüne bas -
mak felaketini görilyor. Atatürk, baş
ka hiç bir yere defnedilemezdi. O'nun 
manevi hüviyetinin kabri, nasıl bütün 
türklerin ruhu ise, maddiyetinden ka
lan yadigarlar da ancak Ankara'nın 
topraklarına tevdi olunabilirdi. 

Büyük mateminize Afgan kıralı ft 
hilkilmeti olduğu gibi bütün Afgan 
milleti de candan ittirak ediyor. Bu ... 
mimi teeaailrümilziln bir tezahürü ola
rak türk bayrağmın matemi devam et
tiği müddetçe Afgan bayrağını da Y• 
run çekmek için bütün ecnebi memle • 
ketlerdeki mümessillerimize talimat 
verdik. Sizin ve bizim için yegine te • 
selli noktası §udur ki, tilrk ınilletl A • 
tatilrk'e halef olarak ittifakla !amet f. 
nönü gibi kuvetli, dirayetli, Adil ve • 
zimkar bir şahsiyeti kendiaine Şef in
tihap etmiıtir. 

İngıliz kırahnın taç giyme merasi
minde Londra'da kendilerini yakından 
tanımak fırsatını bulduğum İsmet ln
önU, TUrkiye'yi Büyük Önder'in çiz • 
diği yoldan götürecek ve daha pek çok 
yükseltecek en kıymetli şahsiyettir. 

ran an • bo dan yüz bin-
rular, her yaştan, her Y kl 

. O'nun çocu arı .. !erce insan 1 Hepıı E 
Hepai kaybettiği Ata'ıına aglı~or. -
vet hepıi ağlıyor. Çoğunun ~o~ y~şı 
kaynakları mecrasını değıştı~~ş; 
muhte9em ve ulvi manzaraya hu.şud -

.1 .. bcbeklerın en ha§yetle çevrı en goz F 
belli ki y3§ları kalplerine akıyor. a
kat hepsi bu aglayışı gizliyece~ kadar 
metin ve iradesine hakim değıl, tuta
madıkları yqları yanaklarınAdan apğı 
iniyor. Hialerine daha ınağh~p ~l~nla
rın, hıçkırıkları, bu .u~vi ıı~kut. ıçınde, 
b. t rap timsali gıbı akıslenıyor. 
ır ıs ı 'b. h 
Ya 1ı adamların bir çocuk gı ı ıç-

kırm!.ı kadar yürek parçalayıcı ne 
vardır? 

A d b" tam tabut hizasında 3-
ra a ır, . . rinde ka:-

yakların çivilenmıt gıbı ye b' 
.. "l" r Son veda !nını ır dıkları goru uyo · d 

k O , n huzurun a lahza daha uzatma • nu .. .. bir 
bl·r lahza daha kalmak için b~tun 

b ' r · ıne kenkafileyı durdurmak hod ın ;:. kadın, 
dilerini kaptıranlar oluyor. ır k 

d . hıçkırara , "Ah buyuk Adam.. ıye _ 
kollarından tutup sürüklı} en . yanın 

t tmek ıstıyor. dakılere mukaveme e . omuzlar 
B"t" baalar onde, butiln .. 

u un ., . 1 n ve goz-
dü~müş, buıun yüzl~r 1~ Jel: i hilllet-
ier, başların içitıd~kı ve ;:kı~larla ba
tiren dumanlı ve urkek 

kıyor. . k 
O'nun huzuruna bir an önce gırmd. e. 

dd sı boyunca ızı
için Karaoğlan ca e .. meli di-
len halkın sabırsızlıgını gor Y k 

. . . önce kavuşma 
nız 1 Hasretme hır an "zerine sal-
ıçın süngülü kordonun ~ Jı: 

1 
k 

abırsızhgmı, ıt ı dıran yığınların s .. ünde bekli-
devirleria.de fırınların on 

Bir tek 
madalya 

Bir tek madalya .. 

Dört köşe, mor kadife uzerine ilişti-
·1 . ve tabutun arkaııında ağır agır 

rı mış ..• .. . 
yürüyen bir general onu gogau hıza-

sında, hürmetle ta,ıyor. 
Bu Atatürk'ün yegane madalyasıdır. 

O bir çok harplere girmiş, bü~~n 
harp meydanlarından muzaffer don
müştü. Fakat çok madalyaaı yoktu. 
Saltanattan tek madalya kabul etme
mif. Kırmızı kordonlara, parlak'. y~l
dızlı işaretlere itibar göstermcnııiftl . 

Dün, tabut arkasında taşınan madal
yanın tek, ama tek bir hususiyeti var
dı: harpten dönen kumandana madal
yayı hükümet verir. Kocatepe'den dö
nen Mustafa Kcmal'e İstiklal madal
yasını bir millet vermişti. 

o, yalnız bunu taşırdı. Bu bir tek 

madalyada, uykusuz geçen gecelerinin 
bütün yorgunluğunu dindirir, ölüme 

kartı gerdiği gö~ü bu madalya takılı 
iken daha çok kabarır ve o milletinin 

karşısına hep bu madalya ile çıkardı. 
o İstiklal madalyası, bir miIJetin öl

üye sığmıyan minnetlerini bir korde

~a, bir yuvarlak safiha halinde ifade c-
d x.z.G. 

Ethnos gazetesi de, hususi muha
birinin uzun bir yazısını neşretmek
tedir. 

Bütün gazeteler, cenaze merasimi · 
ne ait hazırlıklara uzun yazıJar tahsis 
etmişlerdir. 

A1trımızın en miimtaz 
siması: Arotiirk 

Tiran, 20 a.a. - Alba ajanıı teblif 
ediyor: 

Demokratia gazetesi, "Aarımızın en 
mümtaz aimaaı: Atatil k,, batlıklı ma-

Paris, 20 a.a. - Romanya kıralı ile 
Prens Mişel, dün akşam saat 19.20 de 
Paris'e gelmişler ve istasyonda hari
ciye nazırı Bone, Lebrun namına Re
isicümhur'un askeri maiyetinden mi
ralay Marcean, Paris'teki Romanya 
elçisi, Romen kolonisi ve daha bir -
cok zevat tarafından karş.Ianmışlar -
dır. 

Hükümdar dogruca Rivoli sokağın
daki konağa gitmiştir. Pazartesi akşa
mına kadar burada kalacaktır. 

Reisicümhur B. Lcbrun ve refikası 
bugün Romanya kıralı ltarol §erefi
ne bir ziyafet vermişlerdir. 

Rütenya'da kargaşahk 
artmağa başladı 

Macar orduau müdahale edecek mi? 
Londra, 20 a.a, - Macar gazetele- ten millt meclisi tarafından huduttaki 

rinc ıöre Rütenya'da kargaplık git- kıtaat kumandanlığına yapılan müra -
tikçe artmakta, çek hilrimiyeti altın • ca.atı tetkik etmektedirler. Budapeıte 
daki yerlerde halk orduya karp isyan hükümeti ile Ungvar'daki kıtaların 
etmekte ve Macaristan'a yeniden 5000 kumandanı daimi temaa halinde bulun 
kitilik bir rüten kafilesi iltica etmiı maktadırlar. 
bulunmaktadır Hudutta da bazı hadi- Ma hf'll · RUt 'd • 
aeler olmuştur. Bu tartlar altında ma • . C:S~ ma ı en enya a vazı-
car hilkUmet --Lf'U • kl · t • yetın gtttıkçe vehamet kesbettiğini ve "-'' ı en, çe enn azyı-

1 
~ . . 

ki altında bulunan rüten halla lehin • yakında katı hidıaelere intizar et -
de müd•bal~ edilmeli için Karpat- ril· mek lizım gelcli,ini aöylcmektedirlu. 

FRANSA'NJN SON TAZiMLER! 
Akıam gazetesı Atatürk'un cenaze

lerinde hiıkümetlerini temsil etmek 
üzere Ankara'ya giden ecnebi heyet • 
ler reislerinin büyük öliıye ait beya • 
natlarını neşrediyorlar. 

Fransız Dahiliye Nazırı B. Alber 
Saro, demiştir ki: 

"- Tiirkiye'ye tekrar geldiğimden 
çok bahtiyarım. Ancak bu ziyaretimin 
büyük adamın gaybubetine tesadüf et
mit olmasından çok milteessirim. Ben 
Fransa'1an Atatilrk'e, Lu bilyiık ada-
~~· Fransa'n~.n ~on~uz tazimlerini ge • 
tırıyorum. Turkıye de sefir bulundu • 
ğum müddet içinde itimad ve dostluk 
hisleriyle beni taltif eden Atatürk'e o 
zamand~nberi derin hayranlığım var -
dır. Emın olunuz ki bütün Fransa O
nun kıymetini takdir ediyordu. O, çok 
büyük bir inkılapçı idi. Büyük inkıli -
hınız, onun en büyük eseridir. Ölümil 
karşısın.da duyduğum teessür, yalnız 
şahai değil, memleketimin hissiyatı • 
nın tercemanıdır. 

Fransa hükümetinin, Atatürk'ün 
cenaze merasiminde kendiaini temsil 
edecek heyete beni reia intihap etme -
sinden çok memnunum. Büyük bir he
yecan içinde Ankara'ya gidiyorum. 
ÇilııkU Ol'aduı aynldıtım tarihtenberi, 

Tekrar şunu söylemek isterim ki, 
biz afganlılar gerek gamda, gerek me
serrette, felakette ve sa.adette daima 
Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye'ye 
karşı beslediğimiz muhabbet o kadar 
kuvetJi ve derindi ki bunu hiç bir teY 
sarsamaz." 

1 KÜ(ÜK DIJ HABfllfl 1 
X Pariı - İtalyan aefiri B. Guari

glia Roma'dan Paris'e gelmittir. 

X Nevyork - Talimler esna.sında 
tayyarelerden biri limandaki vapurla- • 
nn üstüne dıitmiıştür. Tayyarenin iki 
pilotu olmÜ§ ve beş kiti yaralannuı • 
tır. . 

X Riga - l 9 ilk kanunda Baltık an
tantı devletleri konferansı Kovno'da 
toplanacaktır. 

X Belgrad - Başlıyan İtalyan - yu
goslav ticaret muzak releri halen me
riyette olan ticaret muahedesinin e
saslarına uygun bir ticaret itilafının 
imzasiyle neticelenmiştir. 

X Nevyork - Jorji'de bir bombar
dıman tayyaresi ateş almış ve ormana 
düşmüştür. 4 ölü, iki yaralı vardır. 

X Vlll'fova - Milli birlik ka0mpınrn 
tetkik bürosu, intihabat kanununun ıs
lahı projesini tetkike başlamıştır. En 
tanınmıı hukuku esuiye mütehassıs -
lan bu çalışm~l=-ra yardım etmiye da
vet edilmişlerdir. 
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Boy·· ölo.yo Ankara' da karşılarken 
Ağır ağır adımlarla 

ve mütemadi ağlayışla 
gardan katafalka 

ı_ Yazan: Sabahattin Sönmez 
Sabah saat dokuz ... Ankara istasyo

nundayız ... O'nu bu istasyonda kaç 
kere. kaç yuz kere karşıladık .. 
o~nu bu istat>yonda karşılamak 

Ankara'mn en büyük bir se • 
v.iı:ci olurdu. O, Ankara'ya her ge
lı§ınde ya büyük bir vatan işinin ba
şarıcısı olarak muzaffer döner, göz • 
lerinin içi gulerdi. Yahut da, bütün 
büyük işlerini kurup yarattığı Anka
ra'~a ~eni bir. yurt ~şi başarmak için 
gelırdı. O gelırken ıstasyon bir bay
ram yerine döner, bir kaç gün bile 
olsa O'ndan ayrılan Ankara, hasret • 
le O'nu tekrar bağrına basardı. 

.. O'nu bu istasyonda kaç kere, kaç 
yuz kere karşıladık. O kendini saran 
kalabalığı vagonunun penceresinden 
güler yüzle karşılar, trenden iner, 
karşılayıcıların birer birer, elini sı· 
kar, hepsine iltifat ederdi. O'nu der
hal bir saygı ve aevgi kalabal:ğı çev
releyiverirdi. Atatürk ve Ankara ... 
Her seyahatinde bu iki müteradif 
varlık kısa zamanlarla maddeten bi • 
tibirinden ayrılır, sonra gene kucak • 
laşırdı .. O'nun en büyük zevki ya • 
rattığı ve türkli:ğün kalbinde bir 
mefkure mihraki haline koyduğu An
kara'ya dönmek Ankara'da bulunmak
tı. O'nun son arzusu. en son arzusu da 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümün 
de Ankara'da bulunmaktı, fakat bu -
Junaınadı .. 

* 
Sabahın sekizinden itibaren istas

yon son karşılayıcılarla dolmıya baş
lamıştı. İstasyon baştan aşağı siyah
lar giyinmişti. Silindir §apkalı ve 
fraklı kal;ıbahk O'nu bekliyordu. 

O'nun en yakınları O'nu, bekli
Yorlardı. İstasyonu dolduran yüzler
ce kişi konuşmuyordu. Yalnız aynı is
tirap, aynı büyük yas bütün kalaba -
lrğm yürüne aynı yas çizgilerini iş -
lemişti. İstasyonun bu sessiz fakat 
beliğ ve ağır matem havasını nemli 
gözler hal lisaniyle adeta biribirine 
fısıldıyordu. 

lstasyon'un yanı başında hazır bir 
top arabası bekliyordu. Oç çift ya -
ğız atın sektiği bu raba Ata'yı bek· 
liyordu. Trenin yanaştığı yere ilstü 
bayraklarla sarılı bir rampa konmuş
tu. Bu da Ata'yı bekliyordu. Tabut 
trenin penceresinden bunun üzerine 
konacaktı. 

raba ve kütle hareket ediyor. En baş
ta generill Fahrettin Altay ve general 
Cemil Cahit kılınçlarını çekmış vazi
yette ilerliyorlar. Onların arkasında 
ebedi Şefi taşıyan top arabası ... 

Top arabasının iki tarafında kılıç
larını çekmiş altışar general.. Onların 
arkasında Atatürk'ün madalyalarını 
taşıyan general... Ve onun arkasında 
cumhurreisi İsmet İnönü .. Meclıs re
isi, başvckıl, genel kurmay reisi, ve • 
killer ve millet vekilleri .. Büyiık ölü
yü takip eden büyük kütleler, iki ta
rafı askerle çevrili İstasyon caddesini 
ağır agır ve sessiz adımlarla tırmanı
yor. Şu anda 18 milyon, şu silindirli 
ve fraklı millet vekilleri kalabalıgının 
şahsında ve hüviyetinde büyük ölü -
nün, ve vakur adımlarla yedisinden 
yetmişine kadar bütün Türkiye O'nun 
arkasında son sevgi ve son saygısını 
sunuyor. 

* 
Yokuşu tırmana tırmana Büyük 

Millet Meclisinin önünde yapılan mu
azzam katafalka doğru ilerliyoruz. 
Halkevinin önü, diğer boş sahalar sim 
siyah ... Halk, buralar..:a karınca gibi 
kaynıyor. Tayyareler büyük ölunün 
üezrinde hürmet uçu~ları yapıyorlar. 

Katafalka yaklaşıyoruz. Büyük sü
tunların üstündeki meşaleler buram 
buram tütüyor. Ve adeta türkün bü
yük matemini bütün cihana haykırı
yor, kalp ve ruhundan taşan ıstırabı 

bir buhar halinde etrafa saçıyor. 
Muazzam katafalk defne dallariyle 

kaplanmış ve üstü buketlerle dolmuş 
bir vaziyette .. Son saygının, son sevgi
nin sembolü yüzlerce çelenk burasını 
bir çiçek yığını haline getirmiş. Kata
falkın karşı cephesinden tahminen on 
beş metre uzunluğunda bir bayrak 
sarkıyor. 

* 
Saat 11.7. Büyük ölünün tabutu ka

tafalkın önünde. Tören alayı durdu. 
Yalın kılıslı generaller büyük ölüyü 
Millet Meclisince seçilen mebusların 

ellerine teslim ediyorlar. Ve tabut sa
at 11.50 de mebusların omuzunda ka
tafalka doğru ilerliyor, merdivenler 
tırmanılıyor ve ihtiramla yerine konu
yor. 

Ve Ebedi Şef, generaller tarafından 
mebuslardan tekrar teslim alınıyor. 

Artık katafalkta nöbet başlamıştır. 1-
ki tarafında iki general kara, deniz 
hava subayları ... 

* 

Bu rampa ve top arabası, yasla iş. 
bağ haline gelenlerin yüzlerine haki
katin acı şamarını indiriyordu. Bu 
manevi sille tüyleri diken diken edi
yor, kimse bu iki acı kaynağına ba • 
kamıyordu. O, şimdi Büyük Millet Meclisinin 

.ts.tasyonun sükutunu tayyareleri • önündeki katafalktadır. Büyük Millet 
mızın uğultusu bozuyor, herkes. saa- Meclisi ve o .. Meclisin heyecanlı ve a
tına bakıyor, O'nun geleceği dakika- teşli günleri ve O'nun tunç sesi.. 0'
l~r ~ak~aştıkça yüzlerdeki istirap nun altın başıyla Millet Meclisi kür
ç~zgılerı derinleşiyor, sessizlik daha süsünden millete hitap edişi .. Meclisi 
zıyade artıyordu. kendi ateşiyle tutuşturu~u, heyecan 

• * * kasırgası içinde bırakışı .. O'nun Cüm· 
S~at o~u üç dakika geçiyor. Ve e- hur reisliği locasından Meclis müza

bcdı Şef ~n tabutunu taşıyan tren a- kerelerini projektör gözleriyle takip 
ğı~, .ağır ıstas~.ona giriyor. Cumhur • edişi .• O'nun Meclis'e girişleri ve çı· 
rc~sı İ~met lnonü, Meclis Reisi Ah • kışları .. O'nun manevi varlığının ebe
dlilhalık Renda Başvekil ceıaı Ba . diyen yaşıyacağı Millet Meclisi.. Şu 
yar, M:.reşal Fevzi Çakmak, general- anda O'nun tabutu önünden geçmek, 
ler •. v; ılle~, .~ebuslar, trenin pence- O'na son saygıyı yapmak için bekli
resın en gorunen al atlas bayrağa yenler hep bu hatıraları görür gibi o-
sarıh tabutu çevrelediler.. Manz M r o· b. b" h' 
en taş yüreklileri bile ağlatacak akra_, luyorlar. ec ıs, nun ın ır atıra-

a sının kaynaştığı Meclis .. 
dar hazindi. Nerde O'nun tren pen • 
eeresinden sarkan altın başı ve ront- * 
genli gözleri, nerde O'nun giılümsi- katafalka Tabut, top arabasından 
yen yüzü ... Ata'm, şu anda kendini konuncaya kadar herkes hareketsiz ve 
karşılıyanlara artık bir al bayrak hü- · · 1 selfun vaziyetinde kaldı. Büyiık Mıl et 
viyetiyle bakıyordu .. O'nu arıyan göz. Meclisinin karşısındaki Ankarapala-
ler bir bayrak halinde sembolik bir sın balkonunda bulunan ve tören için 
hal alan tabutuna takılıyor ... Günler- h şe rimize gelen ecnebi devlet ve kıta-
denberi yaşını akıtan veya yaşsız ağ- !arın mümessilleri ve kumandanları o-
lryan gözler, ve sesiz hıçkır.klar... nu selamlıyorlar. Dakikalarca hare

O'nu son karşılayış ve O'na son say- ketsiz duruyorlar. 
gı ... Demindenberi devam eden vekar- ~rtık O katafalktadır. Ve katafalk
lı sükut hıçkırıklarla bozuluyor .. Saat takı on beş metrelik b .... k b k O· . 

