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KURUŞ 

Atatiirk E~ediyen Ar~"1ızdan · Ayrıldı 

lJlu Şefin Sandukalarını Saraybumuna götüren Top Arabası Karakôyde 

Ulu Önderi Gözyaşları Arasında Yüzbinlerçe Kişi UğUr.lO:dı 
Ankara 

Yazan: HUaeyin Cahid YALÇIN 

Rütün Türk milletinin gözleri 
htıgün Ankaraya inltat et.mit bU. 
hı.nuyor. Büyük Atattlrk'fua son 
Seyahat merl;alelerlnl adım adım 
Yllkı.ndan ve uzaktan 1aklp eden 
1laıarlar şimdi vatanın bir nokta-
81 ilı.erinde hep t.oplandı T A.nıa.;-
1"11. 

Atatürk Ankara Çerçevesi ıçui .. 
de her yerdekinden daha mu"' 
~· daha. muhlb ve daha yerin• 
e görUIUyor. öİtı oİarak Ankar&-

Ya. nakledilen BUYuk Ata.tUrk, sırC 
kendisinin yarattıfı o modem ve 

"' Dledeni hUkfimet merkezinde za-
:an ve mekana meydan okuyan ebtt 

hayatın nurlan içinde dalma dl· 
ti b. 
bUw~~ halde mevid alıyor ve oradaıi 
"~ Türk vatanına hayat verici 

~rensiplerini neşrediyor. -

k Ankara AtatUrkUn eseridir. h· 
aı-ayı Atatürk mt~UndU, seçti Ye 

~etti. Asırlardanberi beeertye
tiıı heyecanlı bir çok sahnelerine 

~e Yanıbaşında iki kardeş Türk or-. 
"Usunun kanlı ve mUesslf bir sa,.. 

fl.§ına &ahit olan eski Ankara 
'l'Utk "1~- j j 

ğu d ':uınnurfyetine merkes oldu. 
Yat a.ltik.adan itibaren yeni bil: Jıa... 

ve nur merkezi oldu. 

tthı .A.nkara, modem TUrklyenbı bll• 
nıanasuo merkezi ve blbidir. 

Hüaeyin .Cahid YALÇil( 

(Spnu 3. Vn.:U .. yfa~l , 

~ HuiD Cenaze mera·· · 
ıimi ve İzmitdeki karşıla· 
maya ait JUi Ye reaimler 

S ind aayf amızdadır 

HER SABAH 

Ağlayan şehir , 
r '.Atomu dan batün bir şehri• 
g6• ra,l4n "' Aı9kınkları arasıncı.t 
lstanbtddan ebedi11tm a11rtldı. Y ... 
~ l'ttmif'iM kadar h~ bir /~ 
tanbmlcmutt nievcudi11ıtinl ta.saı-. 

• 11Vr ~oru ki kaJıramanlarMt 
İcm gerd11mli olan çelik- top ara.b .. 
at tlzmnü vaktır 111 müheyyip • · 
HklQ,fa,tt u'- Şefimw i9in würekt"' 
g~ i~tı1lan ~km~ olmasın. ı 

Gnw:iH ihnya.ri11ıe, kadıniıe ~ 
ru4{h, 1/#'MJIÜ yabancui11le koett 

• ~1' i•Mr atı~ diU gelmff bir ağı.. 
• ~n ~~ Vakarii tssbi~ 
pzlı,ım iuıtM cı4ıı,,&rdu.-' Maıe 
kinerinitl m4'*'•l4.ını çeviren f o
to4mfgı a.4lıvortlw. lttnbatı temiM 
U.4rtıfa.tı ~- memuru ağlı110.,.. 
4u. DikkM ~. tunçta.n., bir hq.ı 

. Jceı g!ln ka8tı.turalı mavzerini omu. 
:una aamı, Ulv Ş~fins son ihtira.,,. 

. rarimuini ifa 6dtin. Mehmetçili'll · 
• ölilm kar,ısı?UUı biı. kıpırda.mı11tıt1 

gözklrindm biUflr ka.trel.M sınror. 
aıu . q 

Muha!~kaA iri 1ıi9 bir dnlet rdıı 
sine, milli şefiM, s811ilen ö~ 
;-ttatürk kada.r candan kopup g.Z .. 
gözya,ı dökülmemiftir vı O v/ull
ta Ya"u.nm git~• m{lpMml~ı .. 
dum.anları arasında kaybolurk• 
koca. lstanbul Ml4 a.4lıt1or, m~ 
madi11nı ağlı11ordu. A. a. r' 
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Bütün İttihatçılar, can korku

siyle saklandılar. İmkanını bulan 
bazı kodamanlar, Avrupa tarikiy 
le Seliiniğe kapağı attılar. Bir 
çoğu da Bakır köy, Yeşilköy gibi 
civar köylere iltka edip birer yere 
gizlendiler. 

İttihatçıların ortadan kaybol ; 
malarına mukabil, meşrutyetin i
lanını müteakip bir kolayını bulup 
da cemiyete giren ve birdenbire 
en ateşin hürriyetJH!rver kesilen es 
ki hafiyeler de cemiyete intisap 
çaresini bul.amadıklan cihetle ev
lerinde kapanıp kendilerini unut
turmağa çalışanlar, memlekette 
Tine i8tedilderi gibi hareket ede -
bilmek için istibdadın avdetini is
tiyenler meydana çıkmışlar, ihtl
lllın başına geçerek veyahut ara
lın& kar14&rak emellerini elde et
meğe çalışmağa başlamışlardır. 

Hattl illnı meşrutiyet günü 
retal ekkeainl Jıırakarak dağıl
mış olan Araplardan birkaçı 31 

Mart günü Btiyükadada Ebülhüda 
6fendinln k~kilne giderek onu İs

tanbula indirmek ve ihtilalin ba
şında bulunanlara iltihak ettir -
mek istemişler ise de Ebülhüda e

fendi böyle tehlikeli bir işe girme
yi 18tememiş ve cevabı red ver -
mİ4ti· Bunu o zaman duymuştuk. 

mek için "İttihadı .Muhammedi,, 
cemiyeti ciddi surette çalışıyor .. 
Vahdetinin volkanı, Prens Saba
hattinin yardımı ile çıkan Serbesti 
Kazetesi çok şiddetli yazılarla hal
kın efkArını kaynabp taşırıyor -
!ardı. 

İttihadı Muhammedi cemiyeti
nin kurulmasındanl>eri Vahdeti, 
birçok defalar Yıldız 8arayına git
miş, tekrar iktidar m.evkiine gel
mek, zimamı idarey ellerine ge
çirmek için istibdat devrinin av
deti ç.arelerini gece gündüz dü -
şünm.ekte bulunan Abdülhamit 
bendeganı ile temasta bulunarak 
onlara, kendisine muavenet edil
diği halde kati muvaffakıyeti 
va.adde bulunmuştu. 

İttihat ve Terakki cemiyeti bir 
kere ortadan kalkar ise, İsmail Ke 
mal beyin "Ahrar fırkası,, za
ten haizi ehemmiyet olmadığın -
dan '.İttihadı .Muhammedi,, cemi
yeti için meydan boş kalacak, i~

tedikleri gibi oynıyacaklardı: İs
trbdat ve taraftarlannın de dilek
leri bu idi. 

İttihat ve Terakki cemiyetini 
ortadan kaldırmak için onu zayıf 
düşürmek gerekti. Bunun için de 
kuvvetlerinin temelini teşkil eden 
avcı taburlarını ellerinden almak 
lazımdı. 1.,te bu maksatla, günler
ce, haftalarca uğraşılarak 31 Mart 

YENISABAH 

Yaş Meyva 
lhrc_cı 

Bu sene memleketin bazı mın
takalannda, bilhassa Adana ve 
hinterlandında portakal ve man -
dalinalara arız olan hastalık ziraat 
Vekfiletinin aldığı geniş tedbirler 
sayesinde bertaraf edi.Jmjştir. Ada
na ve Rize mıntalı.asında bu sene
ki mahsul vaziyeti geçen seneye 
nazaran biraz daha az olmasına 

rağmen daha yüksek fiatlarla sa
tılacağı tahmin edilmektedir. Çünkü 
bu sene Avrupadan frigorofik tesi
satı havi vagonlar getirildiği için 
Avrupaya külliyetli miktarda yaş 

meyva nakledilecek ve bu arada en 
ön safı portakal ve manda!inaları
mız alacaktır. 

Bundan başka Vekalet; Rize 
mıntakasında yaptığı geniş tetkik· 
!erden sonra buradaki portakal ve 
mandalina zeriyat ve istihsalini 
fazlalaşbrmağa karar vermiş ve 
memleketin her tarafında açılması
na karar verilen meyvecilik kursla
n meyanında burada da l>ir kurs 
açmağa karar vermiştir 

Tekaüt maaşı 
Bir Kıi.nunuevvelden itibaren 

verilecek 
Emlak ve ltam Bankassından is· 

konto ile cüzdanlannı kırdırmalı. · 
suretile maaş alanların maaş tevzi
abna bir kiinunuevvelden itibaren 
başlanacaktır. 