1 1 b uyu ayra , 
10.20 •.. Trenin penceresı arı ıyor ve a nun ayraga 1 b " sarı ı ta utunu kucakla· 
bayrağa sarılı tabut, al bayraga sarılı mıştır. Altı oku temsil d lt 

k b 
e en a ı meşa· 

rampaya doğru kayıyor. Her e~ se • le uranı buram yanıyor. Büyük lini-
lam vaziyetindedir. Rampanın bır ta • formalı gene:~ı, subay ve erden mü
rafında altı general, öbür ucunda altı rekkep altı kışılik nöbet heyeti vazife 
general saygı ile tabutu kucaklıy~rlar. 1 b.aş.ındadır. Şu a.nda O sevdiği mille
Başta cumhurreisi İnönü olmak uzere tının saygı halesıyle çevrelenmiştir. 
O'nu son defa karşıhyanlar ağır ağır . . . * 
b'" ük ölüyü takibediyorlar... Yaslı İhtıram geçıdı başlıyor. Cümhur-
k~~le, tabut top arabasına yanaşınca reisi İnönü başta, Kamuta~ Başkanı, 
duruyor ve tabut, generallerin, yüksek Başbakan, B~kanlar heyetı, ~aşta Ma
rütbeli subayların eliyle rampanın üs- reşal olmak uzere kara, d~?ız. ve h':va 
tünden top arabasına konuyor. Yüz k~vetler.i mensupları~ .mulkı erkan, 

· 1 B .. '"k ölünün Cumhurıyet halk partısı erkanı, de-
bır pare top atı ıyor. uyu .. 1 1 h 

b k d ğ ·1a diliyor kan ve profesörler, faku te er, arp o-
topMara~lasınva on u ul ıb. n c ku· tla ~ kulu ve yüksek okullar talebeleri, me-

and ı, agır ve yas ı ır su • 

ATATÜRK VE KÖYLÜ KADIN HIN(KIRIKLI BİR SESSİZLİK İ(İNDE 

Dikmenli Emine kadın 
Atatürk'le yaptlğı 
konuşmayı anlat.yor 

Bir kıhnç kalkıp i.ndi 
alay hareket etti 

1 
Yazan: Nasuhi Baydar 

Dikmen'den her sabah Ankara'yı 

tayyareden alınmış bir fotoğrafa ba -
kar gibi yüksekten seyrederiz. Fakat 
bugünlerde Ankara koyu bir sisle kap· 
lı .. Dikmen'den şehre uzanan asfalt, 
daha Harbiye'ye varmadan bu koyu ~i
sin içinde kayboluyor. 

Evimizin kapısı önünden bir köylü 
kadın hınçkıra hınçkıra ağlıyarak ge
çiyor ve : "Ah .. Ona şuracıkta .. Ho · 
rozlu pınar'a giden yolda rastlamış -
tım. Benimle uzun uzun konu;;muştu." 
Diye mırıldanıyordu. 

Halam onu tanıyordu, çağırdı: "Gel 
Emine'cim ... Şuraya sobanın yanına o
tur .. "Kime rastlamıştın? Niçin aglı -
yorsun?" Diye sormıya lüzum yoktu. 
Bugün her damla yaşın kimin için dö
küldüğünü, kime yanıp ağlandığını üç 
yaşında çocuklar bile biliyordu. 

Ben de karşısına oturdum: 
- Anlat nasıl karşılaşmıştınız? Ne

ler konuştunuzdu? 
O, baş örtiısiıniın uciyle gözlerini 

kurutarak dalgın, ta yürekten gelen, 
iç çekişine benı.iyen sesiyle anlattı: 
"Aşagıdan süt parası toplamadan 

geliyordum. Gelirken bir çıçek topla
dım. Sonra çiçekleri toplayınca buza· 
ğılara ot toplamıya geliyordum. As -
falttan "Horo.du pınarına dogru yola 
yukarı saptım. Yol aşağı bir kalabalık 
geliyordu. Gelirken beni görünce iki
si benden yana ayrıldı. Tabii yanıma 
gelince ben eglendim: 

"Ne yandan geliyon kızım?,. dedi. 
"Dedim ben de .. Beyefendi biz süt

çülük yaparız da beş on param vardı 
onu topladım. Kafam dalgındı da u -
zaktan kim olduğunu tanıyamadım. 

Birden gözü gözüme geliverince çok 
utandım. Paşam da diyemedim. 

"Senin kimin var?" dedi. 
" K imin var deyince de beş çocuğum 

var," dedim. 
"Daha kimin var?" deyince 
"Bir kocam var," dedim: 
Sonra elimdeki tutama bakarak: 
"Şu ne çiçeği?" Dedi. 
"Kır çiçeği" Dedim. 
"Bu ne çiçeği?" Dedi. 
"Papatya l" Dedim. 
"Ya bu ne?,. dedi. 
"Çoban çiçeği" Dedim. 
"Şu ne çiçeği?,. Dedi. 
"Arı siçeği I" Dedim. 
"Arı çiçeği olur mu?" Dedi. 

"Olur dedim, arılar bile bal yapar de-

dim. 
"Peki şu çiçeğin rengi ne? Dedi. 
"Portakal rengi" dedim. 
"Yanındaki?" Dedi. 
"Onu bilmiyorum, dedim. Buna da 

eve gidince bir ad koruz dedim. 
Pek güldü, 
"Sen kaç yaşındasın?,, dedi. 
"Vallah ben yaşımı bilmiyorum de· 

dim. Neden diye sorarsan babamız se
ferberlikteyken anneme aylık verir -
!ermiş nüfustan yaşımızı büyültmüş -
ler, kaç büyülttüklerini esaslı bilmi • 
yorum. 

Bir baktı: 
"Kırk beşle elli arasındasın" dedi. 

Sonra 
"Çocukların kime benziyor?" Dedi. 
"Ben de dedim, oğlanlar babasına 

kızlar bana benziyor. 

murlar ve vilayetlerden gelen mümes
siller, mali, ticari ve idari teşekküller 
erkanı, matbuat mensupları geçiyor
lar. 

O'nun önünden derin bir saygı için
de geçiyorlar. Ve halk yığınları bir 
sel halinde akmıya başlıyor. 

Ata'nın önünden son geçiş.. O'nun 
önünde başlar eğiliyor, vücutlar bükü
lüyor, mütekallis yüzler bir kat daha 
geriliyor ve göz yaşları boşanıyor. o·
nun maddi varlığı önünden son saygı 
ve son sevgi geçişi.. 
Şu anda bir al bayrak hüviyetine gi

ren O'nun ruhu, kendini seHimhyan
ları nazik bir tebessümle karşılıyor. O 
ruh, çok sevdiği Ankara'ya kavuş
muştur, Millet Meclisinin önünde ve 
sevdiklerinin arasındadır artık .• Ya· 
rattığını, kurtardığını ve yaptığını 
sağlam ve imanlı ellere bıraktığını gö
rüyor, idealinin ebede kadar yürüye
ceğini duyuyor .. 

O ruh müsterihtir, bu asil ve vakur 
heyecan karşısında, milletinin eserine 
ve kend i bağlılığı önünde o mavi ve 
ateşli gözler gülüyor ve: 

- Gözlerim arkamda kalmadı 1 di
yor ... 

Sonra sordu: 
___ _. 

"Çocuklar okuyor mu?" Dedi. Ben 
de: 

"Okutsam da öyle iyice okutamıyo
ruz dedim. 

.. Sen hangi köylüsün?'' dedi 

"Çubuk'un Hacılar, köyündenim" 
Dedim. 

"Şuradaki Hacılar'dan .mı?" dedi. 
"Evet!' Dedim. 

"Şimdi nerede oturuyorsun?" Dedi. 

"Ben de dedim ki şimdi (Dikmen 
deresinde) oturuyorum. 

Eliyle gösterdi: 

"Şu derede değil mi? 

"Evet dedim. 

"Ben senin evine gelir kahveni içe
rim, dedi. 

"Buyur başımla beraber bir fıkara 
kahvesi iç dedim. 

Böyle deyince gene güldü. Sonra 
sordu: 

"Yağın var mı? Dedi. Ben de: 
"Evet, çoluk çocuk yiyecek kadar var 
dedim. 

Sonra "Allaha ısmarladık' dedi. Bir 
kişile otomobile bindi gitti. Bir de et
rafıma baktım her taraf dolmuş. Bütün 

"Dikmen" ahalisi bana bakıyor. Utan
dım. 

Bu cümlesi bayan Emine'nin ağzın
dan bir inilti gibi çıkıyordu. Dolan 
gözlerini yere dikti. 

Sonra kırık bir sesle adeta utanır gi-
bi önüne bakarak şunları söyledi; 

Dikmen bağlanna gelmez olaydım 
Mavi gözlerini görmez olaydım ' 
O tatlı aö:ı:lerini duymaz olaydım 
Nittin İstanbul nittin Turkiye'nin 

Atasını 
Yalabuca kaybettin yetimlerin babasını. 

Ben hütün v.:ı.s. h2ttro. ··• 02-

mımiyet havasının ıçinde kendlrtıden 

geçmiştim adeta ... o söylüyor ben ya
zıyordum: 

Horozlu Pınarında otomobili durdu 
Dikmen bailarına şavkısı vurdu 
Nıttin İstanbul nittin Türkiye'nin 

Atasını 
Yalabuca kaybettin yetimlerin babasını. 

*** 
İsmimi yazsınlar mezar daşıma 
Herşeyi emanet itsinler arkadaııma 
Teselli etsinler benim kız kardaşmıa 
Nittin İstanbul nittin Türkiye'nin 

Atasını 
Yalabuca kaybettin yetimlerin babasını. 

Buraya kadar bir ilham çağlıyanı gi
bi akan sesi boğuldu, hınçkırdı ferya
da benzi yen bir sesle inledi: 

"Ah ya!... .. Yazık oldu be!...." 
Sonra sustu. Uzun uzun sustu 
- Hepsi bu kadar mı? Dedim 
Bir iç çekişiyle yüzüme baktı: Ve 

yüreğim yanıyor, içim yanıyo" dedi. 

Gözün farkedemiyeceği kadar ince 
tüller ufuklara gerilmiş de şu dağla • 
rı, yamaçlarda kararan ye~illikleri, 

kuytu köşelere sinmiş bağ evlerini da· 
ha uzaklara, sanki enginlere doğru sü
rüklemiş. Fakat, seher vakti mi, ak -
şam karanlığı mı? Mahiyeti bir türlü 
tayin edilemiycn bir zaman... Bütün 
sesler, sanki, siyah kadifeden bir sat
ha temas ederek boğulup hafifleşiyor. 
Günü müjdeliyen horozun feryadı me
safelerin ötesinden geliyor: Ve perde 
perde, gamlı bir sabah oluyor. 

Saat 8.30. Ankara istasyonuna doğ· 
ru yürüyorum; hep o kasavetli bula -
nıklık içinde .. Bütün çt:ueler soluk. 
Vesika soran polis memurunun eli tit
riyor. Biraz ileride karşıma çıkan in
zibat zabiti yalnız başı ile garı göste
rerek: 

- Geçiniz 1 Diyor. 
Kordonlardan geçip ilerliyenlerin 

gittikleri yer Ankara garıdır: Ata -
türk geliyor! 
Garın yüksek sütunları arasında, si· 

!indir şapkalı, siyah elbiseli insanlar 
birer hayalet gibi.. Çatık kaşlar hiç 
bir inbisat emaresi göstermiycn başlar 
biribirine çevrilip selamlaşıyor. Bü -
yük holde, peronda dolaşanlar var; 
aynı güriiltüsüz adımlarla ... 

O gamlı sabah havası, o gamlı sabah 
rengi ılınıp berraklaşmadan vakit iler
liyor, ve, silindir şapkalı, siyah elbise
li insanlar artık bir kalabalrk halini a
lıyor. 

İstasyondan Ulus meydanına giden 
caddede iki asker dizisi arasından, ko
yu yeşil bir karartı beliriyor: Kata -
falk, ve onun, başları dumanlı altı bu
hurdanı ... 

Elim hakikatin, kalbi mengenesi i -
çine alıp ağır ağır ezen bütün dekoru: 
ALatur...k....:....:ae..lı,vot".t ~- ... :.:. u._;ı::-ıc-4 !W_ i..d-

mamiyle dolmuştur. Gözler, zaman za-
man, Gazi istasyonu taraf ma dönü -
yor, ve başlar, vakıt vakıt istasyonun 
saatlerine doğru kalkıyor. Rastlaşan 

gözler mustarip bir aşınahkla biribi -
rine bir an takıldıktan sonra düşünce
lere dalmak üzere biribirinden ayrılı
yor, ve uzanan eller bir an iç içe kalıp 
derhal geri çekiliyor, ve herkes, bir 
teselli kelimesi teati etmeden, kendi 
acısı ile baş başa kalmak üzere, sağa ve 
sola, iki adım öteye, beş adım geriye 
gidip sakin duruyor, nazarlarını gene 
onun geleceği yola çeviriyor. 

9,45. Kalemi mahsus'un karşısında 
bir cam arkasındayım. Bir rampa ve ö
nünde üç çift siyah kadanalı bir top 
arabası; çelik miğferli bir çok er; bir 
kaç polis memuru; fotoğrafçılar ve si
nemacılar; gelip gidenler; teşrifat 
memurlart; bu tarafa doğru ilerleyip 

HALK GECiYOR ... 
Halk geçiyor. 1 fade ettikleri mana herhangi vatanda
Halk Atasını selamlıyor. Saat on şın bir damlacık göz yaşında bin kere 

ikide açılan zincir, kopmadan, incel- ı daha çok vardır. 
meden devam ediyor. Gözü yaşlı bir Ağlıyorlardı. Oraya gelip de kendi
sel durmadan akıyor. O'nun karşısına sini tutabilen olmadı. Bu, mümkün ol
gelince boyunlarını büküyor, başlarını mu yor. Genç ağladı, ihtiyar ağladı, ka
eğiyor, selam duruyorlar. dm, ı;ocuk; memur ,esnaf yerli yaban-

Bu yaslı zincirin ilk halkası, iki si- cı, bütün millet ağladı. 
yah çarşaflı kadın oldu. Biri ihtiyar, Bir delikanlı, hıçkırıklar arasında: 
biri taze ve kucaklarında beyaz yeldir- - Biz sağken sen nereye Atam? 
meli bir çocuk .. Kordonları nasıl geç- diye bağırdı. Sonra, ciğerlerini kopa
tiler, polislere ne söylediler bilmiyo- rırcasına bir hıçkırığa tutuldu ve on 
rum. Ağır ağır ilerlediler. Tabutun ö- on beş adım sonra arkadaşlarının ku
nünde bir lahza durmak istediler. Fa- cağına düştü. 
kat duramadılar. Bir hıçkırık, arka- İhtiyar, buruşuk yüzlü bir nine, 
sından bir vaveyla duyuldu. Ve omuz- iki oğlunun kolunda sarsıla sarsıla ağ
ları sarsıla sarsıla, süzülüp gittiler. lıyor. Tam meşalelerin ara yerinde 

Bu geçenler, tarih bilmezler, belki kendisini, kuvetli kollardan sıyırdı ve 
okuyup yazmaları bile yoktur. Fakat, yere attı: 
tabutunun önünde baş kestikleri Ata- - Demek doğruymuş hal dedi, Ö· 

yı, tarihi okuyanlardan değil yazanlar lümü sahiymiş demek ... 
dan da iyi tanırlar. Yüzünü belki hiç Kaldırmak istediler, Kıpırdatama-
görmemişlerdi. Fakat hatlarını ezber- dılar. 
den bilirler. 

Şimdi onlar geçiyorlar; ve gökten 
yere doğru inen ay yıldızın altındaki 
kabarık atlas örtünün önünde onların 
göz yaşı dökmesinden daha ulvi bir 
manzarayı tasavvur etmek bile güçtür. 
Onun ölümü için destanlar yazıldı; 

hazin senfoniler bestelenebilir ve ma
tem tabloları vücuda getirilebilir. Fa
kat bunların hiç birinde halkın bu ge
çişinde görülen ulviyet bulunmıya

caktır. Ve bütün o ölçülü sözlerin, a
henkli seslerin, hüzünlü renklerin i-

- Ben de O'nun ayaklarının dibin
de öleceğim diye bağırdı. 

İki kuvetli kol, yetmişlik anayı a
ralarına almak için çok güçlük çekti -
ler. 

Halk durmadan. akıyor, cenazenin 
olduğu yere kadar ıslak kalan gözler, 
O'nun önünde ve O'ndan sonra gür 
bir pınar gibi hiç bir kayıt tanımadan 
boşanıyorlar. Hıçkırıklar içinde yere 
kapanan bir mektepli talebeyi kaldır • 
mıya çalışan polise baktım: O da ağ
lıyordu. - K.Z.G. 

bir küme teşkil eden silindirli ve fra 
lı resmi zatlar ... 

9,55. Bulunduğum yerden istasYo 
lokantası bahçesinin ilerisini, ta ge 
çide, kadar görüyorum. Oralar t>oıı' 
boş, yalnız önümde hep aynı kaynaf 
ma devam ediyor. 

Saat 10. 
Göğsüne azametli bir çelenk ta1'' 

mış bir lokomotif, o, renksiz, sisli, bil' 
lanık havayı yararak nihayetsiz b1r 
sukut içinde gara giriyor. Metanetini" 
zi muhafaza ebnek kararını verın* 
hislerinize hükmetmeği adet edinfll1~ 
olabilirsiniz. Fakat, göğsü çelenkli ıcr 
komotifi görür görmez kelbinize itıCfı 
o sert darbeye, boğazınıza sarılan ° 
çelik pençeye karşı koymak kudretitıl 
nefsinizde bulamazsınız. 

Lokomotif geçiyor. Bir vagon ~ 
daha bir çok vagonlar geçiyor: lJıll11 

up uzun bir tren, ve en arkada, O'nll11 

vagonu. O güzel yüzü beyhude araın'' 
yınız. Yaşla perdelenen nazarların11 

altına serilen manzara şudur: Kald1 • 

rılmış perdeler arkasında alev şekJİ!Y 
de, altı tane kırmızı elektrik fanıJS11 

arasında türk bayrağına sarılmış ta' 
but. 

Bir anda bütün başlar açıldı ve O'• 
nun huzurunda eğildi. 

Ah, o intizar dakikaları! Tabutıııı 
vagon penceresinden çıkarılıp kolial 
takılarak top arabasına nakledilincİYe 
kadar gescn bitmez tükenmez dakil<'' 
lar! 

O'nu kimler oradan aldı ve nasr1 gt' 
tirilip arabaya kondu; hatırJamryo' 
rum. Yalnız, iki admı ötede, top arat?'' 
sının arka tekerlekleri arasındaki rt 
viz rengi tabuta takılan gözlerim oın • 
dan bir daha ayrılamadL 

Bir takım tanıdık çehreleri hayal 
k•...,-.1-l~Ul\.IU..f.U,. ~\ıoü~J.-a..L !L..~ ~UL.. 

albay uımaıı Hakkı, Ba avcr Celll. 
yaver Cevdet ve Naşid muhabbetli v 

hürmetli d06t elleriyle, o taburu kof' 
kırmızı bir kadife örtüye ve kadife 
örtüyü de al atlastan bir bayrağa saı: 
dılar. Ara s.ıra kulağıma top sesleri 
geliyor. 

Sağımda, Cümhurreisimiz İnönü, 'pi1 
tün bu hazırlıkları, vakur ve mahzuıı. 
seyrediyor. Arkasında Vekiller Heyt' 
ti, aynı huşu içinde ... 

Bir kılınç kalkıp indi ve alay hare
ket etti. 

Büyük Millet Meclisine doğru ağıt 
adımlarla ilerliyoruz. Yanımız sır' 
yürüyen erlerin kısa adımları, muttıı• 
rid, tıkırdıyor. Havada bombardıman 
filosu törene iştirak ediyor. Önütndt 
yalnız siyah silindirler ve onların &
nünde de hep o al bayrağı görüyorutıl' 

Yolun kenarında durup büyük baf 
buğlarını selarnlıyan erlerin yüzlerine 
bakmayınız : Esmer yanaklardal' 
.damla damla göz yaşları dökülüyot• 
ve al bayrak bütün başlar üzerinde 
Meclise doğru süzülüyor. 
Katafalkın önündeyiz. 
Koyu yeşil dallara sarılmış altı sil' 

tunun imtizacından mürekkep düz ..,e 
sakin bir mimari. Sütunların üzerinde 
meşaleler ki alev alev yanıyor. Diğtf 
ikisine nisbetle daha yüksek olan d,ört 
sütundan gerideki ikisinin arasıııd' 
beyaz ipek kumaştan bir fon ve bii ' 
yük, çok büyük bir türk bayrağı"' 
Bayrağın altında yalın kılıç selam va' 
ziyetinde bekliyen yüksek rütbeli ıa' 
bitler, ve, her tarafta sayısız çelenle' 
ler ... 

Gözlerimiz gene O'nun tabutundıl' 
dır: Aynı temkinli dost eller al bayra· 
ğı koyu kırmızı kadife örtüyü kaldıt1' 
yor, ceviz rengi sanduka gene mey ' 
dana çıkıyor ve mebusların, zabitlerill• 
erlerin elleri üzerinde yükselen tabll' 
tun altından top arabası kayıp çıkı ' 
yor. Hürmetkar eller O'nu alıp kat8' 
falk'a götürüyor, sokak başlarınd• 
bekleşen ankaralıların sevgisine teV' 
di ediyor. 

En önde O'nun muhterem halefi 
vekiller, mobuslar, generaller, bütiıtl 
Ankara, ebedi Şefin önünde bir kefe 
daha eğilip O'nu bir kere daha selar11" 
ladıktan sonra geçiyor, gidiyor. 
Nasıl dikkat etmemiş olabilirsiniz: 

Oraya, acılarını içlerine akıtarak O'' 
nun önüne kadar gelebilmiş olanla!• 
beş on adım ilerledikten sonra, artı~ 
nefislerine cebredemiyor, ve kiı111 

mendilleriyle, kimi elleriyle gözlerin' 
kapayıp için için veya hüngür hüngil' 
ağlıyorlar. 

Allahım, bu ne hicran! 
Nasuhi Bayda! 
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Büyük ölünün tabutu 
istanbul'dan ayrıhrken 

• NOTLAR 
ı __ Y_a_z_a_n_:_C_em_a_l _K_u_t __ a_Y __ 

D olmabahçe sarayının bahçe
sindeyiz. Bir taraftan dalga

ların aglar g ibi matemli sesi, bir ta· 
raftan bütun sakinleri ayakta dl~ 
milyonluk bir şehrin uğultu halın· 
de feryatları geliyor. 

Hiç kimsede ayakta duracak h~l 
kalmamış gibi ... Belki bu atm~~fe~~n 
yarattığı bir tedai ile, Atatuı;k un 
emrinde Çanakkale'de harbetmış ve 
şimdi general olan bir asker, şu ha· 
tırasını anlattı: 

"- O ölümden hiç korkmazdı. 
Ölmemek için ölümün üzerine git
mek lazımdır, dedigini hat.ırl~rım. 
Bir gün, harekatın en şide;ıı gunle
rinden birinde ö• lebir vazıyet hasıl 
olmuştu ki bir düşman lagamını 
patlatmak için çok soguk kanlı ve ~
sabına haldm ıki asker bulmak la
zım geldi. Bizim Mohmetçi~lerin he· 
men hemen hepsinde bu mezıyet var· 
dır. İki tane ayırdık ve ileri gönder-

dik. 
Biraz sonra düşman lağmı patl~

dı. Mehmetçiklerden birisi şehıt 
d . ' 't<+ii Digeri kurtulmuştu. 

U§111Uy·-· • • • • a 
Fakat geri dönmedi. Kendı ~sıy -
... :{ı' ve patlıyan ıağmın vaziyctınden 
·~ · · · daha ola· 
faydalanarak bir ikınc:.ısı. . eli 

. i ti Gerı donme ' 
cağını tahmın etm ş ' d patlattı ve 
bir fınıat buldu, onu a oldu 

a parça ··• 
bu sefer kendi de .. parç siperlerJne 

B . sonra duşman 
ıra.z .. Uk k'ahramanlıgı 

girmiştik. Bu b~Y vücudu· 
M }ıınetçikler, onun . 

gören e !adılar ve haa:ın 
tarını top . 

nun parça .. reni yaptılar. Bınlerce 
bir cenaz~ t~l eden bırakıldığı Ça
ölünün gvmu ~ ında üstünü açık bı
nakkııl"' .ıtboip~~'-raınana bir gaygısız-

yı r AJ<Ul • • 
ra l dı Atatürk bu hidıseyı 
, ymış a~ · i ti. "Görüyor 

atle ta.kıp etm §d d" Ölilmün 
nuz çocuklar, e 1• 

i bile bayat çiziyor 1,. 

, un hayatmın çizdiği yer de b ir 
n h ... ıı. · -'~" 

l
stanbul'da cenaze alayının 

g~eceği yollar üzerindeki 

b
. alarda evela odaları, sonra pen-
ın • .

1 teri kiraya verdı er. 
çe~ ı;aat dörttü. Güzel Hn~tlar 

. ·nı·n k .. rı:ı.ı sırasındakı ev-
akadcnıısı - :ır • t birinin önünde, sıyah man o-
lcrden ~ ihtı'yarca bir kadınla .. rtülU 
lu, ?3 ~· y;şlarında bir erkek ~°: 
y~ı, 57. ıün~ ü göremeôiğim ev sahıbı 
cugu yuz 
ile konuşuyorlardı: . t" 

b . söz vermış ı· 
" Peki aına ıze . - · Bır pen-

. Beş lira verecektun. 
nız. . . 
ecre verecektınız •.. ,, 

. b n ne oldu-
lçerden vedrı:ı ~:~~1~ 0 , sesinin 

g~ unu duyma 1 • • . . ıştı. 

tonunu değıştı1:111 ·? Nasıl olur? 
.. 0 beş }ıra mı 
- . n . lık kirası bile on beş 

Bu evın bır ay 
1 

bu parayı ver-
i . J3aşka arı . . 
ıra etmez. . k söz vermıştı-

b. ba bır ere 
ae ıle na . 'sterseniz vere-. ş· d ' kaç ııra ı 
nız. ım ı, . • . ·n böyle yapı· 
ceğimi bildigınız ıçkı değil mi? 

B . e yazı yorsunuz. ız lduğunu duy-
Gene cevabın ne. 0 hiddetli ve 

madım. Bu sefer, bırazınıya başla
fakat çekingen konu§ 

dı· ' · ·m Ne olur . 
"- Sekiz lira vereyı ; m Hepsi 

Nihayet bir saat ka~a~a~rs~nuz ki 
hepsi o kadar.. Gor Y 
Yal varıyorum. . 

.b. "lave cttı: 
Sonra hıçkırır gı 1 1 

• • 
"b"ryerdesını 

.. _ Gelinliğimin beşı 1 rm olma· 
bozdurdum. Bu kadar za ı 
sanıza •.. ., a 

1 o A y ' ti: J{apı : 
htıkar bile baş egmıŞ ber içerı 

r~Iandı ve yavrusiyle bera 
gırdi . 

*** . ona kar-

lay Tophane ile Fındıklı arasın
dan geçiyordu. Bir yerde fer~at ve 
çığlık 0 derece inanılmaz bır hal 
aldı ki Fahrettin Altay tabutu ol
duğu ;erde durdurmak lüzumunu 

hissetti. 

P
arti ve milli sineınalanm~zla 

beraber birkaç yabancı sıne· 
ma firması, bu mahşer gününün fil
mini almıya uğraşıyorlardı. Bun~ 
!ardan birinin operatörü, telefon dı
rekleri ve ağaçlardan bile faydala
narak, hiç bir hadiseyi kaçırmak i.&· 
temiyor ve havanın oldukça se:ı~ 
olmasına rağmen durmadan terını 
siliyordu.Köprünlin üzerinde iken 
kendisine her şeyi tesbit edip et
mediğini sordum : 

"- Elimden geldiği kadar, dedi 
ve ilRve etti: . 
"- Bu sahneyi ömrümde bır. da-

ha görebileceğimi tahmin etmıyo· 
rum. Bunu, ne yazı, ne f~toğraf hat-

A d l'ı film kafı derecede ta ne e ses .. niil-
ifade edemez. Istırtbın böyle 

r de oluşuna hiç rastlama-
let ha ın k b"yük olması-

tım Acınız ço u 
mış ğ~en sizin ne bahtiyar oldu-
na ra .. Jı"yebilirim: Milletinin 
g~unuzu soy . . . 

d . ·nı' sevdiği kadar mılletını 
ken ısı bah 
seven bir Şef'e sahip olmak az -
tiyarlık mıdır? 

Biz bunun hasretini ve hicranını 
çekiyoruz . ., 

*** 

C 
enaze Topane tütün fabri
kalarının önünden geçiyor

du. Damdan demir parmaklıklara 
kadar her tarafı dolduran ve çoğu 
kadın olan işçinin çığlığı, cenaze
yi durdurdu. 

Bu halk tabutu görünce sükOn 
bulacak mı sanıyorsunuz? Sesini 
sağır tabiate duyurmak için çene
sinin bütün kuveti ve kalbinde ya
şıyan elemin bütün kudret iyl e fer
yat ecııyor. 

"- Bizi niçin ökaüz bıraktın, A
tam, büyük Atam?,, 

Bu fabrikada çalışanlar ekseriya 
aile halindedirler: Anne, baba, ev
lat ... hayatlarının belki bütün du
yuşlarında biribirinden ayrılan bu 
Uç tip, belki hayatında yalnız A
tatürk'ün sevgisi lizerinde bu ka
dar kuvetle kaynaşıyor. 

Bu dakikada Başvekil, "general
ler, umumi katip, herkes aglıyor
du. 

••• 

C
enazenin İstanbul toprağın

dan ayrılışma ait son hatı
ram şudur: 

Sarayburnu'nda tabut, Zafer tor
pidosuna tevdi ediliyor, sahil mah
şer gibi halkla dolu ..• 

Dubaya yakın bir yere sıkışnıı~ 
genç bir erkekle iki üç yaşındakı 
yavrusu. Çocuk sordu: 
"- Baba. Atatürk bir daha gel-

k 
. , 

miyece mı. 
.. _ Gelecek yavrum. 
.. _ Nereye gelecek? 
Başiyle gök yüzünü itaret etti : 
.. _ lşte oralarda gezecek yav-

rum, bize oradan bakacak. ö l . 

Ç cuk uzun uzun, onun g z erı 
o • . • ök 

gibi, lekesiz, tertemız, masmavı g 
yüzline baktı ..• 

t 8
. saatin doğruluğu içindeki 
rr • 1 "k ~}etin umumıyet e mu emme-

parça a . ~L"d" I hare.ketıne tauı ır . 
REV~ SAAT1N!N büt.il? ?'edek 

b lunduğu içın tamırının ko-
aksamı u · ı· biitun saatçılerce ma um -
tay olması 

dur. "k kendi icadı olan bir maki-
Fabrı a, . b ' . 
. "htiraı olan saatlerın ır sanıye-

.. ~ ıle.~ d binde birine kadar ayarın ı 
nın yuz e, 

ULUS -5-

Tabutunun karşisında 6m le 
D üne kadar gene içimize ina

nılmaz bir efsane gibi gelen, 
hatırladığımız zaman gonlümüzde: 

- Belki olmemiştir, tevekkülü 
uyanan ölümü, artık, tabut halinde 
karşımızda görüyoruz. Ebedi Ata -
nm ölUmünu, koyu vişne çürüğü bir 
kaideye yaslanan, kutsal bayrağına 
sarılan tabutu artık elle tutulur bir 
belagatle tekrar ediyor: 

l __ Y_a_z_a_n_: _N_u_r_e_tt_i_n_A_r_t_a_m _ _.I · Önünde r.on tô.zim remıini ifa e
denler evi rine dönüp günd ik elbi
aelcrini giydikten aonra, h Uda bera
ber bir kere daha, v belki birkaç 
d f~ daha ,altı meıalesi arasında o·
nu ziyaret ettiler . 

O'nun ölümünü telgraf tan, rad
yodan ve gazeteden duyduğu zaman, 
yaş döken on sekiz milyondan bir -
kaç yüz bini, O'nun .. s~sarak haki -
katlerin en acısını soylıyen tabutu 
önünde nasıl hıçkırmazdı. 

İşte O'nun bayrağına sarılmış 
aziz vücudu karşısında, yanm çekil
miş bayrakların direkleri gibi eğili
yoruz ve önünden O'nun en çok sev
diği ırmak, hıçkıra hıçkıra akıp gi -
diyor. Bu ırmak, hayatını ve hızını 
O'nun pınarından alan türk milleti
nin kafileleridir. Sınıfsız, imtiyazsız 
türk milletinin ki aralannda silindir 
şapkanın yanı başında rençbcr kas
keti, jaket atayın arkasında i çinin 
çaputtan yapılmış, yamalanmış ce -
keti gidiyor. 

Bir bacağı kesilmiş, yerine tahta 
takılmış yoksul bir yavru, önümden 
katıla katıla ağlıyarak geçti. Emi -
nim ki O'nun tek bacağı, hiç bir za
man, bu kadar uzun yol yurümiye 
tahammül gôstermemiştir. 

Analar geçti; çocuklar geçti; bü
ylik babalar ve ninelerle torunlar 
geçti. İşte buyuk öhinün, mukaddes 
tabutun önünden üç nesil yanyana, 
aynı ılık yaşları dökerek geçtiler; 
geçiyorlar ve geçecekler. 

• Gözlerim uzun zaman katafalka 
dikili kaldı. U zun zaman bu manza
ranın teferruatı, tafsil!itı biribirine 
kanştı. Yalnız O'nu gördüm: Yalnız 
O'nu hatırladım. 

Şimdi, ebedi uykusunun Anka· 
ra'da geçecek ilk gecesınde kucagın
da yattıgı Meclıs e ginşleri, çıkı la
n gozlımde canlanır, orada dunya 
edebiyatına beHiğat ornegi, cihan si
yasetine istikamet veren çelik söy -
levlerinin aksi kulaklarımda çınlar 

gibi oldu. O'nu bu kapıdan girer ve 
çıkar gördüğümüz zaman ne kadar 
yüzümüz gulerdi. .. 

Fakat acı hakikat, bir tabut ha -
lindc gdzlerimiz.in önündedir. Şimdi 
gözlerim, O'nun ayaklarına kapan -
mı~ gibi serpilen çiçeklerden ba 
yarak koyu vişne çüruğü kademeler
den yukarıya doğru yükselmektedir. 
İJk önce yüzleri tuncu, vücutları çe
liği andıran iki nöbetçi erle karşıla· 
şıyorum. Ah arslan çocuklar, yıllar
dan beri O'nu bekliyen, fakat O'
nun "asıl, ben onları bekliyorum" 
dediği türk nöbetçileri ... Nasıl, O'
nun fani tabutunu biıtiın varlığınızı 
O'na bağlıyarak bekJiyorsanız, öm
rünüzün son gününe kadar, O'nun 
çizdiği vatan sınırlarını, O'nun var
cttiği millet şerefini, O'nun yarattı
ğı inkılap ve cümhuriyet ülküsünü 
de bekliyeceksiniz, değil mi? 

İki erin daha ilerisinde iki genç 
subayın sırmalı omuzlarına gözüm i
lişiyor. Onlar, vatanın kurtuluş sa
va§ında belki de çocuktular. Omuz· 
!arına apulet ve bellerine sırma ta· 

kan diploma, bu aziz ölünün hayat 
verdiği zaferden ve inkılaptan son
ra imzalanmıştır. 

Yiğit gençler, :sizi görünce O'nun 
gençlik resimleri gözümün önüne 
geldi. O'nun gençliğinden beri gön
lünde yapttığı engin vatan ve mil
let sevgisinin ate i ve harareti sizin 
de gönlünüzde yaşadıkça O, ebedi -
yet uykusunu sonsuz bir rahat ve 
huzur içinde uyuyacaktır. 

Ve ellerindeki çıplak kılıçların 
parıltısı göz alan iki general ... On
lar, eşsiz Başbuğun kumandası al
tında birer subay olarak döğü müş 
olanlardır. Onlar, kimbilir, kaç de -
falar, büyük ölünün ölümii hiçe say
dığını, siperler ve telörgüler içinde 
eceli yıldırdığını görmüşlerdir ve kı
lıçlan omuzlarında, topuklan biribi
rine bitişik, orada beklerlerken zi -

' hinlerinde ne muazzam hatıralar 

mahşerleşmektedir. 
İki er, iki subay, iki general .. 

Hayır böyle saymayınız, büyük öhi
nün başında butun bir ordu, blitün 
bir millet nobet bekliyor 

Ve nihayet, gözlere: 
- Aglal 
Ve göğüslere: 

- Hıçkır 1 diyen tabut .. o, susa
rak konuşan, o, beşer kafasına ilk 
defa felsefeyi düşündüren, O buz ka
dar soğuk, cehennem kadar ateşli, 

göz yaşı kadar ılık tabut .. Hem de 
hılkatin asırlarca bekledikten son
ra varettigi en büyük türkün, en bü
yün insanın tabutu .. 

İçinde O var ve O'nun son mad
desini bir ibadet heyecaniyle saran, 
O'nun üzerine bir ata ölüsiıne ka
panır gibi kapanan, sarılan bayrak.. 

Ve sonra arkasında gene bayrak, 
O öldukten sonra da zinde ve hey -
betiyle yücelecek, sarsılmıyacak bir 
milletin sembolü olarak ayakta du
ran bayrak .. 

Arkada beyaz kumaşlar; O'nun 
yiıksek kalbi kadar beyaz, milletinin 
istikbali, inkılabın yarını kadar le -
kesiz, tertemiz ve beyl\z kuma lar .. 

Bunlara yeşil dallar ve yaprak -
lar tırmanıyor. Onlar da bana O'nun 
maddi ve manevi varlığından feyiz 
alarak yücelen ve yücelecek bugü
nün v yarının genç nesiUeri gibi 
geldi. 

Hıçkırık nöbetleriyle sarsıla sar
sıla halk ırmağı, büyük pınanrun 
önünden geçiyor, geçiyor ... 

Ondan kalan son maddeye de sağ
mış gibi şuur-ustu ve şuur-altı say· 
gı gösteren bu yaslılar, tam Onun 
onündeyken dişleriyle dudaklarını 
sıkarak hıçkırığını tutmıya çalı ı
yorlar; iniltilerinin sesini yükselt
miyorlar. Fakat kafilenin bir az i
lerliyen kısımlarından insan sesle
rinin en yanıkları gelmektedir. 
Kız ve erkek, genç mektepliler 

geçti. Bu hıçkıran göğüslerde Onun 
iılkusünden meşaleler tutuşmuştur; 

bu sarsılan omuzlar, BüyUk ATA'
nın kendilerine emanet ettiği kutsal 
emaneti taşıyor gibidirler. 

Birkaç ana gordüm ki kucakların-

daki yavrularını da beraber taşıyor
lardı. 

Siz de mini mini gözlerinizi On
dan yana çevirin yavrular.. Şimdi, 
bir şey anhyacak değilsiniz; fa
kat gunün birinde Onun hik~yesini, 
Onun harikalarını size anlatırken 

saçları ağarmış anneleriniz: 

Altı me~le... Bu memlekete gös-
terdiği altı hedef: Cümhur:"yetçilik, 
milliyetçilik, halkçılık, devletçilik. 
laikHk, inkılapçılık. 

- Ben gönüllcrinizde, prensiple
riın dimağlarmızdadır, der gibi kır
mızı bayrağın gölgesinde ve ti.irk kı
lıçlarınm ihtiram ve muhafazasında.p 
tek aevgilisi olan halkla vedala§ıyor. 

- Aih socuğum, Onun tabutunun 
önünd n geçerken, sen de kunda
ğının içinde ve benim kucağımday
dın 1 diyecek ve anki Atatürk, o 
gün ölmU§ gibi yeniden hıçkıracak, 
yeniden aglıyacaktır. Üzerinize an
nenizin mustarip gözlerindan dam
lıyan göz ya tarı, size ana südü ve 
ATA emaneti gibi helal olsun ı .. 