Okuyucularımız 

~iyor ki: 
Şişli MeŞrutiyet mahallesi 

sakinlerinin belediyeden 
dilekleri 

Şi~lide Me~rutiyet Birinci 
ayazma 8 numarada "Hidayet 
Dönmez,, irnzasiyle uzun ,bir 
mektup aldık. Bugün yurdun 
en ücra köşeleri suya ve ışığa 
kavuşmuş bir halde iken lstan
bulun göbeğinde bulunan bu 
mahallemizin susuz ve ışıksız 

olmasından yana yakıla bahse
diliyordu. Buna hayret ettik ve 
mühim kısımlarını alarak ay
nen belediyenin dikkatine su
nuyoruz: 

"Beyoğlu kazasının Şişli 

nahiyesine bağlı Meşrutiyet 

mahallesi 93 ha-rbinde hicret e
den muhacirlerden bir kısmı
nın yerleşmesiyle teessüs etme
ğe başlamış ve o günden bugil
ne kadar maatteessüf bakımsız 
bir halde bırakılmıştır. Mahal
lenin ekseri sokakları ter
kos suyundan, elektrik lamba
sından mecariden ve adi kal
dırımdan •bile mahrumdur. 

------- . 

Kanser Haftası 
Programı 

1 - 23 son teşrin çaışamba 

gününden itibaren başlıyacaktır. 

O gtin radyum ve röntgen kaşifleri 
hakkında gündelik gazetelerde ve 
rayoda neşriyat yapılacaktır, 

2 - 28 son teşrin pazartesi gü
nü saat 15 te ünivertise konferans 
salonunda umuma mahsus toplantı 
(açılış nutku, röntgen ve curielerin 
hayatı hakkında bir müsahabe ve 
kansere dair halka mahsus konfe
rans). 

3 - 30 sonteşrin çarşamba gü
nü ~aat 18 de etibba odası salonun
da hekimlere mahsus toplantı: Kan 

·sere dair iki konferans ve bir film 
gösterilmesi (bütün hekim arkadaş
ların bu ilaııı davetiye olarak kabul 
etmelerini dileriz). 

4 - 28-29 ve 30 sonteşrin günle 
ri kansere dair gündelik gazeteler
de halka mahsus makaleler neşro
Junacak. 

5 - Memleketimizde çıkan bü
tün tıbbi mecmualara sonteşrin nüs 
balarını kansere tahsis edecekler
dir. 

6 - Halka mahsus hazırlanan 
kansere karşı apel umumi mahal
lere astırılacaktır. 

7 - Sinemalarda bu hafta zar
fında curie'lerin ve röntgenin resim 
Jeri teşhir edilecek ve bansere dair 
halka esaslı bilgiler tamim edilecek
tir. 

20 TEŞRİNiSANi 1.,. 
...,.··································""~ 

i Hadise ve Adese) ... . ... ~ .............................. . 

Domuz 
.eri'" Memleketin mahsuldar her , • 
·ıhı de bir domuz derdi vardır. Bı • 

sa İzmit havalisinde sular ka~;. 
dıktan sonra sürülerle Keltepe rv 
inen domuzlar, nafakasını ted~eı 
için münhat araziya akın "ıoı! 
Burada batak denilen mahsU 

1
, 

m1'ır tarlalarından nasibini t0P., 
nıakla kalmaz, tarlada şak.ala~ 
oynaşır yemediğini de devirır. ~. 
bir emekle boylariyle beraber 

1 
yüttükleri bu mahsulün feci ~ı 
betine tahammül edemiyen. k~ b 
çocuk bütün köylü çok iptıda• J 
tedbir olmak lizere tarlalara d ı' 
lır ve elerine geçirdikleri sabJI 
kapaklarını, gaz tenekelerini ç I· 
rak sabaha kadar vi, vi.. diye b'ıt 
rarak hayvanı ürkütmeğe, k9~,.
mağa çalışırlar. Fakat domuz,,,, 
na da alıştı ve belki ele bunu ·t 
tikbal orkestrası,, telakki etti,:. 
ken acemiler de oradan oraya :ı· 
şarak tahribatı daha süratle bB 
rır. s 

Bir aralık köylüye gra, ka~d 
lı tüfek, onar da mermi ver• 
Her gün verilen on tüfek ve l · 
mermi bir gecede harcandı, al~ 
olmıyan halk bu resmi siJaJılB~ 
kaza yaptığından mahzurlu ., .. ı 
rüldil ve bu hal olanca fecaat~ 
devam edip durur. r 

Elhasıl 1stanbulda hükumet 
ıoktu. Yeni kabine de şaşırmıştı. 
Hiç bir tedbir düşünemiyor, bir 
'ey yapamıyordu. Söz ayağa düş
mliştil, zabıta acizdi. Hatta resmi 
elbisesiyle sokaklarda bir polis 
bile görülmez olmuştu. 

vak' ası ihdas edildi. Bunu Abd ül- 1 "'"""'"""'""'""'""'AA""AA""""-""'vvvv 

Yalnız bundan iki üç se
ne evvel Cevdet Kerim beyin 
yardım ve delaletiyle iki soka
ğa kaldırım tefriş edilmiştir. 

Halen birçok sokaklarında 
elektrik direkleri mevcut oldu
ğu halde belediyece bu direk
lerden hiç birine lamba a'!lma

Ben Maşukiyelileri kazaııcs.~ 
Jıştırmak için lstanbula taze et ~ı 
dirtmeğe, ihtiyaç fazlasını suıttl 
yaptırmağa teşvik ettim ve JıBa~ 
birkaç kıyma makinesi alıp g 

hamidin bizzat tertip ve ihzar et
tiğini söyliyenler vardı. Hatta ce
miyet ileri gelirlerinden birçokla

n bu fikirde idiler. Ancak padi -
şahın o sırada bu ihtilali hazırlı -
yarak icra mevkiine koydurmuş ol 

ması ihtimali pek azdır .. Çünkü o
nun son derece kurnazlığı ile be
raber korkaklığı, cesaretsizliği, 

ademi muvaffakiyeti halinde ken 

·+MAHKEMELERDE 
'v , -

Mahkemeler kapalı 
Milli matem münasebetiyle 

dün, bugün ve yarın adliye kapa-

lıdır. Il iç bir davaya bakılnııya

caktır. l\Iahkemeler bayramda 
tekrar faaliyetlerine devam ede- J 

ceklerdir. Yalnız dün saat ona 

mıştır. 

Bir taraftan kaldırımsızlık, di
ğer taraftan elektriksizlik yüzün 
den sokaklarda polis devriyeleri 
bahusus kış günleri ve geceleri 
devriye gezintisini yapamadık
ları ve bekçilerin dahi ciddi su
rette sobakları dolaşamadıkları 

_DENİZLERDE 

Bir vapur karaya oturdu 

derdim. Ot 
Fakat baytari tedlıirlerdell . 

ı•' mak itibariyle mahallinde rrıu dı 

Buraya kadar yazdıklarım ken 
di gördüklerimdir. Burada vaka

nın ne surelle tertip ve ihzar olun
duğuna, maksadına dair o zaman 
aldığımız malumatı, kısaca yaza
cağım. 

Kendi şahsi menfaatlerine en
gel olduğu için İttihat ve Terakki
ye, Meşrutiyete muhalif olanlar -
bunlar çoğu "İttihadı Muhamme
di,, cemiyetine girmşlerdi - ce

miyetin en ziyade güvendiği nok

talan zayıf düşürmek istediklerin 
den, ba.,ta avcı taburlan olmak 

disine pek pahalıya mal olacak kndar cürmü meşhut mahkemesi 
böyle kanlı ve mühim bir iş yap- açık bulunmuş, fakat hiç bir ha-

1 

tırmağa müsait değildi. Fakat va-
k h "d" 1 d h 1 b . . di•e olmadığı için onda kapanmış-

görülmektedir. 
Ayni zamanda bu sokaklara 

ağır bir hasta için geceleri ve 
kış günleri bir doktor getirile
bilmesi pek güçlükle temin olu
nabilmektedir. Ve eheriyetle 
de doktor celbedilememektedir. 

Dün sabah Kanlıcadan kalkan 
Ömer kapanın idaresindeki 70 nu 
maralı Şirketi Hayriye vapuru Hi
sar önlerine geldiği vakit fazla 
sis yüzünden karaya oturmuş ve 
yarım saatlık bir uğraşmadan son
ra, vapur kurtarılal'ak hareket et
miş ve hiç bir hasar olmam.ıştır. -·-Denizbank antrepoları 

ne edilmiyen ha.Fanın nakl~ 
nıesini muvafık ve yalnız vil3:,~ 
merkezinde bulunan baytarı ge ı' 
mek kolay olmadığından hasırı;, 
sarılmış bu hayvanlar kokttı, ,ı 

suretle ele ihtiyar edilen külfet " 
masraf berhava oldu. Sucuk ya, 
mak bir ihtisas mesele.qi olma", 
dan bunu da beceremediler. , 

O gün bugündür ki dorrıuı (r 
ğaldı, diğer mevaşi ile arkda; 

a a ıa o unca er a enımı;\ı - tı 

yere k oıı dan istifade etmeyi i•te- ..,.:;....,..,,._,,,.,,...AAAAAA,..,...,..,...,..,...,..,..,,..,..,,..,..,,.., Deniz Bank tarafından mahal· 
linde yaptırılmakta olan asri antre
poların inşası geçen ay içinde bit
mişti. Antrepoların, Almanyadan 
getirilen eşya asansörlerinin mon

tajına da bugünlerde başlanacak -
br. Anlrepolann bu aydan sonra 
her türlü tesisat ve teferrüatı ik· 
mal edilmiş olacağından kullanıl

mağa açılacaktır. 

du. Geçinip gidiyorlar ı• 

üzere bir kısım askeri, yerlerinden 
çıkarılan alaylı zabitleri elde et
mişler, şeriati ileri sürerek halkın 
taassubunu uyandırmışlardı. 