*** 

Bu veda, tahammülü en gÜç veda
dır. Düne kadar müthif hakikati bi
liyorduk. Dün karp ka!"§ıya bulun
duk, v O'nu gözl rimizle gördük. 
Bugün son teni vazifemizi yerine ge
tireceğiz. 

Yerlerde ve dıvarlarda, her yerde 
çiçekler ve çelenkler serilidir. Fa· 
kat bütün dünya gülistanları Onun 
sevgili ölüsünü süslemiye kafi gelir 
miydi? 

Fakat, O'na karıı olan vazifemiz 
asıl bugün baıhyor: Prensiplerine 

••• 
Altı mcşale yanıyor; Ebedi Şef e

bedıyet uykusundadır. Fani Musta
fa Kemal toprak olabilir ve bu mad
di meşaleler sönebil ir. Fakat O'nun 
manevi varlıgının blümünü, Onun 
yaktığ ı manevi meşalelerin sönüşü
nü, Onun izinde ve yolunda ava an 
son türk çocuğu toprak olmadan ta
rih kaydedemez 1 

Yaslı milletim, bir daha başın sağ 
olsun ... 

Dük dö Vindsor 
Türkiye'ye geliyor 

Londra, 20 a.a. - Sunday Pictoral 
gazetesi, DUk Gloucester'in şimdiki 
Hindistan umumi valisi Lort Linlit· 
hgow'un vazifesinin hitamında onun 
yerine tayin edilece~ini haber vermek 
tedir. Dük dö Vindsor, 1939 senesi 
başlangıcında Mısır'a ve Türkiye'ye, 
müteakiben mart ayında Londra'ya 
ve oradan Afrika'ya gidecek ve en ni
hayet lngiltere'ye donüp katt olarak 
orada yerle§ecektir. 

orveç Kı raliçesi 
dün vefat etti 

Londra, 20 a.a. - Norveç kıraliçesi 
Maud bu sabah karnından yapılan bir 
ameliya.t neticesinde ölmüştür. 
. ~ıralıçe İngiltere kıralının halası 
ıdı. 

Norvcç'tc matem 
Oslo, 20 a.a. - Norveç kıraJiçesi 

Maud'un ôlümü münasebetiyle kıra) 
atosunda, umumi binalarda bayrak • 

lar yar~ya indirilmittir. Bütiln tiyat
r~ ve sınemalar kapatılmıştır. Başve
kıl. ~· ~ygaanvold, Storting reis mu
avını bırer nutuk söylüyerek müte -
veffa kıraliçenin Norveç halkının 
k~lbinde yeri oldugunu söylemişler
dır. 

dık k lmak v onları daima ve dai
m yaymak vazifesi ... Vatanı kurta
ran Atatürk onun aa.adet ve refahını 
temin edecek olan aırlan bize öğret
tikten sonra hayata gözlerini yum
m~tur. Milletinin karakterini en iy.i 
bilen O idi. O'nun karakter.ine en uy
gun devlet t klini bize g.?ste~. H~
lefini ıuurla gcçerdt cümhunyetin 
fazil tine bütün mevcudiyetimizle 
kanaat getirmiş insanlar olduğwnu -
zu dünyaya bbat ettik. O emanetin 
vefalı ve yılmaz bekçiler-.i olacağız. 

Milliyetçilik Kemalizm.İn müra~~
fidir: İnsanlık ailesinin teref ve ıti
barını yükseltmek iç.in hWeınize dü
ıen vazifeleri candan yap~z •. ~a
kat, biz bize benzer ve benlıgımızı e-

bediyen koruruz. b" .. 
1 
.. ~ .. . ... 

Hall<ç.ılığnnızda utun ugurnuzu 
i•do.ıne ed GCk mıaurlar tamam.do-: 
Demokratız; fe2'tlere ve zümrel~ 
hususi haklar tanımayız. El ele venp 
va.tanın selameti için çalıımz. 

O vletçiliğimiz kuruculuk ve ya-

pıcıhk irademizden il~am ;--'?\ ~a: 
tandaıın bu irademıze. ııtirakini 
memnuniyetle kabul eder1z. A • 

Lô.ikiz: Din vicdana taaUUk eder, 
dünya v devlet işlerine kanıtırıla
maz. Medeni aleme ayak uydurar~ 
ilerlemek iç.in baıhca ~rtlardan bi
r.inin laiklik olduğuna ınanınz:. _ 

lnkıliıpçılığımız, bize bu~u 
varlrğumzı ku.andmnıı olan d~· 
mik ruhumuzun ifadesidir. lnlulap-
çıyız, inkılapçı kalacağız. 

Atatürk, alb metale - altı meta" 
leai - araamd•, hepimiz.le vodala.§1· 

yor: 
-Unutmayın! 
- Nasıl unutabiliriz? 
Unutmıyacak, bize bıraktığı milli 

miraSJ daha çok gelittirerek çocuk-
d. d .. . . onlara o·-larımıza tev ı e ecegı:r., . 

nun bütün vuıflarmı, bütün me~
yetlerıini, bütün he.aletlerini birer b1-
rer anlata anla.ta; bu menılekete ve 
bu millete ettiii hizmetlerin borcunu 
gelecek neaille.rin dahi ödiyemiyec&
ğini telkin ede ede ... - N .Baydu 

Barselon'da büyük 

bir yangın oldu 

"ANKARA,, 

Faris, 20 a.a. - Barselon'da bUtün 
bir mahalleyi harap eden bir yangoı 
çıktığı bildirilmektedir. İtfaiye ve kı -
taat patlayıcı maddeler depolannda 
sık sık vukubulan infilaklar dolayısiy
le yangını söndürcmemektedirler. 

Cümhuriyet hükümeti yangının 

bir kundakçılık neticesinde çıktığını 

zannederek tahkikata başlamı§tır. Bir 
sok kişiler tevkif edilmiştir. 400 kişi -
nin öldügıi haber veriliyor . 

Artık yıldrzlarm yok .. Göğün, güneıin kara .. 
Bagrına yaman degdi bu ateı ok, Ankara! ..• 
Bir mavi tebesaümdün; gözünde tufan, bugün ..• 
O kızıl güller açan ufukların, kan, bugÜn ..• 
Kara bulutlar inınİ§ eıi yok baharına; 
Yarapnadı bu gece d tanlar diyarına ..... 

En büyük hakikattin, tüııkün büyÜk Ata'aı ! 
Her gün yelJi. bir temel atmak istedin, yurda; 
Yurt yükaeldi; &en gittin, ne yazlk, bu u urda ... 
On beı yıl mucizeler kaynağı olup tafdm; 
Çetin bir kayalığı erıitmiye aavattrn; 

Göniillüler için yapılan 
bir toı>lantıda 

Paris, 20 a.a. - İspanya'dan dönen 
gönüllüler erefinc komünist fırkası 
tarafın<lan kı veledromunda yapılan 
bir toplantı esnasında komünist parti

Bu diyarda göründü J§ık yeleli Bozkurt; 
O günden beridir ki cennetini buldu yurt .... 
Bir karanlık yold ydık; yer, uçurum; gö , dwnan 
Mazinin bekçisi> ik uçup giderken zaman ..• 
Bilekleııinde altın zincirli türk kadını; 
Asırlarca gök, günq unubnuıtu admı ... 
Din, elinde bir pala, ad unları keşerdi; 
ltık değen gözlere bir acı sam eserdi .•.. 

Medeniyet, atılmaz bir zjrveydi. göklerde; 
Bugün avucwnuzda, ruhwnuzda, her yerde ... 
Asırlarda bir geldin, bir daha gelmez efİn; 
lkinciai doğmadı yeryüzüne günethı ... 
Bugün bir tek gönülle dünya &eni anıyor; 
Baı eğerek önünde yarı ilah tanıyor .•. 

i genel sekreteri B. Duklos, kararna • 
melcri şiddetle tenkit etmiştir. 

Çekoslovakya' da 
Cümhurreisi 

seçimine hazırhk 
H ayatında bu milletın. g· gi-

. bır çı 
. . . Şı duydugu sevgı tandaş 

bı ıdı Şerefli hayatının ~a eri; 
~albinde kendisine ayırdıgı yf t"ıh 
ıki d f 1 rca a ' s efa kurtarıcı, de a a . le tir-

dlçebilir:. le fenni alat ve mükemmel 1 
İşte boy yesinde, presizyon dere-

bir kontrol ~a ·ımic REVUE oA • 

Bize bun:I n uzandı yol gösteren o pannak; 
Bize burda verildi insanlık, hüriyet, hak!.. 
Ir.konm kara bahtı bu diyarda ağardı; 

Hu yer donmU§; her yenle hayalindir görünen; 
Göklerde dalga dalga yalnız admdır, dönen •.• 
'

1At:atürk!,, dalga dalga yıldızlan dolattı; 
Sıimazdı bu ad yere .• mave.ralan aıtı .• 

* Prag, 20 a.a. - Reisicümhurluğa 
yegane namzet olarak hariciye nazırı 

Şvalkovski'nin gosterilmesi i!Sln çek, 
slovak ve ruten partileri arasında kati 
bir itilaf hasıl olduğu söylenebilir. arısız inkılapçı olarak abıde j 

ını§ti. 

01· keder 
b '• Uınünde de yarattıgı . oda· 

0 Yle oldu: Dolmabahçe'dekı 
sınd h .. . . dıg· ı za· a ayata gozlerını kapa 
nıan • . e sonra evela yanındakıler v 
bh · · her utun ınillet yandı. Cenazesinın 
geçtiği sokak başında bir fer yat 
Ve hıçkınk tufanı devam etınek • 
t e ı • bu 0 anlara katıldı ve nihayet 
:t:azzaın vatan ölçüsünde onuıınaz 

Yas Yarattı. 
o• dan na herkes, canından ve kanın· 

g~ başlıyarak en kıvmetli varlı-
ını s , J A 

eve seve vermiye hazırdı: • 

. de nadır seçı :ır• • • 
cesın tNİ vUcuda getirmıştır. 
A TLER EVUE SAATİ alan herkes, 
BİR ~ t bir eşya sahibi olur. 

cıdden zıkıyıne --~-

A E 
j .A~ 

atçilerde arayınız. 
TaoınrnıŞ sba "kalarının satış depo-

lJE fa rı . 
REV "k Bankalar caddesı No 

R 
za 'fevfı , 

Si.o. ı 
8 Ankara 

Bu diyarın elleri binbir kangren sardı •.• 
Bağrında ulu batbuğ, yurt gölgesi çinardı; 
Toprağında, taımda, renginde ıifa vardı; 
Yakınlar bahtiyardı, uzaklar bahtiyıanfı; 
Bugün dört bucağını vatanın gölge aardı ... 
Derdin büyük, Ankara; del"<!in a.onsuz, Ankara; 
Gözler görecek miydi aeni O'nsuz; Ankara? 
Bir kara ehram örtsün kubbeaine Çankaya'n; 
O ye§İl günlerini anarak kana boyan! •.• 
Kartalın yuvaaı boı .. Dönmez arıtrk yerine .• 
Bu kmk kanadlarla kapandık dizlerine •.. 

* Ne masaldm, ne rüya .. Ne mazi safsatası .• 

Seni görmek dünyaya ıeref veren emeldi. 
' Görmez miain? bir dünya seni aelama geldi ... 

Atam, uğurlar olaun; kabrinde güller açaın; 
Yurt kızları batma aiyah inciler aaçmı; 
Yat an da, ölsen de baılarnnızda taçam; 
Uruç etmiı değilsin; tek baıına miraç.am! ... 
Hangi dil anlatacak aeni bir batka nesle ? 
Ozanlar utanacak bu kalemle, bu aeale! .•• 
Kalbimizden bir damar koptu, yandık bu daila .. 
Sen bizdenain; biz ancak bahtiyarız bu bağla ... 
Yıkılmaz anıtmdır ıeref verdiğin toprak ; 
Neaillerıin elinde türi>edarmdır, Bayrak l • , 

ŞükUle Nihôl 

Reisicümhur intihabı çarşamba ve
ya per embe gilnü yapılacaktır. İnti -
habatı müteakip hükumet "stUa ede -
cek ve yeni hükümet aynı gün teşek -
kül etmiş bulunacaktır 

Ba vekalet iç.in yeni milli temer -
küz hareketinin şefi Berau'nun ismi 
ısrarla zikredilmektedir, 

Mebusan meclisi komünistlerin 23 
muhali freyinc kar ı 144 rey ile Slo -
vakya'nın muhtariyetine ve Karpatlar
nltı Rusya'sının muhtariyetine dair o -
lan kanun layihalarını kabul etmiştir. 
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Istanbul' dan A ara'ya kadar 

Aslıeri erkan cenazenin önünden tazimle geçiyorlar Ebedi Şef'in cenazesi Ankara istasyonundan Büyük Millet Meclisine naklediliyor 

Ebedi ŞePin cenazesi omuzlarda indiriliyor 

Büyülı ve ebedi Şel'in cenazesi katafalk'a indiriliyor 

BQ§vekilimiz ve Amiral Şükür Okan selam resminde 

Büyük Şef'in cenazesi lzmit istasyonunda 

Büyük Millet Meclisi önünde ebedi Şel'in tabutu baıında nöbet bekleniyor Katafalk'ın önünden geçen halk 
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lsbraph ve acıkh yolcu) 

Atatürk'Üll rWibarek cenazen Yavuz'Jan i•ttuyona götürülüyor Rei•icümhur l•met lnönü, Baıvekilimiz ve hükümet erkanıkatalalk'ın önünde 

·• ii i 

Reüicümhur lnönii oe liıiiJiünret aklim lıatalalk'ın önünde eğiliyorlar Büyük ölünün cenazen Millet Medüi önünJelri lıatalallta nalılecliliyor 

• Cel ~• B v r ve lau··ku··met erkanı cenazenin arlı111•ınJa l .. ·· B vekilı"mız cu a,, a -Remciimlaar nonu, Of Atatürk'ün cenazen top arabariyle naklediliyor 

• . 

.. k'"" e•i top arabcuında ve 12 generalin taim •elamı ara.anda Atatur un cenaz , Atatürk'ün cenazen, Büyük Millet Mecli•ine naklediliyor 
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Boy ölünün • 
cenazesı Yavuz' da 

Atatürk' ün cenazeleri Yavuz Jritnotunda ihtiram vaziyeti alan zabitler ara.anda 

Yavuz her bef dakikada bir top ahyor Cenazenin taretler arasından görünüşü Büyük ölünün cenazesi Y avaz' a konuJ 

Y auuz' da büyük ölünün cenazesi önünde nöbet bekliyen subaylar Yabancı, yerli bütün gemiler Y avuz'u takip ediyorlar 

Yavuz TU11Utepe'den ayrılıyor Bü~k öl.iinün cencuesi Yavuz'dan ltaldırılıyor 



1 

Atatürk'ün treninde 

Gece Anadolu'nun 
bağrından karanlık 
görmeden geçtik .. 
1 ... __ Y_a_z_:a_n_: _N_a_ci_S_a_d_ull_ah ___ ı 

ULUS 

_:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ..... - -- -
~ ATAM -----------------------------------

On bet yıldır ufukta gilnetle arkadaştın, 
Onu yanma aldm ve elinde taııdm. 
Senden can, kuvet alır açardı bütün güller, 
Güldükçe, aevinirdi.ihtiyar, genç gönüller. 
Doğaun diye her ufuk seni beklerdi her gün, 
Ey güneı nerdeıııin haydi ufuktan görün .• 
Ufuklar kararıyor, gökler neden perdeli, 
Son dakika kalplere uzandı matem eli. 
On yedi milyon çocuk hıçkırıyor, ağlıyor, 

------------------------------------------

9 

Ankara'ya ·memleketin 
emanet ettiği tabut ! 

Biz bu tabutun önüne üç giin, üç ge
ce göz yatlarımızd"n örülmüş bi.r 
hah aerdiık ve ııonı-a onu etinden 
et koparıhyormut gabi bir tek ses
le bağıran kocaman lstanbul'un 
göğsünden zorla söküp aldık. Ve 
sanki koca lstanbul'un yedi tepe
ainde bu acı ile kudurup kaynar 
göz ya§ı fıtkıran yedi yanardağ 
lUlU§tU. 

DUn gece, Anadolu'nun bağrından, 
karanlık görmeden geçtik !.. 

men, insan gözlerini kapayınca, ken- : 
disini, Haymana ovasının, kuş kanat- : 
larmın sesini bile duymıyan ıssız bir : 
köşesinde sanıyor: feryat yok. Hıçkr- : 
rık yok. Hatta ayak sesi yok. Fakat : 
yüreklere, en acı feryatlardan, en bo- : 
ğucu hıçkırıklardan fazla işliyen bir : 
sükut var. On sekiz milyon kalbi koy- : 
nuna sığdıran tabutun önünden, - i- _ 
çinde dirilmiş ilahlar uyuyan bir ma- = 
bedde yürür gibi - ayaklarının uçları- -
na basarak geçen halk, bütün manevi 
kuvetleı:i iflas etmiş bir kütlenin aczi 
içinde çırpınmıyor. 

On yedi milyon kalbi ayrılığm dağlıyor, 
Karşmda diz çöküyor tabiat battan ba-ta, 
Vatanın her yönünde büyük, orta, genç yafta 
Bütün çocuklarının, gözleri seni arar, 

Sen ölmedin, ölmezsin, kurduğun temelin var. 
Bütün kalpler yas dolu, gökler, ufuklar ya&lı, 
Kalplerin dehlizinde senin resmin asılı; 

-----
En aevdiği iati.klal mar§ınr bile mey

danlarda müşterek seı;le söyle
mekten hicap duyan içli ve sevgi
sini gizli tutan bu millet istiklali -
nin kurtarıcısının ölümü kar§ıı>ın
da birdenbire dile gelmit ısurap 
cümlelerinden bir matl'm senfoni
si besteleıni§ bu senfoniyi muaz 
zam bir orkestra bütünlügü ile hiç 
aksamıyan, her akordu, her notası 
biı ibirine uygun bir ahenkle söy -
lüyordu. 

ra, bayırlara dökülmüş matemli 
bir millel:ıin ortasından geçirenık, 
dirilmit bir mazinfo bütün kuvet 
ve kıymetleri arasından dolaştl1'a
raık öbek öbek yanan ateşlerin et
rafında bu wnulmaz, beklenilmez 
şeyin telaşiyle toplanmıf, An.ad~ 
lu evlatlarının uyanıklığı araaın
dan boz rengi üniformasiyle diıkili 
me~lelenn ya.kmmda nöbet beık
liyen gürbüz, kuvetti ve metin 
Mehmetçikleri önünden beyaz ör
tülerini rüzgarda UÇU§tura uçuştu
ra, çıplak ayaklariyle ayazdan 
donmuı topraklara vura vura altı 
yedi saatlik yollardan elde Jne!Ale 
koşarak tren yoluna gelen O'nun 
eski cephe arkadaılan Anecikl• 
rin kalbinin iç.inden &Üzerek bura
ya getirdik. 

Tren yolunun iki kenarına, canlı 
birer sütun gibi dikilen köy ihtiyar
larının, köy delikanhlarmm, sekizer, 
onar aaat yol yürümüş köy nineleri -
nin, öksüzlüğün bütün acuıiyle yırtı
nan köy kızlarının ~ A ta'larmı götü
ren trene mlak gözlerini kırpmadan 
ıel&n veren köy çocuklarının ellerin
deki meşaleler, ömürsüz birer ümit gi
bi, çırpına çırpına yanarak karanlığı 
yaktılar. Ve onları ancak, meşum bir 
hakikat kadar asık bir suratla doğan 
bulutlu, kirli bir gün söndürebildi 1 

Milletin gözleri kadar nemli bir şa
fak rüzgariyle ürpererek Ankara'ya 
Yaklaşırken kendi kendime: 

- Kim bilir, diyordum, biraz son
ra. Ankara gözlerimizin önüne, yü
reklerimizin içine, ne katlanılmaz, ne 
unutulmaz sahneler yığacak? 

Zaman, beni ürktüğüme uğratmak
ta gecikmedi: Ankara istasyonundaki 
lokomotiflerin yırtınırcasına, yarışır· 
casına, paralanırcasına yükselen deli 
\Te boğuk feryatlarında, Türkiye'nin 
kalbinden yükselen taşkın isyanı ve 
ıstırabı olanca acrlığiyle, ve olanca 
&onsuzluğiyle duyduk 1 

Tren, istasyona, taşıdığı ha~i!'ati 
bekliyen kalabalığın ıstırabını ~ıgı;t~ 
nıekten korkar gibi girdi. Getırdıgı 
mukaddes ve ebedi emaneti en son 
vagonunda taşıyan koca kata_ı-. tıpkı, 
fena haberi en son keliıneler~nde ve
ren uzun bir taziyet cümlesıne ben-

ziyordu 1 
Onun vücudunun mahfazasını koy-

nunda taşıyan vagonun dışı yapraklar 
çiçekler, defne yaprakları, ve çelenk-

! 1 ··rtUlilydü. ihtimal bu suretle, 
ere o h k'k . 

Un ı'dnde bulunan a ı atın o vagon ,. . 
meıuaı suratını bır nebze ky1!muşa.t -
w.Jt. bir nebze gülilmsetme ıstemış-

ıe?'Qi I 
1.tasyonu dolduran büyük kalabalı-

fm içinde gözlerimi evela, dimdik 
curan oaşmr çerçevcııycn tknıucyaz 

çlariyle, zirvesine kar yağmq hey-
betli bir dağı andıran İsmet İnönü al
dı ! 

Istıraba meydan okuyan edasında, 
sari bir vckar vardı. Ona bakarken, 
çökük omuzlarımın gayriihtiyari doğ
rulduğunu, ve eğik boynumun gayri
ihtiyari dikildiğini hatırlıyorum. 

o anda, o olgun baş, kim bilir ne 
ercak hatıraların ateşiyle yanıyordu? 
İhtimal sağ avcu, Bolu istasyonunda 
sıktığı elin hararetiyle sızlıyordu. 

İhtimal, çelik çizgilerle hey~tlef
miş ışıklı yüzü, emniyet do!u b~~ eş
siz arkadaş busesinin hasretıyle urpe-

riyordu. 
İhtimal şu anda onunla, Dumlupı

nar'da. veya lnönü'nde, üzerinde mer
miler patlıyan yırtık bir çad~rda, t_it
rek bir mum ışığında, ve hır harıta 
yığını başında sabahlıyordu. 

İhtimal şimdi, beraber İzmir'e gi -
riyorlardr, veya ihtimal şimdi İsmet 
İnönU, muzaffer Lozan dönüşünde 
kendisini karşıhyan tarihi mücadele 
dostiyle kucaklaştığı anı yaşıyordu 1 

Ve beraber kazanılmış sayısız za -
ferlerin kimbilir daha ne eşsiz, ne he
Yecanlı ne büyük, ne ebedi ve ne sıcak 
hatıraları vardı? 

Fakat bütün Ankara şahittir ki, 
bütün bu hatıraların şu, trenden indi
rilen tabutla elele veren emsalsiz kud
reti bile İsmet İnönü'nün mukaveme
tini, me~anetini yıkamadı. Baykuş çığ 

Gözleri ıslatan derin ıstırap, süku
nun, heybetli vekarı içine sığınmış! 

Herkes, en büyük, en mukaddes rs
tırabmı, beyhude bir 11ikayetin en kü
çüğüne bile tenezzül etmeden çekiyor. 

İhtiyar bir kadın haykırıyor: 
- Biz seni böyle mi gönderdik? 
Yanındakiler, onun azptedemediği 

bu feryadı, bu suali, bu hitabı, üstüne 
titrenilen sükuna karşı, mukaddes bir 
çile gibi için için çekile_n ıst~raba kar
şı adeta bir htirmetsizlık, bır taarruz 

saydrlar. . . .. 
İhtiyar kadın, iizerıne çevrılen goz· 

terde, zaptedemediği feryadının men
fi akislerini sezdi. Ve kimbilir daha 
neler sormak, neler söylemek, neler 
haykırmak ihtiyaciyle titriyen, açılan 
dudaklarını birbirine zorla yapıştır
dı. Suç işlemiş bir çocuk gibi kızara

rak kınalı saçlı başını önüne eğdi. Hıç
kırıklarını zehirli, acı, ve iri birer lok
ma gibi yuta yuta sükfına boyun eğdi. 
İri damlalar, gözlerinden buruşuk 
yanaklarına kopmuş tespih taneleri 
gi.bi dökülürken; setıini hafifleterek: 

- Affedin .. dedi .. İhtiyarım. Tuta
madım kendimi: çünkü o, hem yav
rum, hem baıbamdı benim 1 

Yahudiler l~ln hala 
bir yer tiulunamielf 

Londra, 20 a.&. - Muhtelif mem -
leketlerde yahudiler aleyhine yeni ted
birler alınır ve diğer bazılarında bun -
lan iıskan için ınıntakalar araştırılır -
ken, ya.hudıi mültecileri de akın akın 
Almanya'dan hicret ediyorlar. 

Brüksel'den bildirildiğine göre, Ü
zerlerinde dört milyon mark C>lduğu 

halde hududu geçmiye muvaffak ol -
muş olan üç yahud.i Malmedi'ye gel • 
mişlerdir. 

Romanya" da 
Belçika hükümeti gelen mültecile

ri yerleştirmek için kamplar hazırlat
mıştır. 

Romen hükümeti, ·bazı haberler 
hilafına olarak, geçenlerde Rehstza 
kasabasındakilerden başka yahudiler 
aleyhinde yeni nümayişler olmadığı -
nı bildiriyor. 

Nasyonalist çek matbuatı Nafia iş
lerinde kullanılan yahudi dıvarcıların 
tardedilmesi lehinde neşriyata devam 
etmektedir. 
Londra'da. eski bir alman müstemle -
kesi olan Tanganyika'nın yahudilere 
tahsis edileceği hakkında bir haber do
la~maktadır. 

Maoori~tan' da 
Yahudiler hakkındaki kanunda şu 

Bizi ökıüz bırakıp ebediyete gitme, 
Tanrım, acuna.dm mı milyonlarca yetime. 
Günef, nasıl bıraktın göklerdeki eıini, 

----------------
Ey güneş, doğma artık git ara kardetini; : 
O'na yaklatan ölüm bi.r gÜn de seni bulur, : 
O'nun hasreti elbet bir gün seni soldurur. = - -: Enver Ôğütveren : -- Fetlıiye : 

'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Yağmurla beraber 

Atatürk'ün önünden 

sel gibi akanlar 
Güneş, Ankara halkını sokaklarda 

Atatürk'ün mübarek naşını defne dal~ 
lan ve meşaleler arasında bıraktı. 

Vakti gelince her gün battığı yerden 
kayboldu. 

Ortalık karardı. 

Kataf alk'ın önünden 

Geceleyin 

geçenler 

Biz bu tabutu tek kalp gibi duyduğu 
acıyı tek ağızla bağıran İstanbul
luların can dayanmaz ıstırabına 

rağmen lstanbul'dan koparıp çı
kardık. 

Biz O'nu lstanbul'da bırak~mazdık. 
Günler.:lenberi Onun tabutunu ge
çirecek katarın yolu üzerine dizil
mit olan bütün bir memleket: O'
nu, son defa olarak, aeliınlamak 

için gecelerini uykusuz, günlerini 
· huzursuz geçiriyordu. 

Biz bu tabutu, O'nun müstevli çizme
lerinden kurtardığı toprakların üs 
tünd .n taııyarak büyiik bir mille
tin iki tarafın·da muhteşem bir or
du gibi nöbet beklediği uzun yol
lardan getirdik. 

Biz bu tabutu olan facianın azameti
ni müdrik olan uyumıyan ana, ba
ba, dede, nine, evlat, torun kırla-

Biz O'nu Sakarya'nm, Dumlupma
r'ın hatıraları araaından, iatıi.klü 
mücadelesi tehitlerinin mezarı Ü· 
zerinden, O'nun İsİm$iZ silah ar
ka•.:laşlarının kaniyle rengi boyan
mış olan Sakarya'nın kryılarmdaıı 
dolaştırarak buraya gelirdik. 

Bu tabutun iç.inde hatırası da~a in
sanlık haysiyetimizin, medenilik 
gururwnuzun, milli istiklalimizin, 
İçtimai terefimlz.in, senbolü ola
rak ebediyen yatryacak olan in.san 
yatıyor. 

Ağlıya ağlıya buraya getirdiğim.iz 
bu tabutun içinde Büyük Baıku
mandan Gazi Mustafa Kemal, Bü
yük inkılapçı Atatürk yatıyor. 

Bu tabutu &ana emanet ediyonız ~ 
kara. Bunu sana emanet ederken. 
tüıık ~birleri içinde banehir ol
manın on büyük ve ebedi beratmı 
bugün alıyorsun Ankara! 

Suat Dervit 

Fakat sor . t,e1'11iyen zincir, halk se
ı i d~nmek ve aralanmak bilmiyor. Ata
nın önünden geçmeden kim evine gi
debilir ve hangi göz uykuya dalabilir. 

Muhasebat divanmm önünden 
baılryan bin bir çelenk katafalka ka
dar uzanıyor... Burada katafalkın 
bütün oi·darları sarıyor ve aşağı 

doğru aarkıyor. O, bu sevgi, saygı ve 
minnet çelenklerinin kucağında al 
bayrağına aarılı. Altı ülkünün altı 

metaJesıi O'nun sarılı bulunduğu bay Gönüller fatihi Atatürk 
Bütün Ankara t;lus meydanında ve 

Ulus neydanınl' .. son bulan Anafarta
lar ca.ddesinde. 120 bin nüfusun bir 
caddeye nasıl srğdığını tasavvur ede
mezsfoiz. 'Göğüs göğüse, sırt sırta, o
muz omuza .. Kimse kimseden şikayet 
etmiyor. Ata'ya tazim hepsinin hak
kı .. Ve kimse kimS'e ile konuşmuyor. 

Ankara bomboş .. Yenişehir'in ucun
dan, Da~ mahallesinin bitirimine ka
dar, ba~lar . Hisar ve hatta Ankara'nın 
yakın kazaları ve köyleri evlerini, 
yurtlarını yilzUstil bırakım,, buraya 
koşmuşlardır. Onu görecekler, keder
lerini göz yaşları halinde onun ayak
ları d~bine akıtacak ve ancak ondan 
sonra, boş elleri iş tutacak .. 

* Yağmur serpelemiye başladı. 
Yağmur sıklaştı. Taıbiat de ağlıyor. 

Fakat hiç bir değişiklik y0ık .. Halk se
li durmak ve dinmek bilmiyor. Yağ

mur, fırtı ıa, tabiatin bin bir çeşit afe
ti onu yolundan, Atasının mübarek na
şı önünde başeğmckten alıkoyamıyor. 

Tabutun başında iki general, iki su
bay ve iki er, onar dakika ara ile nöbet 
değiştiriyorlar; ve Ankara halkı, 
Atatürk'ün bu vefalı hemşerileri 

O'nun ölüsü önünden akıyor, akıyor, 
akıyorlar. - K.Z.G. 

tadiller yapılmıştır: 
1 - Memleket hayatının bazı kı -

sımlarında beş ve bazı kısmlarmda 20 
sene olarak tesbit edilen ilk kanunun 
müddeti kısaltılmıştır. 
· 2 - Şimdiye kadar zikredilmiyen 
bazı endüstriler için hıristiyanlarla 
yahudiler arasında bir nisbet tesbit e
dilecektir. 

3 - Milli hayatın bazı faal kısım • 
lanna yahudilerin iştirak nisbeti yüz -
de 20 den daha az olacaktır. 

rakta akisler yapıyor. 
Büyük ölü ebediyete tevdi ediliyor. 

Fakat onun ulvi ve ilahi ruhu daima 
bu milletin üzerinde hami bir ruh va-

Ve bi.r İDND &eli durmadan O'nuu 
önünden akıp gidiyor. inkılap mekte
bi, Poatane sokağı, Adliye önü, Bele
diye önü, Kooperatif yanı, Akköprü zifesini görecek; timsali de bir idol 
giıbi hülasa tehrin dört tarafından halinde bütün millet efradının hür -
gelen kuvetli kollarla beslenen bu met ve tekrimine mazhar olacaktır. 
sel, K.araoğlan'da tek kol halini alı- Bu idol önünde herkesin kalbi daima 
yor. Ara sıra yatağından ta~mak isti- k~n.aya~ak, göz yaşları onun medfe -
dadını göste riyor .• Fakat daha ziya-· nını daıma suhyacaktır. 
de için için kaynıyor, derinle§iyor , Atatürk, yalnız dahi bir ask er, da.
kabarıyor •. O'nwı önüne yaklaşınca hi bir ıslahatçı ve idareci değil, aynı 
bu aelin dıtı aa.kinleıiyor, faıkat dur- zamanda kalplerin ve gönüllerin de 
gwı aular gibi iç.in İçin kabarıyor, c:o- fatihi idi. Ona temas eden hiç kimse 
fUyor ve kendini zaptedemiyor. Göz yoktur ki büyük bir sevgi ile ve hür
yaıları ve hıçkırıklar baılıyor. Bu ee- metle yürekten ona bağlanmamış ol
li teşkil eden zerrelerde her hüviyet sun. Muharrirlerden, mütefekkirler -
ve her karakter var ... Fakat o zerre- den tutunuz da tacidarlara "varıncıya 
Jer ıstırapta, heyecanda ve O'na kar- kadar onunla görüşmek ve konuşmak 
ıı duyduğu sevgi ve saygıda tam mi.- zevkini duyan herkes ondan kalbi bir 
na&iyle mütecanis bir halde... meftuniyet ve hayranlık hissi ile ay-

Mütftnlldiyen akan ve ardı arkası rrlmışlar ve bu meftuniyeti muhafaza 
keailmiyen yığın O'nun önüne geldi- etmişlerdir. O, her temas ettiği şeye 
ği zaman sarsılıyor •. On bir günün sıcaklık ve ışıklık veren bir güneş i
sarıuntıama bedel bir elekt~enme di ki. ".urunun aksettiği blitilıı kalpler 
duyuyor. Burada yaılr gözler O'nun kendısıne karşı o sıcaklığı, o tnciza
tabutun.a çevriliyor, baılar öne dütü- bI daima duymuşlar ve duyacaklar
yor, gövde ileriye aarkıyor ve adım- dır. 
lar aendeliyordu. 

Derin acının ifadesini tafıyan göz~ 
ler; derinleşiyor, derinle,iyor çuku
runun içinde kayboluyor, bir kır.nıı -
nın gözleri yerinden fıırlıyacakmıt gi-
bi açılıyor. 1 

Her evin ~ak kapısında batlı
yan inilti ve hıçkırık, bir çığ paı·çası 
gibi kabnerlene katmerlene Karaoğ
lan 'a kadar geliyor, ve katafalık'm Ö· 

nünde yürek parçalıyan bir hal alı -
yor. 

* Aktam karanlığı baamış, elektrik-

.. On ilç günden beri on yedi milyon 
turk ruhuaun en derinliklerinde hi&
setti~i bir hicran acısiyle çırpınmak
ta, aglayıp &ızlamaktadır. Bir mille
tin çocuklarından büyüklerine kadar 
böyle umumi bir yeis ve ıstıraba ka
pılması tarihi beşerde görülmüş bir 
ha~ise değildir. Ve bu, heybetli ol
d.~~~ k~_dar fa~ialı sahne karşısında 
butun dunya mılletleri türk kavminin 
uğradığı felakete mersiyeler okumak
ta; büyük dahinin dünyadan zıyaını 
beşeriyet için bir kayıp sayarak acıla
rımıza, nıatemlerimize iştirak etmek
tedir. Böyle bir hal tarihin hangi dev
rinde, hangi kahraman veya hüküm
dar için görülmü~tür? .. 

paratorluğun hududunu Atlas dağla
rından rus ovalarına, Viyana kapıla -
rmdan Mazendran dağlarına kadar 
genişletmiş olan bir hükümdar kalp· 
leri fethcdememesinden dolayıdır ki 
Sektuvar önünden kaldırılıp İlltan
bul'a getirilen cenazesi sönilk, sakit. 
kimsenin haberi hatta kimsenin umu
runda olmaksızın, bel ki de arkasın -
dan bir damla göz yaşr dökülmeksi
zin defnolunup gitıni§tir. 

Halbuki Atatürk'ün son saatinden
beri bu milleti kaplıyan elem ve ıstı
rap manzarası ne kadar hazindir!
Henüz dilnyayr iyi anlamıyan; atala· 
rının yaptığı bUyUk itler hakkında 

derin idrıikleri olmıyan misum. yav
rucuklar felftket haberinin tilyuiyle 
beraber mekteplerinden göz ya,ıarı 
ve hınçkırıklar içinde fırlıyorlar; 

gençler büyük rehberin inanrlmas 
zıyaından onulmaz yaralar duyarak 
nalin ve pürheyecan heykelinden i .. 
timdada kotuyorlar; ihtiyarlar geç· 
mit günlerin feci felaketlerini berta
raf eden ; çökmüş bir milleti elinden 
tutup kaldırarak onu kavi YC kadir 
bir hale koyan bUyük kahramanın bü
yük işlerini yadederck sızlanıyorlar; 
kimi "sana ciğer lazım idiyse biz ken
di ciğerimizi verirdik,, diye f.igan edi
yor; kimi "sen isteseydin ölmezdin; 
ne kusurumuz oldu ki bizi böyle terk
ettin,, diye hayretle karıgık ruhi bir 
feryat koparıyor, on yedi milyon halk 
aynI hisle ve aynı ruhla göz yaıı dö
küyor !.. Bu ne mehip ne hazin bir 
manzaradır!... Bu, büyük cenazenin 
huzurunda koca bir millet tek kalp 
gibi çarpıyor, tek ruh gibi çırpınıyor 
ve tek bir adam gibi ağlıyor 1... 

lığına benziyen müıtehzi ve meşum ((-:=============================~'\ 
kahkahasını savurmak istiyen ecel. 
İnönü'nün gözlerinde, sıcak, tuzlu iç
kisini bulamadı t 

ler yanmıştı. Parti'nin önünden iti • 
baren baılıyan ve çok uzaklardan 
duyulan bir hıçkırık havaaı içinde i
lerliyen genç kız talebeler katafal
km önüne yaklatmca inilti perdesi 
yükseldi, yükseldi ve bir figan hali
ni aldı. Artık bayılmalar, kendinden 
geçmeler, O'na candan hitaplar ba§-

Bu büyük mazhariyet onun ölmez 
ve ~nutulmaz efalinin ölçUlmez aza
metıne vukuf neticesi olduğu kadar 
kalpleri ve gönülleri teshir etmekteki 
büyük yaradılışın da neticesidir. 

Bu hal milli ıuurun tezahUril, mil
li ruhun uyanışı ve yükselişi demek
tir. Bu, bir inanç ve güvenç kaynağı
dır ki gelmiş ve gelecek nesillerin 
daima O büyük kahramanın izinde 
şaşmaksızın ve sapmaksızın yürüye -
ceklerine; onun vücuda getirdiği bü
yük eserleri muhafaza ve tekamül ~t
tireceklerine kanaat vermektedir. 

Gözlerim, istasyonda da, yolda da 
katafalkın önünde de, İsmet İnönü'
nün gözlerindeki eşsiz ve muzaffer 
mukavemeti seyretmenin cazibesin -
den kurtulamadr. 