İlk gündenberi efkiirıumumiye 
cemiyetin aleyhinde idi. Bunlann 
sebebi istibdat hadimlerinden bir
çokl.arnıın cemiyete kabul edilerek 
idareyi ellerine almalanna mil • 
11&ade olunması idi.. Son günler
de Hasan Fehminin katli ve ya • 

pılan bıı-çok fenalıklar, efkArı bü
tan bütün cemiyet aleyhine çevir
mişti. Bu temayülü arttırmak, on
dan istifade ile İttihat ve Terakki 
r.emiyetine kesin bir darbe indir-

diği de muhakkaktır. 

O gün, 31 Mart salı günü çı -
kan Volkan gazetesinde intişar 

ettiği, yukarda yazdığım ve Yıl

dız sarayına gönderilen heyeti me

busenin, asker namına Abdülha -
midden istiyecekleri dört dileltteıı 

biri, kabinenin mevkii iktidardan 
çekilmesi maddesi elde edilmiş ol
duğundan artakalan Uç dileğin de 

temini için ihtiliilin devamı lazı'll 

geliyordu. Nasıl ki böyle de oldu. 

İhtilalin ikinci ve nisanın bi
rinci çarşamba günü de ilk gün gi

bi geçti. O gün de mebusan ve 
Ayin ·meclisleri toplanmadılar 
Ertesi perşembe günü İstanbuldan 
ıavuşmamak, korkup saklanmağa 

lüzum görmüş olan elli altmış ka
dar mebus içtima ettiler. 

(Sonu var} 

İstanbul Belediye Riyasetinden: 
1 - Ebedi Şefimiz Atatürk'ün aziz naaşla

nnın 21 / 11 / 938 pazartesi günü Ankarada 
mevkii mahsusuna vaz'ını müt~akip yurdun 
her noktasında Büyük ölünün hatırasına son 
bir ihtiram olarak herkes olduğu yerde ve 
ayakta hürmet vaziyeti alarak üç dakika te
vakkuf edeeektir. Bütün nakil vasıtaln da ol
dukları yerlerde üç dakika duracaklardır. 

2 - Bunun için Galata ve Beya.ııd kulele
rile Kadıköyünde mevcut sirenler tamam saat 
on albda bütün kvvetlerile çalmağa b~
layacaklar ve Denizbank ve Şirket vapurları 
dahi aynı saatta nerelerde bulunuyorlarsa 
canavar düdükleri çalmak suretile bu saatin 
hulul ettiğini halka bildirmeğe yardım edecek
lerdir. 

3 - Rüturı saatler 21/11/38 zevalinde Ga
lata _kulcsindckei vakit kürresile ayar Edile
cektir. 

"/ :-- MÜTEFERRiK -. 
'- .... - . ... .. ~~-- , 

Surların tamiri 
Müzeler umum müdürlüğünün 

Yedikule surlannda yaptırmakta 

olduğu tamiratın bir kısmı bitiril
miştir. Senelerdenberi ihmal edi

len bu tarihi surların bakımsızlık 

sebebile daha bir çok yerleri de ha
rap vaziyette bulunmakta olduğun

dan tesbit edilmekte olan daha ba-
zı kısımların da tamiri için yeni ve 
geniş bir proje hazırlanmış ve bun
lann da keşifler yapılmağa başlan
mıştır. 

Yeni tamir edilecek bu kısımla-

nn keşif muameleleri de bittikten 
sonra tamirata derhal başlanacak
tır. Bu defaki projede bilhassa 

tarihi zindanların tamiri gayesi is
tihdaf edilmektedir. 

Su ihtiyacına gelince: Dar 
bir musluktan çıkan su halkın 
pek mübrem ihtiyacına kiıfi ge
lemediğinden çeşme başında te
hacüm husule geliyor. Ve bun
dan ötürü kavga ve gürültü olu
yor. Kız, kadın düşüp baydı 
yor, çocuklar arada eziliyor. 

Mahalle çeşmesinin miktarı
nı arttırmak elzemdir. Bu lüzum 
temin olunmazsa yann bir yan
gınzuhurunda ahşap evlerden te
rekküp eden bu mahalleyi yan. 
gından kurtarm.ağa bütün İstan
bul vilayet itfaiyesinin mevcu
du ve vesaiti kafi gelemiyecek
tir. 

Bu ihtiyaç katidir. Fakir se 
kenenin terkosu getirtecek ikti
darı yoktur. Ancak bu nevi 
çeşmeler açılması halinde seke
ne filen ve maddeten yardımda 
bulunabilir. Tatlı su çeşmesine 

Gümrük kanunlarında gelince bu da sabahları geç açılır 
akşamları erken kapanır. Yaz 

Ecnebi mekteplerde teftişler 
Ecnebi ve ekalliyet okullarında 

vazife gören öğrebnenlerin lise ve 
orta kısımlan Kiiltilr Bakanlııh 
genel ispekterliği ve ilk kısımları 
da ilk tedrisat ispekterleri tarafın
dan teftiş edilmiştir. 

Teftişlerin neticeleri bütün öğ
retmen ve okul direkt;rlerine U.b
liğ edilıneğe başlanmıştır. 

Ne Pişireyim? 
PAZAR 

Düşünüyorum: Bu iş merıı 1 ' 11ı 
tin h er noktaşına saın;J surette ·, 
ki!iitlandırılamaz ;,,ı? Ziraat ~' 1 
çesindeki tahsisat genişletil':'e\ 1 
retiyle kuvvetli ve müstemır . ,r 
mücadele namına lam bir zir~'.;,ı 
ferberlik ilaniyle her yerde bil ,ı 
kuvvetli bir tathirat yapıla~;, 
mı? Köylü bir anda bu afet 
kurtarılamaz nıı? r,ı 

Hiç şüphe etmem ki her ce~ı' 
de muvaffak olan devletim b el 
yapabilir. Fakat memur, görııı 1 
cezri tedbir almak ve milsterrıirı'~ 
meşgul olmak imkanlarını buJS

9
, 

yor. Herh" 'de ağaç, nebat ba5~ ;ı 
lıklarını tedavi, dane ıslahı J(ıı' 
vticude getirilen mesai yanıııd8 

deha tali değildir. r 
Mesela senede domuz güıılCpr 

karga günleri tesbit edere ı.: Jll~ıl 
Jeketin her noktasında birdcll 0; 
Jiyete geçsek bu yangını bir ~: ıı 
söndürebiliriz. Mevzii mücn ' 
ancak 'Kovalamaca,, oluyor. 

0 

1. Münir A~ 
======================"·:::::;,-; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• bazı tadilat yapılacak günleri ise çeşme başını saka a-

, Gümrük ve tnhlsar!ar Vekfileti rabaları istila ederler. Bu vazi- İftariye, Sadakai Fıtır 
t k . ha E - . İyı· c:o~ tarafından gümrük kanunlarında ye arşısında sekenenin ekse- Et auyuna tel tehrıye çor aı n ıyı :/ 

bazı tadilat yapmak üzere uzun za- risi ne tatlı sudan, ne terkostan Maydanozlu torik yahniııi l~ 
manlardanberi yapılmakta olan tet- içecek su almağa imkan bulama- Sigara böreği, Buğday: 15 H 

19 kikat neticelenmek üzeredir. Ge- dıkları için kuyu suyu içmek su- Hofllf trpa 24 20 
64 

,

1 retiyle sıhhatleri haleldar olur, MAYDANOZLU TORiK zilm : 84 67 0 çen sene yapılmağa başlayan tet - Bu semtte bu civarda her yaz ti- Hurma: 00 1Z8 O ' 
kiltler üç dört ay evvel Avrupa fo vakalarının kesretle zuhuruna y A H N 1 S 1 BAYRAM NAMAZI j 
gümrüklerinde yapılan tetkik ve da bu sebep olmaktadır. Toriği alelusul haşlayıp ayık- S. J). 1 
tetebbliler üzerine daha müsbet sa- Tatlı su çeşmesi halkın tekA- !adıktan sonra ... fi beyaz lop et- -- __/ 1 
balar dahiline girmiş ve Avrupa silf ettiği mahallenin merkezine !erini bir tencereye kcyunuz. üze- Vasatı sııat 7 25 ! 
hlllruınetlerinin gümrük kanunları getirmek sabahları, erken açmak rine soğan çentip bir kaşık sa.de "' Ezanı saat 2 sO ,/ .... ~ .................................. . kim.ilen tercüme edilerek tetkik o- akşamlan geç kapamak ve hat- yağ ilave ediniz. Harlı ateş Ustün-
lunınuştur. Edinilen intibalara na- ta bütiln gece açık bırakmak ha- de bir ağaç kaşıkla çevirerek etle-
zaran yeni pir proje hazırlanntl§ ve yati bir zarurettir. Saka çeşme- rin rengi dönmeye yüz tutunca 
bu proje alakadarların nazan tet- !erini halk çeşmelerinden ayıra- bir bilyilk çimdik un serpip karış-
kikine konulmU§tur. rak halkın ezilip çiğnenmesine tırarak kızartınız. Sonra tenceriıyl 

Projenin bütün formaliteleri meydan bırakılmamalıdır. Bu mutedil ateş üstilne çekiniz ve et-
mahalleye el uzatılacak ve him- !erle beraber oluncuya kadar su 

yakında ikmal edilmi§ olacağından met sarfedilPrek zaman çoktan koyunuz. Yarım kaşık domates pel 
Büyük Millet Meclisinin ilk içtima- gelip geçmiştir, " tesi ile bir kutu mantarı ve ince kı-
ında Meclise sevkedilecektir. Hidayet Dönmez yıp hazırladığınız yedi sel<lz diş 

Gümrükler kanunundaki tadilat \~-----------....11 sarım•ağı ilave ediniz, biraz· sirke 
bilhassa bugünkü iktisadi vaziyeti- Halk sandıgı"" akıtınız, tuz ve biraz baharat eki-
miz ve hariç devletlerle olan iktisa- niz. Sonra kapağını kapayıp ahes-

Kilçilk sanatkarlara ve muhte- t · b k LI\ k" ı · di ve ticari aiakamız nazan dikka- e pışmeye ıra ınız. yı ıy e pı-
lif esnafa kredi temin ebnek gaye- · · k d • d te alınarak hazırlanacak ve bugu·· _ şınce ınce ıy ıgınız may anozu 

TAKViM 
20 Son Teşrin- 1938 P.a.ZA~ 

Hicri: 27 R;;;;azan 1357 
Ruıaıl: 7 Son teırin 1354 

Kasım: 13 

Dotu ıaati : 6,51 

- ~ 
Ôtle ı ı2,00 - fkincll ı 1'·~5 

sile açılacak oln halk sandıgı" açıl- ıııı d" b. · · · d. · nün ihtiy\).çları da nazan dikkate ve e ın ve ıraz çevınp ın ırın 
alın caktır • ma töreni Ulu Şefin cenaze töreni ve müteakiben yemek· tabağına ;.,aak : S,10 

a • münasebetile tehir edilmiştU:. - kurtarıp sofraya veriniz. ...~ ..... _____ __ 

Akıam: 16,47 - Yauı : 18• 
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Devletler Hava Fi
lolarını Arttırıyor 
ngilterenin 1939 Senesinde Hava 

Kuvveti 100,000 Kiş Olacak 
Londra, 19 <A.A.) - Londra matbuat klübilniln ziyafetinde bir 

tutuk SÖyliyen hava nazırı B. Kingsley Vood, 1939 senesi haziranında 

0~&'iltere.~in askeri hava k~vvetlerinin m~e~e.tin zaı:ıret hası~ olacak 
n bütun müdafaasını temme hazır yüz bın kışıye malık olacagını be

.Yan etın 'şt• ı ır. 

oıaN~zır, tayyare imal~tının artmış ı 
d Utnınu tasrih etmiş ve önümüz -
beki aylar zarfında da "bu mühim 
ı:kıındnn daha iyi bir vaziyette bu-
nacnğız,, demiştir. 

n~ Amerika IJava Kuvvetlerinin 
ort Misline Çıkarılması isteniyor 

~ h l_\evyork, 19 (A.A.) -Büston 
u~ rıııde söylediği bir nutukta Lo
n ıs Johson muhtemel düşman ta
;ruz~arına karşı koyabilmek için 
.... ~erıkanın hava kuvvetlerini dört 
·•ıısr 

6
.. ıne çıkarması 18.zınıgeldiğini 
0.Ylenıiştir. 

Fransız Hava Kuııveti de 
87 Bin Kişiye Çıkanlacak 

teteP~ris, 19 (A.A.) - Figaro ga
ha sı, bugünkü yazısında Fransız 

fl.t~a kuvvetleri efradı miktarının 
nıatılması meselesiyle meşgul ol -

tadır. 

Fransız Maliyesi 
Başvekilin vaziyeti güçleşiyor 
laa Paris, 19 (A.A.) - Başvekil Da 
la Ye, bugün radikal partisinin par 
ik~ent? grupu azasına memleketin 
i~ ~adı ve mali kalkınması için 
a at vermiştir. 

~ Şidrietli bir münakaşadan sonra 
k~:p dokuz muhalif ve 15 müsten
et .rey ile Başvekile itimat beyş.n 
le rnıştir. Siyasi mahfeller, bu rey -
'tnt hakkında endişeli bir hüküm ver 
h;~te, ç.ünkü ı·a.dika~ mebusların 
belk~nıetm tcdbırlerın reslernin 
ea 1 kendilerinden beklediği heyc
ne~ itimat Ve tcşı:iki mesai arzusu 
~~ . arşılanmndıkiannı kaydcylemek 
1.t:dırler. 

Alınanyanın Vaş:ngton Sefiri 
geri çağn!dı 

Bu gazete, diyor ki: 
1936 senesinde Fransız hava 

kuvvetleri mensubini, iki bin seksen 
yedi zn.bit ve 37.700 zabit vekili ve 
neferden ibaret idi. 1938 haziranına 
kadar bu rakam, 3.65 zabit, 50.510 
küçük zabit ve neferden ibaretti. 

Hava nazırının projesine göre 
hava kuvvetleri mevcudu, 1!>39 a 
kadar 4.432 zabit ve 77.700 zabit 
vekili ve nefere iblağ olunacaktır. 
1940 da küçük zabit ve nefer nıik
tnrmın 83 bine iblilğı lfızımgelmek
tedir. 

Mısır da Silahlarını A1·tırıyor 
Kahire, 19 (A.A.) - Kral Fa -

ruk, bir nutuk ile parlamentonun 
yeni içtima dcvı·esinin küşat res -
mini yapmıştır. Kral, Mısırın istik 
lalini muhafaza etmek için milli 
müdafaasını takviye etmesi lazım -
olduğunu söylemiştir. · 

Romanya Kralı 
İngiltereeen Belçikaya gitti 

Brüksel, 19 (A.A.) - Rumanya 
Krah Carol, refakatinde prens l\1i
şel olduğu halde saat 19 da Lem -
dradan Brüksele gelmiştir. 

Kral Leopold, Prens Charles ve 
kordiplomatik ile birlikte Rumen bil 
kümdarı ile prensi karşılamışhr .. 

Kral ile veliahd cumartesi akşamına 
kadar Brüksel sarayında kalacak
lardır. 

İngiliz - Alman dostluk cemi· 

yeti Reisi istifa etti 
Londra, 19 (A.A.) - lnrd 

mektedir. 
Mount Temple, bir mülakat es -
nasında "Alman Yahudiler::ıe yapı
lan muamele ve Almanyanın kato
lik ve LOtehriyen cemaatlere karşı l'a : a~i~gt~n, 19 (A.A.) - Alman 

tır e!ırı Dıckhoff, gelecek salı gii- ittihaz etmiş olduğu hattı hareket 
Si 

1 Berline hareket edecektir. Siya- sebebiyle, İngiliz - Alman dostluk 
ti In:hf cller sefirin bu suretle ge
aer~grılrnasım Amerikanın Berlin 

itinin . v 1 tab·ı . gerı çagrı masına karşı 
tec}~ bır mukabele teliikki etmek-

cemiyeti reisliğinden istifa etmiş 
olduğunu beyan etmiştir. Mumai -
leyh, istikbalin daha iyi olduğu ü-
mitle cemiyet nznhğını muhafaza 

etmektedir. ~ 
Se h r.""'1'V'i m-i z e-. G,l'VV\,e 1 e~n -H e'VVVve'V'VVf 1 eV'VV'rdV'VV"e n~i n.JV'VO,t i ~· 

T oıoslav Heyeti Sirkeci Garinda 

T&NllABAH 

Ankara 
(Battarafı 1 inci sayfada)" 

Buglliı AtatUrke sinesinde ebediye
te kadar yer vermekle Türkler na
zarında bUtUn bütUn kıymeti art-
tı. Bir gUn hayatın bin bir vak'a· 
sı Türklerin manevi kuvvetine u!ak 
bir zaaf getirirse, bir gün yorgun, 
zorluklarla karşılapıış bir haJdeı 
kaılrsa.K'. gözlerimlzl Ankaraya çe-

Halk Partisi Meclis Grupunda 
~ 

Atatürk için D ·· nya ın 
izhar Ettiği Teessür 

Şükranla Anıldı 
virmek kafidir: Oranın yaratıcısı J 
bize TUrkun mefharet ve şan ve Yunan, Yugoslav, Alman, Fransız ve talvan 
şeref destanını her zanuın hatırla- hey' etleri dün şehrimize gelerek Ankaraya gittiler 
tacak ve bize kendi imanından, ira.
desinden, azminden bir ruh nefhe
decektir. 

Ankarayı görüyoruz: Her giln 
gözümUzün önUnde yeni yeci muh
teşem binalar, muazzam caddeler, 
şirin bahçeler fışkırıyor. Şarkın 
tenhn. ve çorak bir çölUnde bir si
hirbaz elinden en modern muvaf • 
fakiyetlere şahit oluyor gibiyiz. 
Şarkın bakımsızlığı, metrtlklüğü 

içinde Ankarada yapılan §eyler 
ancak bir mucize tabirile ifade e
dilebIDr. 