Büyük, ezeli ve ebedi dostunun ta
butundan sonra, abiclcsini de selamlı
yan lnönü kavgacısı, ıstırabın bütün 
taarruzlarını, aym vakur mukavemet
le karşrladr. Fakat otomobiline binmek 
üzere Mareşale ve vekillere vella eder
ken gözlerinde, göz yaşiyl_e ıslatıl~. -
mış bir ateş yanıyordu. Hır ateş .. Goz 
yaşından bile s;ıkmılan, kıskanılan 
mukaddes bir ateş! 
Şimdi halk geçiyor. Hem de şidde

tini gittikçe artıran yağmu.~a :~ğ?1e?, 
ıstırabın keskin kılıcına yuregını hır 
kuzu tevckküliyle teslim ederek geçi
yor. İsmet lnönü'nün eşsiz ~e va~ur 
metaneti oınu görenlerin hepsıne sıra
yet etmi~ gibi: katafalkın ~n~nden 
geçen geniş caddede büyük bır ınsa~n 
denizi dalgalaıuyor. Fakat buna rag-

Tabutu önünde 
Kaderi tamamlanan bir destan sona erdi, 
Işıklar adım adım döniiyor yatağına; 
Hu, son yapraklarını yazdığı bir e~rdi, 
Bunu emanet etti alevden hayraoına. . e 

* 
Bir karaltı ~eziyor dünyanın iizerinde, 
Güzleri ırmaklaşan gökJer bir yokluk gibi; 
Yıldızlru:. geri kalmak istemiyor yerinde, 
Ansızın onlcrindcn ayrılınca.sahihi. 

* Ölümün kara adı değişti ölümünle 
Ayaklanmış tabutun bedel bir kiinata; 
Atamızsm göçtüğün yeni alemde hile, 
Bir vatan kuracaksın vatandan büyük hatta .• 

Haluk Nihad Pepeyi 

laınıştı. " 

Sıhiye otomobilleri muntazam te
kilde iıliyor, bayılanları ta§ryordu. 

* İhtiyar bir kadm oğlunun koluna 
girmit bastonuna dayana dayana i
lerliyordu. O'nun önüne gelince hıç
kıra hıçkıra ağlamıy.a batladı. Baıı
nı çevirdi, fakat bakamadı. Kendin
den geçer gibi oldu. Koluna girdiği 
delikanlı da heyecanlı idi, o da ağlı
yordu, kendini zaptedemedi·ve hay
kırdı: 

- Atam, yanımda senin ölümüne 
ağlryan yÜz yatındaki anamdır. 

* Gece ilerliYor ve sel kea.afetini git-
tikçe arttırıyor. Yağmur tiddetli. •. 
F aıkat &ağnak bağrı yananlann ale
tini söndüremiyor. Halk akıyor akı
yor. 

* Gece yarıaı orta Yatlı bir kadm 
polise yalvarıyor: 
_ - Müaıa.de et... Kızılcahamam'-

Osmanlı imparatorluğunda iklim -
le; ~ethet'?i! büyük padişahlar gel_ 
mıştır. lstıla devrinin sonuna kad 
gelen bu padişahlardan her birisi b~~ 
milli kahraman sayrlmıya layık b"" _ 
Y.ük .. h~kümdarlardır. :Fakat hiç bi~i
sı buyuk Ata'mn efalinin azametiy
le kıyas kabul edemiyeceği şöyl d _ 
sun gönülleri fethetmekte onune ur 
h 

. . maz-
arıyetıne asla takarrüp ed . 

• A ememış-
lerdır. Kanunı Sultan Süley "b' .. .. .. man gı ı 
uzun omrunun büyük kısm f"" t .. ını u u-
hattan fut~hata, zaferden zafere koş-
makla geçıren zamanın vesaitine göre 
aylar~ at. sırtında on üç defa kah 
İran ıçlerıne, kah Viyana kapılarına 
sefer ederek ~lemler fethetmiı; im-

dan geldim. Birkere Ata'mı zi,.ret e
deyim! Ve Kara.oğlan'daki kala:balık 
bir türlü dinmiyor ve keeiJmiyor. Ata
lannı gönniye celenler ziyaret saati
nin daraldıi1111 cördükçe: 

-Ah aa.b&b o1ma .. f ••• 
diye inli:yorlar. - Sabah 

O, yolculuğuna çıktığı ebediyet sa
hasında yürüyüp giderken onun asarı 
ve şanlı namı da türk milletinin yil
reğ inde ebedi olarak yaşryacaktır. O
nu tavsif için: 

"Önünde namütenahi/iği kılar tasvir,, 
Peyinde sayesi kalmış bu devlet ve 

demek kafidir. 
mi/Jet,. 

Profesör 

Yusuf Ziya ôZER 

Balkan Antantı 
Genel Kurmaylar 

konferansı 
Atina, 20 a.a. - Balkan antantı 

~e~el kurmaylar konferansı ayın 28 
ıncı pazartesi günü burada toplanacak
tır. Türk, romen ve yugoslav gen~l 
kurmay başkanlarının Atina'daki ika _ 
metleri on gün &Üreccktir. 
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RESMİ İLANLAR 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa V eki.letindcn : 

1. lsteklı çıkmamış olan Ankara Hu
kuk ıakultesı ikıncı kısım ınşau yınc: 
aynı şartlarla ve kapalı zart usutıyle 
e.ıı:sıltmeye çıkarılmıştır. 

Umumi keşıt bcdeJı 850.000 lira o· 
lan işın vahidı Hat esası uzerınden 
784.000 liralık kısmıdır. 

2. Eksıltme 29.11.938 salı günU saaı 
16 da nafıa vekaleti yapı işleri ek . 
siltme komısyonu odasında yapılacak· 
tır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferrı evrak 39 lira 20 kuruş bede: 
mukabilinde yapı ışleri umum :midür· 
lüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye gırebilmek için istek· 
lilerin 35.110 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden alın· 
mış ehliyet vesık.a,,ı göstermeleri la • 
zı~dır:. Bu vesika eksiltmenın yapıla· 
cagı gunden en az sekiz gün evet bır 
istıda ile ısteklilerın nafıa vekaletim: 
müracaatları ve ıstıdalarına en az bır 
kal~mde dort yüz bin lira kıymetınde 
bu ışe be~zer bir iş yaptığına dair işi 
Y.ap.tı~an ıdarelerden alınmış vdika i
lıştırılmesi muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı 
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i · 
hale günü olan, 29.11.938 salı günü sa· 
at 15 e kadar eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde teslim e· 
deceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (4727) 8534 

Kanal ve regülatör inıaah ve 
smai tesisat 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Manisada Menemen ovası sula
ma ana kanalı inşaat ve sınai imalatı i
le Emiralem regülatörü inşaatı keşif 
bedeli (552.157) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15.12.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat (15) de na
fıa vekaleti sular umum müdürlüğU su 
komisyonu odasında kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri ge
nel §artnameai, fenni §artname ve pro
jeleri (28) lira (61) kuru! mukabilin· 
de sular umum müdürlüğünden ala -
L.lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (25.836) lira (3S) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin Yilpılacağı günden en az sekiz 
gUn evel ellerinde bulunan bütün ve
aikalarla birlikte bir istida ile vekale
te mUracat ederek bu işe mahsus ol -
mak ilzere vesika almaları ve bu vesi . 
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd • 
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları. 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar sular umum müdür· 
lüğüne makbuz mukabilinde vermele-
ri lhımdır. • 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (4835) 8741 

Hangar yaphnlacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün • 

den: 

!halesi 7. 11. 1938 tarihinde yapıla
cağı evlce ilan edilmış olan lnönü 
(C) tepesi hangar inşaau için verilen 
fiyatlar layık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin temdidine karar veril. 
miştir 

ihalesi 22. ıı. 1938 sah günü saat ıs 
de evelki şartlar dahilinde yapılacak
tır. tsteklilerin muayyen günde ek
siltme saatından bir saat eveline ka· 
dar usulü dairesinde kapatılmış zarf
larını makbuz mukabilinde Tiirkku· 
şu Jeva?.ım biirosuna teslim etmiş ol· 
malan lazımdır. 8560 

1 ... Milli Müdafaa BakanııÖı .. ] 
Muhtelif 

ôleti 

lôburatuvar 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(116.S29) yüz on altı b:n beş yüz yir
mi dokuz lira olan on iki çeşit labora-

• 

t~var aletleri takımı kapalı zarf usu -
Iıyle satın alınacaktır. 

.. 2 :- Eksiltme 9 ilk kanun 938 cuma 
gunu saat 11 de Ankara'da M. M. v. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - . İlk teminat 7076 lira 45 kuruş 
olup lıste ve şartnameler 583 kuruş 
bedelle M. M. V. satın alma KO. dan 
alınır. 

4 .- Eksiltmeye girecekler kanuni 
~.eı::ıın~.t ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
uçu?c~ maddelerinde yazılı belgeler
i~ bırlıkte teklif mektuplarını eksilt • 
":e saatından behemehal bir saat eve
lıne kadar Ankarada M. M. v. satın 
alma KO. na vermeleri. 

(4431) 7877 

Boya çıkarmağa mahsus 

mayi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Ankara··~~~~~~~··A~~;iiöi .... 1
1111111111111111 

""" "" "" """ ... "" .. " .... """" ""'" ..1 
Un ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Karaköse'deki birliklerin yıl
lık ihtiyacı olan 200 ton una gününde 
teklif edilen fiyat pahalı görüldüğün
den yeniden münakasaya çıkarılmış
tır. 

2 - Tahmin bedeli 30000 lira ilk 
teminatı 22SO lira. 

3 - İhalesi 22. 11. 938 salı günü sa
at 11 de Karaköse'de satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihaleden bir saat eveline 
kadar teslim edilmesi şarttır. Şartna
me ve evsafı 150 kuruş mukabilinde 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin gününde Karaköse 
satın alma komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (4705) 8370 

Un alınacak 
1 - 3000 kğ. boya çıkarmağa mah -

sus mayı satın alınacaktır. Muham -
men bedeli 3750 lira olup ilk temınat 
281 lira 2S kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 28• 1 ı,938 pazartesı Ankara Levazım Amirliği Satın 
.. .. Alma Komisyonundan : 

gunu saat 11 de vekalet satın alma ko-
mısyonunca yapılacaktır. . ı .- ~s~iş~hir g~r.nizonundaki hava 

3 - Fenni şartn . h .. k bırlıklerı ıhtıyacı ıçın 300.000 kilo un •. nes, er gun o . 1 k . . 
misyonunda yapılacaktır. sa

1
_ tın a ın.aca tır. Tahmın edılen bede-

4 - lstekl'l 'h 1 .• .. • ı 29250 lıradır. 
ı erın ı a e gunu muay - . . . 

yen saatında ilk teminat mekt 2 - ~ratnamesı Eskışehır satın al-
up veya a k d h ·· .. " l b' · makbuzlarıyle komısyonda bulunma _ m omısy.onun a ergun goru .e ılır. 

!arı lazımdır. (46S4) 8289 3 - Eksıltme kapalı zarf usulıyle o
lacaktır. 

Mobil oilin alınacak 
4 - Eksiltme 26 - 2. teş. - 938 cu

martesi günü saat 11 de Eskişehir le
vazım amirliği satın alma komisyo

M . M. Vekaleti Deniz Merkez Sa_ nunda olacaktır. 
tın Alma Komisyonundan : 5 - Muvakkat teminat 2194 liradır. 

1) Tahmin edilen bedeli 17 .000 lira 
olan 50 ton B . B. marka mobiloilin ka· 
palı zartla mı..inakaı.ası 28.11.1938 tarı
hinc ra:.tlayan pazartesı gı..inu saat 11 
de vekalet bınasındakı komısyonu· 
muzda ıcra edilecektir. 

2) Parasız şartnamesini almak isti· 
yenlerin hergün komisyona müraca
atları. 

3) Münakasaya girmek istiyenlerin 
de 1275 liralık ılk teminatları ve ka
nuni belgelerini havi kapalı teklif 
zarflarını bellı günde münakasa saa
tınden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (4719) 8481 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa -

tın Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 48.000 lı
ra olan 200 ton kalın benzinin kapalı 

zarfla münakasası 28.11.1938 tarıhine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de ve· 
kalet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - 240 kuruş bedelle şartnamesini 
almak istiyenlerin hergün komisyon<> 
müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek iı;tiyenle
rin de belli gün münakasa• saatinden 
bır saat evetine kadar 3600 lira ilk te· 
minat ve kanuni belgelerini havi ka
palı teklif zarflarını makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (4720) 8482 

Kalorifer kazan işleri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

.nisyonundan : 
1 - Keşif bedeli 1339 lira 32 kuruş 

olan Cebeci hastanesi kalorifer ka
zanlarının ateş satıhlarının büyültül
mesi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi: 30-11-938 çarşam
ba günil saat 11 dedir. 

3 - llk teminat: 100 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 7 kuruşa komisyon -
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle bir • 
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun -
maları. (4732) 8503 

Yol silindiri alınacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mu yon undan: 
1 - 10 tonluk 5 adet d' 1 t"" 1 .. 
1 

.
1
. d. . ıze mo or u 

yo sı ın ırı kapalı zarfla 'd k . yenı en e -
sıltmeye konulmu .. tur M h 

• T • u atnmen 
bedelı ( 43.200) lira olup ı'lk t . t . emına ı 
(3240) lıradır. 

2 - Eksiltmesi 6.1.939 cuma günü 
saat 15 de M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş mukabi _ 
lincle alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mektup
larını belli saatten bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri lazımdn. 

(4859) 8742 

6 - Teklif mektupları 26 - 2. ci teş-
938 cumartesi günü saat ona kadar Es
kişehir levazım amirliği satın alma 
komisyonu reısliğine verilmiş olacak
tır. Bu saatten sonra mektup kabul e
dilemez. 

7 - Şartnamenin dördüncü mad· 
desinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine 
konulacaktır. (4704) 8387 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan 74000 kilo aığır etinin beher ki. • 
!osuna teklif olunan 23 kuruş 74 san · 
tim pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - 1'i\hmin bedeli 18500 ve mu · 
vakkat teminatı 1390 liradır. 

3 - Etin evsaf ve teslim şartları ile 
mahalli teslim şartnamesinde yazılı · 
dır. Şartname Bergamada Uzun çarşı
da As. alım satım komisyonundan alı· 
nabilir. 

4 - Pazarlık 30.Il. teş. 938 çar • 
şamba günü saat 14 de yapılacaktır. 

S - İstekliler ihale saatından eve. 
muvakkat teminat makbuzlariyle şart· 
namenin dördüncü maddesinde yazılı 
vesaiki komisyona ibraza mecburdur. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenler 
haftanın pazartesi ve çarşamba gün · 
leri sat 14 den 16 ya kadar ve cumarte
si gUnü saat 9 dan 12 ye kadar Berga· 
matla askeri alım satım komisvonuna 
müracaat edebilirler. (4754) SS37 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri hayvanatı için 270.000 kilo 
samanın kapalı zarfla eksiltmesi S.12. 
938 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5400 lira mu
vakkat teminatı 405 liradır. Şartna -
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları -
nın saat 14 e kadar komisyona veril • 
mesi. (4732) 8618 

Hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1- Gebzede bir hangarın inşası ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İhale günü 26.10.938 günü talip 
zuhur etmemesinden bir ay azrfında 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

3 - Pazarlık günü 22.11.938 sah gü
nü saat ıs. dedir. 

4 - İnşaatı ikmal edilecek hangarın 
keşif bedeli 24329 lira iki kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1825 liradır. 

5 - Bu inşaata ait keşif ve şartna -
meler Ankara, L.ıtanbul ve Eskişehir 
Lv. amirlikleri satın alma komisyon
larında görüle-bilir. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikaları ve bu mikdarların 
bu~lara benzer işler yaptıklarına dair 
vesıkaları ile teminat makbuzu ve ban
ka mektuplariyle ihale gün ve saatın
da F'Akişehir Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (4886) 8744 

Askeri Fabrikalar 

Kırıkkale ve Kü(ük Yozaalfa 
yaptırılacak inıaat 

ı ~ları aksi taktird~ ??atada olan ge
cıkmeler kabul edılmiyeceği. (8196-

, 4736) 8485 

Muhtelif yol inşaatı 
Samsun Valiliğinden : 
Açık eksiltmeye konulan iş: Muka

velesi feshedilmiş olan Samsun • Baf-

Bu işe girmek istiyenlerin 
liralık muvakkat teminat ile k 
tayin ettiği vesikaları ve bu gi 
ri yaptığına dair nafıa ehliye 
kası ve tekijflerini aynı gü 
14,30 a kadar komisyon reisliği 
meleri lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- ra yolunun O + 658 - 33 + 000 kilo
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- metresi arasındaki şosenin esaslı ta
nundan : miri ile on adet bir metrelik ve bir 

adet üç metrelik menfez ve 2 + 137 

Şartnameler parasız olarak 
ra'da malzeme dairesinden Ha 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğin 
ğıtılmaktadır. (4783) 

Muhtelif cins eğe alma Keşif bedeli ( 494.992) lira (03) ku- - 2 + 349 kilometreleri arasında 
ruş olan yukarıda yazılı inşaat askeri varyant inşaatının müteahhit tarafın
fabrikalar umum müdürlüğü merkez dan ifa edilmemiş kısmıdır. D. D. Yolları Satın Alma K 

yonundan: 
satın alma komisyonunca 2.12.938 cu- 1 - Keşif bedelleri (136.764) lira 
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha- (94) kuruştur. Muhanunen bedeli 26330 lir 

muhtelif cins ege 3.1.939 sah gü 
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
rada idare binasında satın alına 

le edilecektir. Şartname (24) lira (75) 2 - Muvakkat teminat (8.088) lira 
kuruş mukabilinde komisyondan veri- (25) kuruştur. 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3 - İhale 1 birincikanunun birinci 
(23.549) lira (69) kuruşu havi teklif perşembe günü saat (16) da vilayet 
mektuplarını mezkur günde saat 14 daimi encümeninde (2490) numaralı 
de kadar komisyona vermeleri ve ken- kanunun (51) inci maddesinin (1) in
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ci fıkrası geregince açık eksiltme su
ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu- retiyle yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (19 
liralık muvakkat teminat ile ka 
tayin ettiği vesikaları ve teklif 
aynı gün saat 14,30 a kadar kom 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

ayyen gün ve saatte komisyona müra- 4 - Bu işe ait evraklar şunlardır: Şartnameler 130 kuruşa Anka 
Haydarpaşa veznelerinde satılm caatları. (475S) 8571 A) Keşifnameler 

Tabip 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale, Küçük Yozgat ve Erzu
rum'da istihdam edilmek üzere üç ta
bip alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarını birer isti· 
daya bağlıyarak umum müdürlüğe 

müracaatları. (4775) 8S89 

B) Eksiltme şartnamesi 
C) Fenni şartnameler 
D) Hususi şartname 
E) Projeler 
F) Mukavele projesi 
G) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ca

ri sene içinde ticaret odasında kayıtlı 
bulunduğuna dair vesika ile bundan 
evci bir defada yiiz bin liral:k iş yap
mış olduğuna ait vesika ibrazı şart
tır. Bu husustaki talimat gereğince 
ehlcyet vesikasının ihale tarihind ı" 
sekiz gün evel Samsun vilayetine mu· 
racaatla istihsali lazımdır. 

dır. (4795) 

D. D. Yolları Satın Alma 
yonundan: 

Ankara istasyonundaki gazin 
nası birinci katında yaptırılacak 
hin ve havalandırma tesisatı k 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuşt 

1 - Bu işin muhammen bedeli 
liradır . 

2 - İstekliler bu işe ait şartn 
sair evrakı devlet demiryol 
nın Ankara ve Sirkeci vezneleri 
25 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - !hale 2490 sayılı kanun hüküm-
Kınkkaf e~e yaphnlacak inıaat terine göredir. 