Fakat bütün bu bUyUk imar , 
hareketi, bu yapılan maddi bina· 
!ar Ankaranın manevi kudret ve 
kıymeti yanında hiçtir. Muntazam 1 

sokakların, çiçekli parkların da
ha güzellerini, daha bUyU.kleıinl 
A vruparun ve Amerikanın bir çok 
şehirlerinde de buluruz. Fakat An

tieneral Metaksas S'ırkecı garından çıkarken 

Ankaraya varan 
Hey' etler 

J 

Ankara, 19 CA.A.) - Atatar -
kün cenaze merasiminde memleket
leri ordularını temsil edecek olan 
askeri kıtalar, bu &ıbahtan itiba -
ren şehrimize muvnsalata başlamış
lardu·. 

İran kıta.sı sabah saat 8 de, bul
gar ve Yugoslav kıtalan 8.40 da, 
Emden kruvazörüne mensup Alman 
kıtaatı saat 14.10 da Ankara garı
na muvasalat etmişler ve Aıtkara 
garnizonu komutanı general Kemal 
Gökçe, merkez komutanı, her kıt.a
nın mensup olduğu sefaret ataşe -
militerleri ve sefaretler erkanı ta -
rafından karşılanmışlardır. 

İstasyon dışında başlarında mı
zıka olduğu halde yer alan bir aske
ri kıtamız misafir kıtalara se!Sm 
resmi teati etmiş ve misafir kıtalar 
bundan sonra mihmnndarlariyle bir 
tikte i:kametkrine tahsis olunan ma
hallere gitmişlerdir 

İran ve Yugoslav kıtaları harp 
okuluna, Bulgar kıtası polis okulu
na Alman kıt.ası Gazi Terbiye ens
titüsüne misafir edilmişlerdir. 

A nkaraycı Varan Hey etler 
Ankara, 19 (A.A.) - Atatürkün 

cenazesinde hazır bulunacak olan 
Bulgar, İrak ve Fransız mandası 
altındaki memleketler heyetleri bu 
sabah şehrimize muvasalat etmiş -
ler ve istasyonda hariciye Vekfüeti 
protokol şefi ve askeri ve mülki ze
vat tarafından merasimle karşılan
mışlar Ye haklarında nskeri ihtira
mat ifa edilmi~tir. 

Misafir heyetler Ankarapnlas o
teline misafir edilmişlerdir. 

karanın dünyada hiç bir §ehire İıa- '.Ankara, 19 (A.A.) - Diln ak- dar hiçbir hadiseye sebebiyet ver -
sib olmamış büyUklliğU tamamen şanı vaki olan davet Ozerine C. H. meksizin tam bir intizam iç.inde ce
manevi sahadadır. Orada bir mil· Partisi Meclis grupu umumt heyeti reyan etmekte olduğunu beyan etti. 
let diriltildi. Felaket ve izmihlfilin "19 - 11 - 938,, saat on birde reis Yalnız 17 - ikinciteşrin - 938 ak
son derecesine düşmüş bir millet• vekili Trabzon saylavı Hasan Sa - şamı !stanbulda DoJmabahçe sara
maddctcn ve manen yükseltmek kanın başkanlığında toplandı. yı önünde Büyük Ölünün önünden 
için lazım olan ruh ve irade oradan İlk söz alan Dahiliye Vekilimiz geçmek suretiyle bütan İstanbul 
fışkırdı. tşte Ankara bundan d ı- Refik Saydam Ulu Ön<lerimiz Ata- halkının ve civar mahalden gelen -
layıdır ki ebedi bir dirilikle parla· mn ufılll günündenberi memleke - lerin mutnd tezahürü saat 8.20 de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!'!!!!i!!!!l!!!!!!!!!!~~~~llllllll"! 
maktadır. Bunun içindir ki Anka- tin her tarafında onun yüksek ma - ant olarak bnyük bir izdiham husu- teessür duyulmuştur. 
ra Türkiyenin hakiki merkezi, kal- neviyetine karşı bütün de\•let deva- Hine sebep olmuş ve bu izdiham ara- Bundan sonra kürsiıye gelen ha-
bi ve toplanma noktasıdır. iri, parti teşkilatı ve halk kitleleri sında yedisi kadın ve dördü erkek riciye Vekilimiz matem hadisesınin 

Bugün Ankaranın ne yakıcı bir f d hsıber alındığı günden itibaren ha-
tara ııı an vakar ve ciddiyet içinde olmak üzere on bir vatandnşın ezi-

matem içinde kaldığını, ne elim ve hükumetin tanzim ettiği prog _ lerek vefatına bais olmuştur. rici muhitlerde, uzak ynkın bütün 
ıztırab saatleri yaşadığını pek gü- ram dairesinde izhar edilen hOrmet Bu acıklı vakanın hudOsilnden dost memleketlerde muhter::m ölü-
zel tahmin ve tahayyül edebiliyo- müze karşı gösterilen saygı ile do -

ve saygı tezahüratı son gUne ka - dolayı grup umumi heyetinde çok 
ruzhey~ını, ~ref" ~~~-=======~==================== fute~ürff~~cl~mhünbnın 
yetini Atatürkc borçlu olan yeni fevkalade minnet hissiyatiyle kar -
Ankara, şimdi Atntürkün tabutu- şılanacak mahiyette ve mikyasta ol-

nu göğsüne basmak reıaketini gö- Matbuat a""lemı·nde bı·r ha""dı·se duğunu ve o zamandnnberi devam 
rüyor. Atatürk başka hiç bir yere eden tnziyet ve gerek yeni ı·eisicum 
dcfnedilemezdi. Onun manevi hü- ı v PA hur intihabı dolayısiyle izhar edilen 
\iyetinin kabri nasıl bütün Türk· tebrik tezahürlerinin nyni şekil ve 
lerin ruhu ise, maddiyctinden ka-

1 
mahiyette bulunduğunu izah etti. 

lan yadigal'lar da ancak Anknra-, o"L ı'iMU .. NDıC'K. ı· ESRAR Parti Grupu umumi heyeti bil-
nın topraklarına tevdi olunabilir-ı U... 'L. yük duygu ve tahassüsler içinde Lıu 
di. • izahata karşı memnuniyetini birkaç 

Zamanlar, seneler ve asırl&r hatibin söz söylemesi suretiyle ifa. 
geçecek .. Ankarada Atatürkün tür- de etmiş ve ruznamcde baska bir 
besi mermerlerinin asırdide do- madde olmadığından celseye. niha • 
nukluğu ile yeşil ağaçlarının serin- yet verilmiştir. 
liği, güllerinin ve çiçeklerinin temiz Bu Sabah Şclwinıize Gelen 
kokuları içinde ınüstakoel Türk ne- lleyctıer 
sillerinin en candan bir ziyaretga- Bu sabah ekspresle şehrimize 
hı olmakta devanı edecek. Bugün· Alman, Yugoslav, Belçikn, italymı 
kü acıları gören bizler hep gidece· ve Estonya heyetleri gelmiştir. 
ğiz, her şey geçecek, her şey sö· Fran ız heyeti bugün ~rkendcn 
necek. Fakat asırlar Atatürklln Emil Bertran kruvazörü ile gel _ 
büyüklüğüne süt annelik yapacak- mi~tir. 
lar. Günler geçtikçe o büyüyecek, Yunan heyeti bugiln öğleden son 
gittikçe daha berrak, daha saf bir ra hususi trenler gelmiştir. Heyete 
ruh ile Türk miıtetine daima iler· Atina 34 üncü alayına mensup 100 
leme yolunu gösterecek. Ufak nefer subaylariyle refakat elnıekte-
alevleri kü~ük bir rüzrrar bile sön- .ı· o uır. 

dürür. Fakat büyük ateşler zama- Alman heyetinden başka diğer 
nın rüzgarı ile daha çok parlar. bütün heyetler Perapalas otelinde 

Hüseyin Cahid YALÇIN istirahat ebnişler, Alman hcyc.t;i 
Tokatliyan oteline inmiştir. 

Hıtierin kararnamesi 
Berlin, 19 (A.A.) - Re..<mıi Ce

ride, geçen ikinciteşrin tarihli Hit
lerin bir kararnamesini neşretmek 
tedir. Bu kararname, Almanya ve
ya Avusturyanın eski veya yeni or 
duJarından birin<ie askert hizmette 
bulunmuş olduklarından dolayı si
lah taşımak hak.kını ihraz etmiş o -
lan Yahudilerden bu hakkı nezet -

Hariçteki 10 milyon ltalyamn 
vatana davetleri 

Roma, 19 (A.A.) - Hükumetin 
ecnebi memleketlerde yaşıyan ltal
yanlan memleketlerine celbetmek 
projesi tamamiyle tatbik edilecek 

olursa hemen hemen on milyon ka
dar İtalyan İtalyaya veya impara -
t.orluk arazisine avdet etrneğe da • 
vet edileceklerdir. 

Bir köşk yand• 
Yeniköyde, Tarabya caddesiiı • 

de, dört katlı içi ahşap, dışı kar
gtr olan Kalender köşkünden evvel
.ki gece saat yirmi dörtte birdenbi
re bir yangın çıkmış ve dün saba
ha kadar devam etmiştir. Köşk 

tamamen. yanmıştır. Yangının e
lektrik koııtapıdan çıktığı anlqıl
mıatır. 

Bay ~uphinlu o zamanki ihtiyat zabitllfl vesikaaı 

Habralannı anlatan Bay Suphi diyorki: 

'' Bu vakanın üzerinden 20 sene 
geçtikten sonra artık konuşabi. 
lirim. 

Enver ve Cemal Paşaların Tür
kiyeden kaçışları, Ortaasyadaki 
faaliyetleri ve nihayet ölümleri 
üzerinde i esrar artık kalkmalı 
ve bu ta ··hı hadise bütün çıplak
lığile meyda a çıkmalıdır.,, 

Baştan başa heyecan, merak ve tarih dolu 
olan bu fevkalade esere 

PEK YAKINDA 
BAŞLIYACAGIZ 

Bütan heyetler bu ak~am Hay -
darpaşadan hareket eden 7 15 ve 
8.30 trenleriyle Anknr:ıyıı gitmiR-
lerdir. · 

ispanya Heyeti Geli'Jlor 
Ankara, 19 (A.A.) - Atnlür

kün cenaze merasiminde hpanya 
Cumhuriyetini Nafıa ve münakalat 
nazırı B. Bernardo Giner de Las 
Rois'un riyaseti altında ve Barse
lona garnizonu kumandanı general 
Rikelme ile sahil bataryalan baş .. 
k"llmandanı general Matz. vis ami
ral Tutentes ve protokol şefi B. 
Coreagadıı.n milrekkep bulunan bir 
heyet temsil edecektir. 

Bnrselonadan tayyare ile hare.ket 
etmiş olan heyet, yazar günü öğle
den sonra Ankaraya varacaktır. 

Gorünmcz kaza 
Haydarpnşada hay\•an sağlık 

okulunda evvelki giln müessif bir 
kaza olmuştur. Okul talebelerin • 
den Salı1hattin öğle terıeflilsünde 
elma soyarken ayağı taşa takıla· 
rak yere dilşmUş ve elinde açık bu 
hrnan çakı kasığına batmış ve aiu' 
surette yaralanan Salilhattin der • 
hal hastahaneye kaldırılmış ve ya 
ralı hemen tedavi .altına alınmış. 
tır. Polis tahkikata başlanıştır, 
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Taziyet için Limanimıza Gel-en 
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Dost Devlet Harp Gemileri ·· , -s~rbest Duygular 
Gelen Harp Gemilerinin Hemen Y epsi de En Modern -

Tesisatlı ve En Kıymetli Harp Cüzitamlarıdır 

O~uyf!.cularımızdiın - Aldığımız 
: ·Yazı ve Şiir(~ri Neşr~~iyoruz. 

Aziz Atamızın mübarek naaşlarını lzmite götllrea 
Yavuz muharebe knıvazörilmüs 

.. 

> • 

Atatürk'ün mukaddes 
nakleden 

tabutunu Sarayburnundan Yavuza 
Zafer destroyerimiz 

r 

Yunan Hidra torpidoau 

f ngiliz donanmuı111a Malaya dretııotu 

Almanyanm Eınden kruYaz&i 

Romeyanııa R.,de Ferdınancl torpidosu 

Dost ecnebi devletler, Türk mil
letinin aziz Atasının cenaze töre • 
ninde memleketlerini temsil ettir • 
mek için en yeni harp gemilerini 
göndermek kadirşinaslığını göster
diler. 

Vakıa dostumuz Büyük Britan
ya bahriyesini temsil eden "Mala -
ya,, hattı harp zırhlısına İngiliz 
donanmasının en yeni bir vahidi 
harbi denilemezse de yeni baştan in 
şa edilircesine tamir ve tecdit edil
ınlş olan bu heybetli saffıharp zırh
lısı dost İngiliz bahriyesinin en kud 
retli gemilerinden birisidir. 

(31100) tonilato maı hacminde 
ve saatte (25) mil süratinde olan 
"Malaya., 8 tıı.ne (38) santimetre -
lik, 12 tane (15) santimetrelik. 8 ta 
ne tayyare dafi'i ( 10) santimetrelik 
top ve (19) tane makineli tüfekle 
mücehhez bir saffıharp zırhlısıdır. 

Mürettebatı (1180) klşidir. Gemi
de bir deniz tayyaresi de vardır. 

Dost S<ıvyet Rusyanın gönder • 
miş olduğu "Moskova., torpito kru
YazörU bu dost devletin en yeni 
harp gemilerinden birisidir. Henüz 
bir yaşını bile doldurmamış olan bu 
modern ve serf gemi (2900) toni
JAto maı hacminde 5 tane ( 13) san 
timetrelik, 4 tane tayyare dafii, 
<8.7) santimetrelik top ve 6 tane 
torpido kovanile mücehhezdir. Ce
sameti itibarile filotilla rehber ge
misinden ziyade küçük bir kruva
zördür ve deniz salnamelerine de 
torpido kruvazörü unvaıüyle kay
dedilmiştir. "Moskova,. dost Sovy~t 
bahriyesinin teknik bakımından 

yüzünü ağartan modern bir cüzü -
dür. 

Dost Fransız bahriyesini tem • 
sil eden "Emil Berten,. kruvazörü 
de Fransız donanmasının en yeni 
gemilerinden birisidir. (1933) yı -
lında inşa edilmiş olan bu modem 
kruvazör (5886) tonilato maı mah
recinde saatte (39.8} mil süratin • 
dedir; 9 tane (15} santimetrelik, 4 
tane tayyare dafi'i 19} santimetre
lik, 8 tane (3.7} santimetrelik top 
ve 8 tane de makineli tüfekle müceh 
bezdir. Kruvazörün ayrıca 6 tane 
torpito kovanı ve 2 tane deniz tay
yaresi vardır. Ayni zamanda 200 ta 
ne mayın taşıyabilir. Mürettebatı 

(507} kişidir ve dünya;ın en sürat
li kruvazörlerinden biridir. 

Dost Alman bahriyesinin gön • 
derdiği "Emden., kruvazörü vakıa 
yepyeni bir gemi değildir. Lakin ilk 
"Emden., in şerefli hatıra ve sergü
zeştlerini derhatır ettirdikten baş _ 
ka, sularımıza en yakın bir mesafe
de bulunduğu için alelacele ve me
rasime yetişebilmek için gönderil -
ntiş olan bu ,erefli isimli gemi 
(5700) tonilato maı mahrecinde, 
saatte (29) mil süratinde bir kruva
wrdür. 8 tane (15) santimetrelik, 
8 tane tayyare dafi'i, 18.8) santi -
metrelik top ve 4 tane mitralyözle 

. ~e 4 tane torpito kovanile müceh
hezdir. Mürettebatı (S59) kişidir. 

Müttefik ve dost Yunan bahri • 
yesin! temsil eden "IDdra., destro
yeri Yuna!!lılann en yeni dÖrt ge
misinden birisidir. Donanmamızın 
"Ad te . a pe., ~ını~ı destroyerleriyle 
yaşıt olan "Hidra., (1329 ·tonilato 
Jııaı mahreclnde, ( 41.i) mil suratın 

/ 

J 

l Atam Gcll·yo~. · 
, Eyv~b .A~m ~il~ü ! - ~ taıa.r\n 
Atası söndü 1 Gökler a~ıl\n, yol 
verin size gelen odur!. Anafartala-

. . ı. . •. 
rın,. Sakaryalann, yenılmıyen yıgı 
ti, dünyanın yılmaz kahraniam. 

Siz de, tarihin altın kiabında 
isminiz'; ilelebet çizdiğiniz mj!şhur 
kahramanlar: Sen! Romalilarin 
Jül Sezar'ı, Sen! Makedonyalı la-

. rın Büyük İsken deri, Sen! Fra~ -
sızlarııı Napolyonu, Sen! İngiliz -
!erin Wellingtonu, ölmez fatihler 
ayağa kalkın, selam durun, Eği

lin zira sizlere, sevgili milletinden 
acı bir kederle ve ölümün hileleriy 
le ayrılarak ilerliyen tarihin bugü 
ne kadar te<adüf etmediği ve ede
miyeceği hatta parlak ünvanını 

birinci sırasında pırlanta harfleriy 
le çizecek olan kahraman geliyor! 
Türklerin unutulmaz büyük ve al

.tın yürekli babaları! Atatürk va
rı)or. 

7.oğrafiyon liaeıi sabık 

mezunlaTından 

Kriton S. Hacimina 

ıııı ıııı !!il 

Ölen Ya.-armı? 
Sen ·bir fani değilsin Atam, fa 

ni olanlar yaşamaz. Fakat sen gö 
nüHerde, kalplerde yaşıyorsun 

Atam. Bugün on sekiz milyonun 
benliği seninle meşbu. Hıçkıramı
yoruz çünkü hıçkıracak kudreti -
miz yok. Ağlayamıyoruz çünkü 
göz pınarlarımız kurudu. 

Cengiz, tskender, Napolyon, · 
Sezar sade brer cepheden kahra
mandılar. 

Fakat sen, yenilmez bir kuman 
dan, eşsiz b!r diplomat, kalplere 
hükmetmesini bilen bir şeftin. 

Bugün herkesin önünde eğildi
ği aziz vatana vaktiyle hasta adam 
diydrlardı. 

Asil bir Türkün, TüFklüğün ne 
ler yapabileceğinden bihaber onu 
kendilerine mal edebilmek hırsiyle 
titreşiyorlardı. 