7 - İstekliler bu işe ait evrakı se
kiz lira 11 kuruş bedel mukabilinde 
Ankara, İstanbul, ve İzmir vilayetle
ri nafıa müdürlüklerinden alabilecek-

3 - Eksiltme 2.12.938 tarihinde 
ma günü saat 15 de Ankarada D 
yolları yol dairesinde mer~z bir 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan 

Keşif bedeli (5594) lira (S4) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7.12.938 çar
şamba günü saat ıs de açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname· (28) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(419) lira (60) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4838) 8685 

50 ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alına Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 50 ton benzin askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7.12.938 çarşamba günü 
saat lS tc kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan {97 5) lirayı havi teklif 
mektuplarının meı:kur günde aaat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez· 
kur günde saatte komisyona müraca -
atları. (4778) 8743 

I 
........................................ =1 

Vilôyetler ........................................ 
Hükümet konağı 

yaptırılacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 
lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü
met konağı inaşatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 

D - Yapı işleri umumi, fenni, şart
namesi 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiat bordrosu. 
G · Proje. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - !hale 28-11-938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko· 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikası ile 938 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo
na verilmesi Hizımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat 14 de kadar gelmiş ol-

lerdir. (8229/ 4766) 8562 

komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek içi 

teklilerin teklif mektupl.ariyle bir 
te aşaı;ıda yazılı vesaiki aynı gün 
14 e kadar komisyon reisliğine te 

· Demiryolları 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına u 
gun 337,50 liralık muvakkat temin 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesi 
lar. Afyon garı mefruşah 

c) Nafıa vekaletinden musaddak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia- liyet vesikası. 

yonundan : S - İsteklilerin ehliyet vesikası 
İlk eksiltmesi feshedilmiş olan mak üzere bu gibi işleri başarmış 

7790,76 lira muhammen bedelli Yeni duğuna dair vesaikle birlikte en a 
Afyon garı mefruşatı 30. 11. 1938 çar· hale tarihinden 8 gün evel nafıa '1f. 

şamba günü saat lS,30 da kapalı zarf Jetine müracaat etmeleri ve bu tari 
usuliyle Ankara'da idare binasında ten sonraki müracaatların nazarı it 
satın alınacaktır. ı hare alınmıyacağı ilan olunur. 

- (4818) 8640 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralariyle 
şağıda yazılı malzeme 22.12.938 perşembe gilnti saat 15.30 dan 
liste sırası ile ve ayrı ayrı ihale edilmek Uzere kapalı zarf usuliyle An 
ra'da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat temin 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a k 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydar 
ı'da tesellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılacaktır. · 

(4798) 
Muhammen Muvakk 

Bedeli Temi na 

Liste No: MaizcMe Lira Kr. Lira 

1 
2 
3 
4 

Çinko levha ve külçe çinko 11400 855 
Düz ve oluklu galvenize saş 16509, 44 1238, 

Tel halatlar 20SOO 1537, 
Kurşun levha ve kurşu boru 
ve teneke levha. .... 5376 403, 

,1 

Ç~ü ~SeJJ~jN ..... senererdenberl 

her fürf ü soğuk~gınfıkfarına_ve ağ
rırara karşı tesiri . şaşmaz b" ·r~ 

ır ı dÇ 

olduğunu isbat_ etmiştir• 

AS p İ R İ N in· tesirinden em"ın 1 k 
~ oma için 

lütfen \j:; markasına dikkat ediniz. 

1' 
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Uzun zaman yoklamalar1nı yaphrmıyan yedek subaylar hakkmda 
No. D. No. 

87 - ~5/2830: Eczacı teğm. HUseyln oğlu Sıdkr. İstanbul. 320; (2775/911) 
88 -15/ 2968: S. 8. MI. Me. Ahmet. Oğ. Süleyman Sıtkı. Çanakkale. 314 Ankara Ask rlik Şubeainden: aptırmıyan ve 

b Şubemizde kayıtlı olup senelerdeAberi yoklamalar~~rıyaşağıda yazılı-
u suretle akıbetleri meçhul kalan yedek subayların a . d evelce me

dır. Bu subaylardan devairi devlet veya müessesatı hususı:c~k~k edilerek 
nıur olupta ayrılanların veya halen memur olanlar ~lrsa. tarafından ve 
ı:nuvazzah .. ssesat amır erı 
A memuriyetlerinin devair ve mue d eya akrabalarının 

{17450) 
89 -15/ 2970: .. .. .. Ethem. Oğ. Ahmet Kemal. Şercflikarahisar. 310 (30) 
90 - 15/ 2971: ,, ,, ., Sait. Oğ. Hasan Fahri. Erzurum. 305 (328/40) 
91 - 16/ 3025: S.8. H . Me. Recep. Oğ. Süleyman Şevki. Edirne. SU (33069) 
92 - 16/3040: ,, ,. ,. Mehmet. Oğ. Mahmut Rır;a, Çankırı. 315 (35349). 
93 - 16/3044: ,. ,. ,, Abdullah oğlu Emin Konya. Erminak. SOS (32809) 
94 - 16/3093: .. ,. ,. Esat oğlu Ekrem. Siirt. S12. (1802) 

nkara'da 'k d l · de arka aş v ı lllnet edenlerin açık a res erı . al<kınat vermeleri 
ve bunları tanıyanların yazı ile veya şifahen şubemıze m 
ilan olunur. 

No. D. No. --1 ı A s f a 293 (312/ 327) 
2 - / 30 Piyade. Albay. Ali oğlu Celal_ o yri Beşiktaş 305 (325/ 7) 

3 - 1/46 .. Yarbay Ahmet paşa ... o~: ~~lih Edirne 308 (327/ 116) 
- 1/ 111 ,. Yzb. Mehmet. Oğ. Şukru '

314 
(334/ 196) 

4 - 1/ 128 Ali og·lu Nurettın Trabzon. . 310 (464) 
S " ., M Esat Kayserı 

- 1/ 200 ,. Ost teğ. H. Hüsnü ?g. ~ fik. Konya 311 (11526) 
6 - 2/ 201 ., ,, ,, H. Hüsnli Og. ~· e~oz~t 316 (337/ 229) 
7 - 2/ 238 ,, ,, ., Osman oğlu_ M~th:~et Hüsamettin Edremit 
8 - 2/ 373 ., Teğmen. Mustafa. Og. e 

(314) 16487 
9 - 3/ 467 

lO - 3/506 

11 - 3/ 513 

12 - 3/519 
l3 - 3/521 

14 - 3/ 539 
ıs - 3/541 
16 - 5/949 
17 - 5/ 967 

" .. .. 
.. 

. • İh an 315. 336/ 16 
" Kadır oglu sadık Fatih. 319 (928/ 22) 
.. Mehmet oğl.u 5 _ Ahmet Semih İstanbul Cihangir 

Osman Nurı. Og. .. 
319. (3201,? , Hilmi Eskişehir. 313 (15753) 

h • gvlu Huseyın 
,, Ta ır o . Oğ Mehmet Vasıf Sultanahmet. 

Süleyman Hayrı . 
.. .. 312 (13800) 

. 0 . Hamdi Siirt. 316 (23433) 
,, İsa Avnı. 

1 
g.Habus Erzincan 314 (27871) 

,. .. Osman °,g u lu Ahmet Hul fısı. İnegöl 317 (29128) 
A t ~ Hüseyın og ' 

,, s g. • F "k og· . Ahmet Savtı Sultan Ahmet. 
1smaıl aı · 

,, 318 {31778) 

" 

.. 
S 't o~ Halid Adapazarı 315 (18759) 18 Mehmet aı · fi· 

- 5/980 ,, ,, . Ahmet Feyzullah. Beşiktaş. 318 (37894) 
19 - 6/1004 ,, ,, Raıf oğlu "lu Hüseyin. Beypazarı 322 (37412) 
2 T - Mehmet og 

O - 6/ 1008 ,, eg. H"dayet Og. Sami İstanbul. 322 (37436) 
21 6/ o Mehmet 

1 
• • • • (1081) - 1 09 " " 1 ilah oğlu Muhıttın. Jiırşehır. 319 

22 - 6/1019 .. Astğ. Ah<~ 1 Karni tstanbul. 323 (41764) 
T • Samı og u , 

24 - 6/1160 .. egm. f ğlu Bedri İstanbul. 305 (325/ 36) 
25 - 7/1211: Süva. Yzb. Ca ::u:a oğlu Ve~bi. Sultanahmet. 306 (324/ 47) 
26 - 7/1213: ,, Ön. Yıb. g· lu Mustafa Şükrü . Girit. 313 (8964) 

O t teğ Hasan o • . . 
27 - 7 /1242: ,, s · . 0 . Mahid Enver. Anadolu Bogazıçı. 

Nurı. g. 
28 - 7 /1243: .. ,, .. (26) 

~12 J" Oğ Hüseyin Ki.imli. İstanbul 
29 - 7/1261: ,, Teğm. Ah Ga ıp. ' 

318 (29095) 
. H kk Oğ. Mustafa Muhip. İstanbul. 

tsmaıl a ı. 
30 - 7/1265: .. .. 12 332/ 21). 

3 
( Oğ Halil İbrahim. Denizli. 309 (331 / l 11) 

31 - 7/1375: Topçu. Yzb. Or~a~. o.ğlu Ekrem İstanbul. 315 (332/ 25) 
32 - 7/1390: •• ~at teğmb.d ~I a: Nuri. Oğ. Tevfik. İstanbul. 

811413 . 'l eğm. A u a 
33 - . .. 310 (330/8) 1077 

,, İlyas oğlu Arif Hikmet. Çanakkale. 312 (20107) 
332/35 

34 - 8/1417: .. 

Ahmet oğlu Hadi. Cihangir. 316 (32225> 
gS - S/1435: •• " 
36 

_ 8/l436: ., ., İbrahim oğlu Ali Rıza. Ayaş. 321 (32037) 
<i? _ 8/ı462: ,, .. İbrahim oğlu Mustafa. Edremit. 322 (37647) 
38 _ 8/1554: ,. Asteğm. Silleyman oğlu Mehmet İzmir. 319 (31218) 

39 - 8/1556: ,, Tcğm. Nuri oğlu Ömer. Tekirdağ. tlskUdar. 321 (39695) 
40 - sı/1 'iQO• - - Haı:an oelu Mı.ısta! .:l'.eYilk. İstanbul. 315 2800l) 
41 - 9/1610: Muhabere. Yzb. Fuat oğlu Bedrcttin. Eyüp. 308 (330/10) 
42 - 9/1643: ,, ,, Teğm. Şükril oğlu Nusret. Cihangir. 314 (17794) 
43 - 9/ 1651: ,; ,, ,. Yu uf oğlu Ömer Ali. İstanbul. 309 (6139) 
44 _ 9/1674: ,, Asteğ. Mehmet Rıza. Oğ. Cevat Bursa. 322 (33573) 
45 _ 9/1676: ,. ,. Abdullah oğlu Setahattin. Kadıköy. 319 (37796) 

46 _ g/1728: İstihkam. Teğ. Ferit oğlu İbrahim Hıftı. Çemişkezek. 
309 (330/ 28) 

47 _ 9/ 1766: ,. Aıteğ. Abdülhalim oğlu c.ema!ettin. Sıvaı; . 319 (30851) 

48 _ lO/ l910: Nakliye aııteğ. Süleyman Hayrı. Og. Rıza İstanbul. 31 ~ (166) 

/ 1911 . Neşet oğlu Ali Rıza. Antalya. 316. (27642) 49 - 10 • .. .. . 
/ 912 • Şefik oğlu Celiil Erzincan. 314 ( 16612) 50 - 10 l . .. ,, 

. Salim oğlu Durmuş. Trabzon. 320 (32519) 
51 - 10/

1918
'. " " İsmail oğlu Saffet. İznik. 319 (37823) 

52 - 10/1919. ~· T,. ğmen Hamdi oğlu Cevdet Saray. 312 (14999) 
53 - 10/ 1962: to. e 

0 
· "lu Mehmet Vasfi. İstanbul Kırklareli. 

54 - 10/ 1963: ,, ,, sman og 
312 (333/ 143) 

Asteğm. Sıddık Nihat oglu Osman Muzaffer. htanbul. 
55 - 10/1976: .. 

313 (332/ 4) 
y b R oğlu Kimi! Eskişehir. 309 (330/59) 

56 - 11/2068: Hava.O z · _ ı%a K d 1 Oğ İhsan M hmut. Ankara. 318 
58 - 11/ 2137: " st tegm. a r , . 

()466/334) 

Teg· m. Ahmet Baran. Oğ. Hakkı Baran. İstanbul. 325 
ssı - 11;2140: .. 

(932/ 1350) 
· Ii Asteg· Nazım oğlu Hn an. Edirne. 317 (38085) 60 _ 11/ 2194: Sanayı. rp. · 

61 _ 1112196 : ,, ,, .. Ali oğlu Ahmet İstanbul Be1 yToğhkı. 324. 
0
(39934) 

B b S .• 1 man 0,:;ıu lhsan. lstanbu op apı. 3 O 62 - 12/ 2220: Lvz. n · u ey o 

(321/ 318) . 

F . 1 H HUsnU Cihangır. 309 (331/102) 
63 12/:2232 . Yzb. uat og u. · · 

- • " O • Ak"f ~lu Mafdin lstanhul. Şehzadebaşı. 
64 - 12/ 2236: ,. st tegm. ı o6 

311 (330/ 105) 
M h t 0 • Mehmet Rifat. Tokat. 310 (2/112) 

65 - 12/2238: " Teğm. a mu ğı g~adullah İl!itanbul. 315 (1396) 
66 - 12/2331: " Asteğ. R~c::: ~ğ Yusuf 

0

t)ıkUdnr. 314 (115520) 
67 - 12/2347: ,, ,, Raşıt § ı. . 318 (30410) 

Ahmet oğlu İhsan Bandırma. 
68 - 12/ 2352: '' " Ali Og Ahmet HuHisi. Ermeııik. 322 
69 - 12/ 2362: ,. .. Hacı m. · 

(38058) 
• Ahmet Rıza Oğ. Celfilettin. Maraş. 318 (39232) 

70 - 12/2370.' " :· Aziz oğlu Tahsin Hulga oğlu. Ankara. 325. (43580) 
71 - 13/

2434 
· " . ' 1 ö Yzb H Fehi. Og. Mehmet Kemal Bursalı. 72 - 13/ 2465: Dcmıryo . n. . . 

İstanbul Bursa. 316 (3338/ 6) 

'' 
T eg"m. Emın. Oğ. Mustafa Fahri. Kadıköy Beypazar. 73 - 13 2480: 

311. (14335) 
Asteg. İbrahim oğlu Mahmut. Sait Eli. 312 i (13210) 74 - 13/2512: •• ) 

7S _ 13/ 2521: ,, •• Halil oğlu Fahri. Kadıkôy. 312 (13.332 

76 _ l3 2565 : Hk. Kaymakam. Biıal Oğ. İsmail Hakkı Fatıh. 297 (321/ 97) 

77 _ 14/ 2620 : ,, Yzb. İzzet oğlu Ali Rı~a. Üsküdar'..30~ ~10069) 

78 _ ı4/2705: ,, Teğm. Şemsi. Oğ. Rasım Ömer. Koprulu. 317 (4673) 

08 · ,. Yusuf Rifat. Oğ. Yahya. Ankara 311 (1683) 
79 - 14/27 · " · .. 'T L'"l b 314 80 - 14/ 2714: " ,, Mustafa oğlu Cudı. Kopru u u e urgaz. 

(2262) 
Hüseyin oğlu Nedim. Kütahya. 311 (363/28) 

81 - 14/ 2715: " " · E ·· 320 (234) 
12753 : Diş hekim. Rüştü oğlu Fahrettın Y~P· • . 

8
2 

-
14 

E Yarbay Cemil. Og" . Osman Hılmı Beşıktaş. 300 83 - 14/ 2774: ezacı . 
(321/7) 

B b Abdullah oğlu Kamil. Be ikta . 301 (322/6) 
84 - 14/ 2782: " n . M "t 1 t b l 303 
85 - 14/ 278 : Hekim. Bnb. Mahmut oğlu Hasan ecı . s an u 

(326/ 3) 

t ~m Ahmet Tevfik Oğ. Seyit Mehmet. İstanbul 86 - 15/2824: Eczacı eı:; · 
319 (54) 

95 - 16/ 3138: ., ., ., Ahmet oğlu HUsnü Keskin. 309 (35407) 
96 - 16/ 3139: ,, ,, ., Halil Veliyettin. Of. San. İstanbul. 312 (626) 
97 - 16/ 3144: ,, ., ,, Osman, Oğ. Abdullah Mehmet Hacı Osman. Oğ. 

Develi 308 (456/ 32953) 
98 - 16/ 3172: •• ,, .. Rü tU oğlu Hayri Tokat. 313 (106) 
99 - 16/3173: ,, ,, ,, Mehmet Oğ. Ali Faik Yu uf Güle. Muğla. 317 

(29540) 
100 - 17/3216: S. 7. Ml. Mc. Ragıp oğlu Ziya. İstanbul. 304 (319/ 42) 
101 - 17 / 3223: ,. ,. .. İbrahim oğlu Ziya. İstanbul. 303 (326/ 5) 

102 - 17/3274: S . 8. MI; Me. Niyazi. Oğ. Hüseyin Atıf. Konya 313. (4078) 
103 - 17/3283: ,, .. ,, Osman paşa. Oğ. Mansur. Kadıköy. 313 (332/ 2) 
104 - 17/ 3319: ., .. ,, Ethem. Oğ. İsmail Bekir. İstanbul. 302 (156/ 5715) 

105 - 17/ 3330: .. ,, ,, Musa oğlu Fevzi.~lasonya. 311 (3616) 
106 - 17/3336: ., ,, ,, Ahmet Hamdi. Og. Mehmet İhsan. İstanbul. 311 

(35105) 

107 - 17/ 3343: .. ,. ,, İsa oğlu H . Hüsnü. Aya;,. 306. (487) 
108 - 17/3356: ,, ,, •ı Şi.ıkrü. Oğ. Ahmet Feyzi. Kadıköy. 314 (332/ 13) 
109 - 17 / 3368 : ,, ,, ,, Mustafa oğlu Sebahattin. Sülcymaniye. 314 

(22911) 

110 - 17/ 3382: ,, ., ,, Ziya oğlu Saim. İstanbul. 310 (1815) 
11 ı - 17 / 3394 : S. 8. TUfekçi. Hasan o lu Behçet. İstanbul 313 (331/ 9) 
112 - 18/ 3404: ,, ,, ,, Mehmet Nuri. Oğ. Musa K ı: ı m. Nevşehir. 306 

(320/ 11) 

113 - 18/ 3410: .. .. ,, Hüs eyin oğlu Kfimil. Kar . 302. (327 91) 
ll4 - 18/ 3478: S. 6. Muzıka. Habip oglu Süleyman. Ankara 302 (317 / 2) 

8509 

o üKiLA LAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık - Yeni§chır inkıl:ip cnd. No 
11 üst katta 2 oda, 1 hol, Adakale cad. 
No. 18 de l. ci katta 3 od , l hol, elek
trik, hava gazı , banyo. Tl: 2655 8189 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor· 
lu 4 ve S odalı ucuz daireler. Dcmırte· 
pe Emek ap rtmanına mı.iracaat. 8510 

Kiralık - Kavaklıdere'dc tahta 
köprı.i Ö.ı:demir caddesinde 63/ 3 nu
maralı apartıman daireleri kiralıktır. 

Germek i&tiyenlcrin içindekilere mü -
racaatı. 8586 

Kiralık tıpnrtnnnn - Yenişehir Ata· 
tilrk bulvarında T una epattımanında 

kalorifer ve konforlu vebolitten geç -
mlş e 'IC ulu d ' rel r. R mi dair -
lere elverişlidir. 8620 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar apartrmanı 3 oda, 1 hol, 5 
oda ve bodtumda 1 oda. Kapıcıya mü· 
racnat. 8621 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçı.ik aileler için ayrı 
odalar. Havuzba ı yanında müsait ki -
ra ile. Selanik cad. No. 16 8628 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma -
hailesi Mamak caddesi 150 numaralı 
apartımanın iki dairesi ucuz kiralıktır. 
Aynı apartımana mUracaat edilmesi. 