Fakat sen bu aı·zuyu şaşmaz. 

sarsılmaz azmin ve iradenle, .ar
kanda bütün kalbiyle sana ıbağlı 

bir avuç Mehmctçğinle mucizeler 
yaratarak karınlarında bıraktın. 

Celal ARGUN . ........................................ . 
de, 4 tane (12) santimetrelik, 3 ta
ne (4) santimetrelik top ve 6 tane 
torpido kovaniyle mücehhezdir. Bu 
destroyer icabında mayın dökmek 
üzere 140) tane mayın da taşıyabi

lir. Mürettebatı (156) kişidir. · 
Dost ve müttefik Rumen bahri

yesinin Atamıza sön rasimei vedaı 
ifa için gönderdi~i "Regel Ferdi -
nand,, sınıfı destroyer de Rumen 
bahriyesinin en yeni ve -en büyük 
vahidiharbidir. (1850) tonilato mai 
ınahrecinde ve (38} mil süratinde 
olan bu güııel gemi ? tane (12) san
timetrelik, 2 tane (7.6) santimetre
tlıc, 2 tane (4) santimetrelik tayya

re dafi'i top, 2 tane mitralyöz, 6 
tane torpito kovaniyle mücehhez -
dir. İcabında mayın gemisi olarak 
kullanılmak üzere (50) tane mayın 
18şıyacak tertibatı vardır. Mürette
batı (212} kişidir. 

f' ransızlann Emile Bertia lmıvazllrü 

.( . .. 
• • 
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So)Cfet Ruayuıa Mcıekova harp· ıemisi ,. 

Kaylolan Varlı~lma 
Ey ·tlSıı-leriın' ağlayın Y"<lŞlarınız dinmesin, 
Bundan sonra sızlere, ııeş'e · bir an girmesin . ' 
~u çok ~ilyük kayıba _hiç durmayın yas tutun 
Bundan sonra gulmeyi, ebediyyen unuturı.. 

Hıçkırıklar dolu;ıor, boğazıma yadında, 
Nasıl, nasıl bıraktın, bizi öksüz ardında 
Nereye dön:e taşım. her yerde hatırası 
Kanıyor içerimde; geçmiyecek yarası. 

Her şeyi buluyorduk, yalnız onun sesinde, 
Yurdumuz çok mes'uttu, onun tunç gölgesind 
Şimdi, o gitti diye: söndü bütün ışıklar, 
Herkesin çehresinde, belliydi buruşuklar, 

Artık o gitti diye, bütün dhnya matemde, 
Bulunmaz, yoktur eşi. arz denilen elemde 
Onu tanrı yaratmış: Bir tane sembol diye 
Sonra Türke yollamış, Atalık ettirmeye, 

Tanrım isyan etsem mi, senin büyüklüğüne? 
Onu bize sen verdin, niye sen aldın yine? 
On sekiz milyon insan, sana nasıl bağnyoı 
Babalarını geri, ağhyarak çağrıyor. 

Duymak istemeyorsun artık merhamet"'n yok 
Seziyorum özledin, bizdeyken onu pek çok, 
Sonra sabrın kalmadı, bir anda geri aldın, 
Bize de derin acı, sonsuz bir azap saldın. 

Bugünü görmeyenler, meğer ne bahtiyarmış, 
Bunu işitmeyenler, en büyük zevki almış, 
Ağlayın ey gözlerim sizleri bürüsün kan, 
En büyük varlıktır.. O, içimizden kaybolaD. 

Göğsümü hıçkırıklar, deliyor, hırpalıyor 
Gözlerim yine onun, hayaline dalıyor, 
Bu acıyı gönlümde, hiç birşeyler avutmaz, 
Atam seni, toprakta, kemiklerim unutnı,.z. 

Ulu Atama 
Bir ölü ki mezarı, bütün kalbler olaca!ı' 
Kainat, beşeriyet, matemiyle dolacak 
O dahi vücudunu karanlı~lar alacak 
Kim derdi ki ölüme, hedef Atam olacak 

O mavi gözlerinin nuru ıasıl da soldu 

Sarı altın saçların, topraklara sunuldu 
Matemiyle gözlerde, hicran yaşları doldı. 
Türkü n kalbleri s:ına, ebedi mabet oldu. 

Beria TlJR 

Sen öldün, öldün amma, bir asker gibi anca~ 
Geriye bırakarak, yüksek şanlı bir sancak 
Atamın kutlu ruhu, seııd~ ne kadar uzak 
Olursak. olalım biz, hedefimizsin ancak 

Atam sanma ki seni, bir kimse unutacak 
İsmin hn an iilemde, eşsiz bir yer bulacak 

. Bütün gençlik. kalblerl, ha1!retinle y.anacak 
Brke1' ~dm, genç, çocuk, her an seni anacal 

Büyük Ölüye t 

ıtanbul erkek Iİ""' 
Necdet GONAli 

.ıdı!blerin ciğerlerin en derin köşesine 
"Atayı., gömmek için varhğına inandık 
Nurdan bir fidan gibi her gönül köşesine 
Tebessümler fışkıran "Atamıza,, inandık., 

Sen öldün, o varlığın kalblerde meş'aledir 
İnansın bze ruhun; cinsin nankör değildir 
Her kalbe önder olan o Revimli laleden 
Tebessümler fışkıran "Atatlirke., inandık. 

İateriz bütün dünya siya~ 1 ıra boyansın 
O mübarek vücudün göz yaşlarla yıkansın 
Gömelim fakat ruhun tarihlere sığmıyor 
,İçimdelc.i bir kuvvet "Atatürk,, ölmez diyoı 

Kamil ÇALANGlJ 

Büytlk Atama 
.Neye on yedi milyon Türk ü yetim bıraktın? Sen bizlere öndÜ' 
Değil yalnız Türklüğü sen, dünyayı bile matemlere göındoı• 

İsminle, izinle, şarka garba ebedi bir abide kurdun, 
II'ürkün aııası, öksüz babası işte rtık cennet gibi yurdun; 

Baştanhaşa baş mıntakayı aydınlatıcı bir başka güneştin, 
Sulhu, zaferi, eşsiz eseri, insanlığa örnek diye seçtin: 

İki tarihte idi; kurtarmış idin vatanı sen iki defa, 
1nsana değil, eserin tarihe işte: En canlı iki levha 

Bir gecenin sabahından doğmuş idin şahikalardan yine sen_; 
Bir gün gibi geçtin, başımızda nurlu 'bir ışıktın, neye sönıl' 

Bir mermer matemle sarsıldı vatanın o, en kara günde 
Namını "Atatürk,, diye aJ acak beşeriyet dün de ıbugün d& 

' M-aatafa: SIREMDEl'I 
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Atatürk Ebediyen ··Aramızdan AYrıldı 
er ve bir sabit olmak isen kOJ'o 
don altında idi. Zabitler kıl~Jan 
ılı ~e.Jr.mİf ve aellni T&Zl)'ttiııff O-

• ı&rak ·y0r0yorlardı. · 
· Top arabası bir iki dakika U.. 

dar da, ıaraym kapısı önünde dur 
duktan sonra yine "mart,, kuman 
dasiyle, harekete reçti. 

Bu arada GL Fahrettin, GL 
Cemil Cahit atlanna binerek. ku
mandayı ellerine aldılar .,. onlar 
inde olarak Atatürk nat 9.1& •~ 
çe son defa olarak, Dolmabahçe 
sarayının kapısından çıktı. 

Cenazenin top arabasının tıs. 

tünde saraydan çıktığını gören 
halk herk'?si birden ağlatan bir 
çığlık kopardı. 

Bütün millet tek göz olarak at. 
lıyor ve tek ağız olarak : 

- Atam, Atam 1 Bizi bırakıp 
nereye gidiyorsun? diye bağın. 

yordu. Bu hal en metin kuman -
danların bile gözlerini yaşartacak 
ıkudrette idi. 

Ulu Ônderin tabuUarl Ge'1eraJler tarahndan Su-aydan çılranhr.ke11 

Cenaze kapının önünde beli
rince, orada rasimei selamı ifa et
mek üzere bulunan küçük rütbeli 
zabitan birden elektriklenmiş ıi

bi, selam vaziyetine ~eçtiler ve 
Büyük Atalarının önünde birer 
heykel mehabetinde durdular. 

Dün Ulu Önder Atatütkiln ce 
llaze merasimi mübaligasız, 800 
bin kişinin iştiraldle pek muazzam 
bir şekilde yapıldı. 

Günün ilk ışıkları ile beraber, 
Sokağa dökülen halk, cenazenin 
ıeçeceği yol üzerinde ayakta du
rabilecek kadar bir yer bulabilmek 
için adeta biribirJ.eriyle yarış eder 
cesine hareket ediyorlardı. 

Saat yedide, güzergahta, değil 
ayakta rahatça durabilecek şöyle 
b~ gözünü uydurup bakacak yer 
bulmak bile imkansızdı. 

Dolmabahçcdcn, Sarayburnu 
Parkının kapısına kadar bütün· yol 
lar iki keçeli, ve üst üste adamla 
dolu, ve bunlar yetmiyormuş gibi 
lıu güzergaha bak.an pencereler, 
balkonlardan, hatta, damlardan mü
tedamiycn ağlıyan halk taşıyordu. 