8629 

Kiralık - Yenişehir Özen pastaha
nesi arkasında Menek e soknk Mazhar 
Nedim Ap. 2. ci kat, 3 oda, 1 hol, hiz
metçi odası. Aşagıtla depo kalorifer, 
sıcak su, hava gazı. Ehven fiatla veri • 
lecektir. İçindekilere müracaat. 8642 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
kar ısında yeni yapılan Uraz apart -
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır. Tel: 3223 çe milraca -
at. 8655 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya -
nında geniş ve banyolu bir oda kira • 
lıktır. Yenişehir Mc rutiyet cadddesi 
yeni kalık sokak 10 num.nraya müra -
caat. 86153 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda, mu§ambnlı mükemmel boyalı v 
badanalı Çankaya saddesi Sarı kö!il 
karşısı No. 49 a mUraca t 2 inci kat 
ve şekerci Hacı Bekir'e t el. 3050 8 700 

Kiralık oda - Bir bay için möble, 
banyolu oda. Yenişehir, Tuna C. Yi • 
ğitkoşun S. 15. 8714 

Kiralık - Yenişehir, Tuna caddesi 
Bozkır okak No. 8. Üçer , dörder oda, 
güneş ve nezareti çok mlısait iki dai-

. .................................................... . 
i i 
1 Küçük ilôn şartları l 
: i f D~~r ~!~~lıi~ı~uı;lık illnı;~d~~~$ •

1 i lki defa ıçin SO Kuruş 
: Oc; defa içın ?O Kurue 
f Dört defn için 80 Kuru$ f 
: Devamlı kuc; uk ı•!nlardar. her defası • 

l ıc;in 10 kuru11 lınır. Meıell on defa 1 
neşredilecek bır i lin ıçır. 1'40 kuruıı 1 
alınacaktır. Bır ıcolıylık olmak uzerc 

• ner ııntır, kelime o.rnlarındııkl boııluk· 
: lar nıilstesna , 80 harf itibar edilmiş· 
: tir. Bir l: u<;iık rnı.n 120 hadten ibaret ı 
i olmalıdır, f 
! Dorı satırdan fnzla he· satır ic;in ay- i 
• rıco on kurue lınır. ~ 

i .................................................... ı 
Satılık - Ankara'nın her t"rafırda 

apurtıman ev arsa almak ve atmak is
tiyenlcrc tava sut. Tel: 2406 Ne§et 

eren. 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 mctroluk caddenin karşısında köşe 
ba~ı. Tel: 2884 8268 

Satılık - Ankıara'nın en itlek ye • 
rinde yevmiye 140 • 150 lira arasında 
pe§in satış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. Tl: 2017 
ye mtıracaat. 8626 

Satılık - 1smetpaşa İlk okulu civa
rında 400 metrelik iki arsa ucuz Hat
la satılıktır. Maarif cemiyetinde Mu -
ammer'e müracaat. Tel: 2816 8666 

Satthk cıyıı - Maltepe son durak 
son npartımandn battaniyeler kuvcr -
tilrler, üç bin liralık cesim Buhara ve 
sair halılar antika kebir lngiliz çalar 
saati hergün. 871 O 

Satılık - 4 daireli ve garajlı apar
tıman Yenişehir Elektrik Şirketi ö -
nünde tekmil konforu havi mükem -
mel 4 daireli ve muntazam garajlı bir 
apartıman satılıktır. İsti yenlerin 17 55 
numaraya telefonla milracaatları. 8661 

ı\ rnmvot : 

Oda aranıyor - Bir fransız profc • 
sör Ulus meyd. veya Postane civarın. 
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Pos-
ta kutusu 206 ya yazılması. 8613 

. . 
· · Posta, Telgraho.Telefon 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazım MüdürlUğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için satın alına
cak olan (10) ton amalgame çinko açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2-Muhammen bedel (5000) lira, 
muvakkat teminat (375) liradır. 

re. Bodrum kata müracaat. 8737 

Satılık : 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe-

3 - Ek iltme 16.12.1938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumi Md. lüğü bina
sındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

ren. 8176 

Satı!ık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı· 
manlar ve bahceli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren • 

8177 

4 - İsteklilerin, muvakknt teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka-
nuni vesaiki hamilen mezkilr gUn ve 
saatte o komisyona mUracaatları. 

S - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınaciyan 

hanında P.T.T. levazım ayniyat şube
si Md. lilklerinden parasız verilir. 

(4576) 8115 

Kuranportör tesisatı 
P. T. T. Leva.znn Müdürlüğünden: 

-11-

2 - Muhammen bedel (816) ve mu
vakkat teminat (61.20) liradır. 

3 - İhalesi 22.11.938 sah günü sa
at 10 da rektörlük binasında müte -
ekkil komisyon tarafından yapıl -

caktır. 

4 - Daha fazla ir;ahnt ve parasız 
~rtnnme almak istiyenler en titü da
ire müdürlUğüne müracaatları. 

(4700) 8386 

1) - Ankara - İstanbul, Ankara -
Kayseri ve İzmir - Bursa aralarında 
olmak Uz.ere Uç takmı UçlU, Kayseri -
Adana, Eskişehir - Bursa arasında bi • 
rer, Bursa - İstanbul arasında ikişer 
taıkırn tekli olmak üzere dört takım 
tekli kuranportör tesisatı ile Adapa -
zarmda tesis olunacak üçlü kurnnpor- 1,••••••••••••••llW 
tör repctör merkezi tesisatı kapalı 
zarf u ulUle eksiltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (370.000), 
muvakknt teminat (18550) lira olup 
eksiltmesi 6.1.939 cuma gunü saat (16) 
da Ankarada P. T. T. umum MD.lük 
binasındaki satın alma komisyonunda 

G EL 
KA 

yapılacaktır. MERAKLILARINA 
Viyana'nın Me hur 3) - İ tekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki ve birinci maddede yazılı 
beher nevi tesisattan hiç olmazsa bi
rer takrm tesis ve muntauıman işlet • 
mi olduklarına dair tesisatı yaptıkla
rı idare veya müesseselerden tasdikli 
referans ve teklif mektuplarını muh • 
tevi kapalı azrflarını o gün saat (15) 
şe kadtır mezkur komisyona verecek -

Pa ve C. HAB.G 
Marka şapk lıırın en son 

modelleri gelmi§lİr. 

lcrdır. 

4) - Şartnameler, Ankara P . T. T. 
levazım, İstanbul Kınaciyan hanında 
P. T. T. ay niyat şubes i MD. lÜklerin • 
den ( 18.5) li ra bedel mu kab ilinde ve-
r ilece ktlr . ( 4811) ğS740 

Sabun alınacak $'°.t ~ ~ri~ 
Ankara Yükselt Ziraat Enstitüııü CilıJz. _ (lı\) 

Rektörlüğünden : Taklitlerinden sakınmak 
1 - Kurumumuz çamnıır hane i i • için şu resimdeki markaya 

çin (1800) kilo beyaz ve mutbah için dikkat 8546 
(400) kilo yeşil sabun açık cksiltll1e u-Jb••••••••miı•llillll•• 
suliyle alınacaktır. . 

Muhtelif spor malzemesi ahnacak 
Gui Terbiy Enııtitüııü Direktör·lü~ünd n : 

Gazi Terbiye E.nstitüsü Beden terbiyesi şubesi için aşağıda adı, mikta• 
rı, muhammen bedeli yazılı 20 kalemde gösterilen spor malr;emesi açık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. Muvakkat teminatı 95 liru 20 kuruıtur. Eksilt• 
mesi 28-11-1938 Pazartesi günü saat 15 te Ankara mektepler muhasebecill· 
ğinde yapılacaktır, Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin ensti• 
tüye müracaatları. 

Erkekler için 
Muhammen Muhammen 

Fiatı Bedeli 
Adı Miktarı kuru Lil"6 Kr. 

Medisin Topu 3 kiloluk 18 adet 1350 243 00 
Tabanca (Atletizm i~\n) "' 1 1000 10 00 .. 
El topu komple 

~ ' 6 .. 350 21 00 
Futbol komple 6 .. 600 36 00 
Antrenman elbisesi Mavi renkli 

(E ofınan) 18 
" 650 117 00 

Atlet fanilası Mavi renkli 34 
" 75 25 50 

Spor pantalonu Mavi renkli 34 
" 125 42 50 Boks eldiveni 18 Çift 550 99 00 Deri lhtik ayakkabısı 34 Çift 500 170 00 

Mcdisin topu 2 kiloluk 
KIZLAR İÇİN: 

12 adet 1200 144 00 Disk (bir kiloluk) 6 
" 150 45 00 lçi dolu küçük top 20 .. 100 20 00 Antrenman elbisesi a~ık mavi 

•(Eşofman) 12 .. 650 77 00 Spor fanilası açık mavi 20 ,, 75 15 00 Spor donu açık mavi 20 
" 125 25 00 lç lfistiği No. 4 6 .. 40 2 40 Atlama ipi {parça halinde) nümune-

si gibi 20 .. 35 '1 00 Lobut 
20 Çift 125 25 00 Deri H'istik ayakkabısı 17 Çift soo 85 00 

Ok ve 12 yay (erkekler ve kızlar için) 6 adet 1000 60 00 

4745 8508 1269 40 

Elbise ve • 
saıre ah nacak 

Bolu Onnan Okulu Dlr ktörlüğünd 

ı. - Okul talebesi için a:lağıda cinsi, mikdarı, muhammen bedeli ve ilk 
temınatları yazılı elbise ve saire kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale 2. 12. 938 cuma günü saat 14 te okul direktörlüğün
de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat (409) liradır. 
4 - Bu işe girecekler muhakkak surette ticaret odasından vesika ibraz 

etrneğe mecburdurlar. 

5 - İlk tenıina , lar Bolu orman mesul muhasebeciliğin Ziraat Banka -
sındaki hesabına 1.12.938 akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 
.. ~.~ Nüm~neleri ve şartnamesini görmek istiyenler her gün okul direk· 

torlugune muracaat edebiliıler. J 

7 - Teklif mektupları komisyon riyasetine tam saat 13 kadar verilmiş 
bulunacaktır. 

Muhammen Fi: Teminatı Tutan 
Mikdarı Cinsi Lira kuruş Lira Lira kuruş 

--- --100 Takım Harici elbise 27 75 2775 
100 .. Dahili elbise 18 85 1885 

50 Adet Pelerin 12 75 637 50 
50 Adet Harici kasket l 40 70 

100 Adet Dahili kasket 85 409 85 

---
8751 5452 50 

Sakarya Eczanesi 
Ulus Meydanı lş Bankası karşısında 

Reçeteleriniz büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda aza. 
mi itidal. Bu senenin taze (Balık yağı) gelmiştir, 8040 

il 



HASAN 
v-~ 

r.~4J@iiJ 
ö~lii 

unları 

Y avrulannızı Hasan özlü unlan ile besleyiniz 
Hasan unları. ya~"!'larınıza sıhat, nete verir. Yavrularınızın 

netesı evınızin, yuvanızrn neşesini doğurur 

. En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20, yarım 
kıloluk kutular 35 kuruttur. Toptancılara tenzilat. 8346 

BIOGENINE 
KAN ve DERMAN 

• • B ı QGE N ı NE• Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 
• ve acı nebatat hütasalarile tababetin fev· 

kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiği bir devadır. 

• • BfQGEN, .... E • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has-
1"111111 • talıklardan sonra görülen zafiyet, hal-

sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale 
eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı 

açar dermansızlığı giderir, vücude daima genelik, dinclik verir, cil
din soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B i QGE N i NE • Sinirler.in. kıymetli ve sad~k bir arkada-
• şıdrr. Sınırlere kuvvet verır. Hastayı ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela o
lanlara (B t O G E N 1 N E) kadar istifade temin edemez. 

• • B ı QGE N 1 NE . Genclerde görülen ve çok defa nevres
• teniden mütevellid olan iktidarsızlık ve 

bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BİOGENİNE: 
pek müessirdir. 

Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi
ri olduğu gibi sıtma nekahatlerinde de 

B i QGE N , ..... E : Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü-
l~ çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-

kaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 8583 • 

Maliye Vekôleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/ 5 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanun-
18:r mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sıv='s. - ~rzurunı demiryolunun inşasına tahsis olunan 9o 7 
gelırlı. Sıvas - Erzurum istikrazrnın 20 senede itfası meşrut 
4.5 mılyon liralık beşinci tertibinin kayıt muamelesi 
?·.1b2-38 abk!a1ını nihayet bulmak üzere 19-11-38 sabahından 
ılı aren aş aınıştır. 

.. Ta~viller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
ıtıbarı kıymette birlik ve 25 l'k l k 'k" k .. l ı o ara ı ı upure ayrı mış-
tır. 

Bu tahviller umumi ve "lh k b"d 1 l "d l . .. mu a u ce er e ı are o unan 
daıre ve muesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi -
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukaveleler
d~ t~min~t olarak ve. ~azinece satılmış ve satılacak olan 
mıllı emlak bedellerının tediyesinde b b k b l ol _ . b' k h .1 aşa aş a u u 
nacakları gı ı ger~ ta vı ve gerek kupon bedelleri de tah-
villerin tamamen ıtfasına kadar her türl" · · 
den muaf bulunacaklardır. u vergı ve resım -

T~hviller_in. ihraç f.iatı %~5 olarak teabit edilmi~tir, yani 
20 hralık bırlık. tahvıl bedelı 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil 
bedeli de 475 hradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Tü k. 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İş, Eml~k ve Eyta~, H:~e 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ıle Sümer, Eti ve De: 
niz Banklar tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasiyle de tahvil alımı temin ol':1nur. 

Sermaye ve tasarruflarını en emın v~ en .ç?k gelir geti _ 
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfıyet ılan ve 15 gün
lük suskripsiyon müddeti zarfında bankalarav m~racaatla

kendi menfaatları iktizasından bulundugu ışaret olu-
rmın 8693 

,:!lllllttllllllllllllllllllllllllllllllllllltltllllllllllllllllllllllllllllllltlllL. 

~ Diş doktoru diyor ki : ! 
- -§Kısa bir müddet "RADYO. S 
:LlN,, kullandıktan sonra : 
:ditleriniz inci gibi parla~ § 
:dıktan baıka mikropların · E 
Ekimilen mahvolduğunu, za- E 
:rarlı salya ve ifrazatın ke- E 
:sildiğini, di§ etlerindeki il- : 
:tihapların durduğunu ve : 
Enihayet ağzınızda litif bir : 
Erayiha batladığını duya- : 
:caksınız. E --
§ Gayet temiz-gayet 

sıhhi -gayet ucuz 
------

--------------E Her gün sabah, öğle ve ak- : 
:=tam yemeklerinden sonra : 
§ d i § 1 eriniz i L:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ : 

~Radyolin ile fırçalayınız~i 
-:;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ır: 

Kürk deposu 
20 gün için tenzilatlı satış An~ara Belediyesi 

Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınhğının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün iıtirabları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat f Balıkpazarı eşya satış salonunda 
Avrupa'nın son modeli her çeşit kürk
ler satılmaktadır. Teşrif eden bayan
lar mal ve fiattan memnun kalacaklar-

imdadı sıhhi otomobil alınacak • taklitlerinden sakınınız. 8392 

dır. 8545 

iç işler Bakanhoı 

Müsabaka imtihanı günü 
Dahiliye Vekaletin·den : 

Münhal yerlere müsabaka ile alına
cak memurlar hakkındaki talik edil
miş bulunan imtihan 1.12.1938 per
şembe günü saat 14.30 da yapılacağı i-
lan olunur. ( 4876) §729 

Kazalar 
Hükümet konağı inıaah 

Tatvan kazası Mal Müdürlüğün
den : 

1 - Tatvan kazasında yapılmakta 
olan hükümet binasının geri kalan 
34031 lira 63 kuru~ tekabül eden ak· 
aamı kapalı zarf usu\iyle 1-12.9sa elen 

itibaren bir ay müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İstekliler eksilt~e şartnamesi
ni mukavele projesini genel ve fenni 
şartnameyi keşıf cetveli fiat ve met
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal -
mtidürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 31-12-938 cumartesi 
saat 12 de Tatvan malmüdürlüğünde 

yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka Na
fia Vekaletinden yapı müteahhitliği 
ehliyet vesikası ve 938 yılı ticaret oda
sı vesikalarını ibraza mecburdur. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü mad· 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Tatvan malmüdürlüğüne getire
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir .• 

6 - Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saate kadar gelmiş olma· 
sı ve zarfların mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

7 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - İnşaat 1 - haziran - 939 da baş
lıyacaktır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4000 liralık taş. kum, 
tuğla, kireç ve sair malzemeyi resmi 
fiatları iizerinden kabule m,.churdur. 

8610 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 

1 
Laboratuvarı 

Belediye sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

mıııuıumıııııııııımım::ıım:::u:=mım:: 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 6219 
imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kim.il SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza RASKAN 
ULUS Basımcvi : ANKARA 

~========================d) 

Ankara Belediyesinden : 
Belediyemiz için benzin motörlü 

1 
biri tek ve biri çift yataklı son model 
\ki adet imdadı sıhhi otomobili alına-

• caktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine müraca
atları liizımdır. Alakadarların teklif 
edecekleri otomobillerin marka, fiyat 
ve teslim müddetlerini teşrinisani 938 
sonuna kadar belediye reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (4669) 8355 

5 Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemiz itfaiyesi için beş adet 
Motopom alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine müracaatları lazımdır. 

Bütün firmaların teklif edecekleri 
m~topomların fiyat ve evsaflariyle 
teslim müddetinin ve diğer müraca
atların nihayet teşrinisani 938 sonu
na kadar belediye riyasetine yapılma-
sı iliin olunur. (4670) 8356 

JU sailflerlnfrr JOgulllan 

muhafazası 
Belediye Reisliiinden : 

Su saatlerinin iyi bir halde muha • 
fazası abonelere ait olduğundan kışın 
bunların donarak hasara uğramamaaı 
için saat sandıklarının soğuktan koru
yucu maddelerle doldurulması lüzumu 
kendilerine hatırlatılır. 

Bu hususta kafi tedbi ralınmaması 
yüzünden saatlere gelecek zararların 

tamir masrafı abonelerden istenecek -
tir. (4810) 8608 

Satllık arsalar 
Ankara Belediyesinden : 

1 - YenişehirdeJ166 ada 6 parselde 
809 metre murabbaı ve gene Yenişe
hirde 1166 ada 9 parselde 1009 metre 
murabbaı arsalar ayrı ayrı açık arttır-, 
mıya konulmuştur. 

2 - 6 parselin muhammen bedeli 
( 4045) liradır. 1 

3 - 6 parseJin muvakkat teminatı ı 
(303,38) liradır. 

9 Parselin muhammen bedeli (4036) 
liradır. 

9 ParseJin muvakkat teminatı 203,70 
liradır. 

4 - Şarıtnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 6. 12. 938 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. ( 4842) 8671 

T. c. Z.İRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

z;rai ve ticari her nevi banka muameleleri ... 
\ 

-,. 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 ,, 100 " 4.000 .. 
100 
120 
160 

.. .. .. 
50 
40 
20 

.. .. 
5.000 
4.800 
3.200 

.. 

.. 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 BirineikAnun, 1 Mart '9C 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Hovo Yolları ' 

Bir tercüman alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğün·den : 
İdaremiz kadrosunda münhal bulu· 

nan (200) lira aylık . ücretli tercü
manlığa çok iyi almanca ve İngilizce 
bilen bir tercüman alınacaktır. 

Taliplerin evrakı müsbiteleri ile 

'birlikte 25. 11. 938 tarihine kadat 
laremize müracaatları ilan olunur. 

(4776) 8590 

Ki rol ık daire 
Y enitehirde lamel Pata cadde

sinde 21 numaralı hanenin üt& 
katında üç odalı bir daire kira• 
lıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti
caret evinde Envere müracaatla-
rı ilan olunur. 8609 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağ' 
apartmıanı 2. ei kat No: 6 Tel: 22oS 