Dolnıal>ahçe - Sarayburnu yo 
lunun ilk kısmı yani Tophaneye 
kadar olan kısmının etrafı, setler 
bir fllcmcli. 

Kadın, erkek, çocuk• ihtiyar, 
ırenç. malUI, hepsi yaslı gözlerle, 
Büyük Atalarının aziz naşini taşı
~·aıı top arabasının geleceği saati 
bekliyorlardı. 

YoJlrıl' ve vaziyeti şöyle kısaca 
tarif' ettikten sonra asıl ınevzuu
ll'ıuz olan cenaze merasiminin bas-
ladığı noktadan anlatalım. . 

* Muayede salonunda üç gündür 
Vatandaşlarının ihtiram selamını 
kabul etmiş olan, Atatürkün aziz 
llaaşları, yine köşesinde, duruyor 
etrafında, küçü~ rütbeli zabitan 
llöbet bekliyorlar. Koca salonda 
~ıt Yok. Herkes el bağlamış, hu
'u içinde onun aziz hatıralarını 
lıir Rere daha göz önünden geçiri
Yor. 

Cenazenin nakli için hazırlık
lar yapılıyor. 

Son nöbetler 
Bu esnada; önde ordu milfet-

~~i orgeneı-al Fahrettin olduğu 
alde, Türk ordusunun en güzide 

korgeneral Salih ve korgeneral Ce 
mil Cahit. 

Bir or ve dört korgeneral bü
yük Şef Atatürkün önünde son 
nöbetlerini beklerken, salonun 
manzarası çok mühipti. 

Sağda Millet Meclisi mümessil 
leri, yaverler, mutlak bir süktlt 
içinde Atalarını selamlıyorlar, sol 
da, ordunun en genç subaylan dim 
dik ve birer heykel gibi duruyor
lardı. 

Tabutun başında üç gUndenbe
ri sönmeden yan.an meşalelerin, 
alevlerinde bile bir isyan sezili
yor, onların, sanki aziz ölünün ara 
lanndan ayrılacağını hissetmişler 
gibi, kıvrılışlarında bile bir husu
siyet var. Artık İstanbullular, bu 
günden sonra ebediyen Atalarını 

aralarında göremeyecekler ... 
Tabutun etrafş büketler ile do

lu ... Saydık, bunlar 45 adet idi. 
Generallerin nöbetlerinden son

ra Atanın hali hayatında ona en 
yakın vaziyette olup hizmet eden
ler nöbete geçtiler. 

Bunlar da sıra ile şu zevattı: 
Sağda; Muhafız kıtaatı kuman 

danı İsmail Hakkı, yaver Naşit, 
Muhafız bölük kumandam Veysi, 
solda, seryaver Celal, yaver Cev-ı 
det, yaver Şilkrü. 

Tabutun ayak ucunda; Kılıç 1 
Ali, Hasan Rıza, Recep Zühtü, 
Hasan Cavit, e~ki yaveri Giresuh 

1 mebusu .Muzaffer. 
Sivil zevat, frak giymişler, ve 

başları açık olarak sel8.m ve ihti
ra.mı yaptılar. Muhafız kuman • 
danlan ve yaverler ise. kılıç çeke
rek ses vazyette durdular. 

Hali hayatında kendisine mut
lak bir sadakatle hizmet etmiş o
lan bu on kişinin aziz öJünün "tabu 
tu karş1sında saf bestei ihtiram dur 
maları, gayri ihtiyari insanın göz 
lerini yaşartıyordu. 

Tabut kald1rılıyor 
Tam saat Sekize on kala, Ata

nın en güvendiği kuvvet olan ordu 
ııunun on iki generali, tabutun üs
tündeki sancağı kaldırmağa baş-qört generali nöbet aldılar. 

b Beş general şu şekilde 
ekliyorlardı : 

nöbet - ladılar. Bunlar; ıreneral Ziya, 

};' TabutUn başınd~ Orgeneral 
ahrettin, &ağ başta, Korgene

~aı Halis ve korgeneral Kamil Do
l!'an; sol başta, ordunun en genç 

1 • 

Nuri, Zeki, Ekrem, Sabri, İshak 
· Avni, · Osman Tufan; A. Hakkı . . ' 
Enis, Kurtceıbe, Kemal Doiaİı, 
Salim cevattı. 

Bayrak ihtiramla aziz ölünün 

Atalllll çoculdan Atalaruım arkuından ağbyMlar 

üstünden alındıktan sonra, vişne 

çürüğü rengindeki kadif & örtü de 
kaldırıldı. Bundan sonra Muha -

· tız alayına mensup erler tarafın • 
dan sanduka kaldırılarak, ordu • 
nun en genç subaylarının ve millet 
meclisi mümessiJJerinin önünden 
geçirildikten sonra, ortadaki bü
yük avizenin altına konmuş ·bulu
nan masaların' üzerine bırakıldı. 
Tekrar üstüne sancak örtüldükten 
sonra, hususi bir şekilde ve bizzat, 
ordinaryos profesör Şerafettin Bal 
kaya tarafından idare edilen dini 
merasim y·apıldı Ve Türkçe tek
birler alındı. 

Bunclan sonra, bayrak tekrar 
tabutun üstünden alındı ve Ata-

Top arabası sarayın önündeki 
asfaltta manevra yaptıktan sonra. 
tramvay yoluna çıktı ve durdu. 

* Müellim cenaze alayı şu şekil -
de teşekkül etmişti: 

En önde mızraklı süvari alayı 
ve bunu takiben merkez komuta
nı General Halis Bıyıktay, bando 
mızıka ve onun gerisinde dört su
bay, sHahlarının namluları yere 
çevrilmiş bir piyade alayı, alay san 
cakları önünde olmak üzere 10,ö 
luk toplarından mürekkep iki ba
tarya top, bahriye bandosu ve san 

Biiyük Önderin tabutlan Sarayburnundan Zater 
· torpidosuna naklediJirken 

türk, erlerin . elind~, ve yanında ı · cakları önlerinde olduğu halde 
isimlerirti evvelce yazdığımız ge- bahriye silahendazları, bunları ta
neraller olduğu halde, _büyük ink~- ki ben çelenkler, çelenklerin ara
liplar yarattığı, ve bilhassa dil işi sınd-a yanyana yürüyen ve her biri 
mizde ilk adı~ı attığı muayede sa bir silihı temsil eden 15 subay, de
lonundan son defa olar~k çıktı. niz ve kara subayları tarafından ta 

Mermer merdivenlerden, ağır şınan çelenkler, kılıçlarını çek
ağır indirilerek tabut, Selimiye kış- miş zabitlerin arasında top ara-

. iasındaki otuz üçüncü tümenin 43 basına konmuş ve Türk bayrağına 
üncü topçu alayının üçüncü bolü- sarılmış olan cenaze. Cenazenin 
ğllniln birinci taburundan, "teğmen öni\"de atlan üstünde orgeneral 
Kemalin kumandasında ~e çavuş 
Hasan Behçet, on başı Saim ve er 
Abdullah ile, Arif tarafından ide
re edilen bir 15 buçukluk obüs to
punun üstüne konulmuş olan ve 
kenarında "Atatürkün top üstün
de naklinde kullanılan ve üzerinde 
19. 11. 938 ibaresi •bulunan sehpa
nın üstüne yerleştirildi. 

Cenaze top arabasına konur .. 
ken, Eskişehir hava kumandanlı- _ 
ğına mensup ağır bomba tayyare- . 
leri de Ulu Şefi gayet alçaktan u- ~~~~~b,Alıııılıu.LAMli 

-çarak selamlıyorlardı. . • : . 
Top. arabasına yerleştirleiı c~-

-~enin üstüne tekrar' örtü . ve bay. 
rak konduktan sonra, tam saat 
9, 7 de cenaze, ttl'qayede salonunun 
.kapısından teimen Kemalin ver • 
diği: . 

- Top marş! ... 

Kumandasiyle hareket etti. 
Bombardıman tayyareJeri madent 
uğultulariyle, yine sarayın ve azb 

.ölünün tabutunun üstünden . - geçi. 
·ırorıardı. ' 

Cenaze sarayın çıkış kapısına 
doğru ilerlerli~, iki tarAfmda ,bi;r · . 

Cenu:f.l alayı Karaköye yaklaşıyor 

Fahrettin Altay ve Cemil Cahitl Şehrimizde bulunan Azerbay
Top arabasının arkasında silahla- can Türkleri hükumete miıracaat 
rının namluları yere doğru çevril- ederek, merasime dahil olmak is
rniş bir müfreze miğferli er. En temişler, ve kendilerine dört kişi
kıdemli Türk generali, askeri mah lik bir heyetle İstanbul törenine 
kemei temyiz reisi general İlyas iştirak etmeleri için müsaadede 
tarafından taşınan Atatürkün is- bulunmuşlardır. 

tiklal madalyası, Başvekil Celal * 
Bayar, V·ali, şehir meclisi mümes- Alay, 9,20 de cümle kapısın -
silleri, Sabık Afganistan şahı A- dan yukarıda yazdığımız şekilde 

manullah Han ve maiyeti, vilayet hareket etti.. Top arabasının ha
erkam ve umumi müfettiş Kazım reket etmesi, içli içli duyulan hıç
Dirik, kordiplomatik, erkan, ümera kırıkların umumi bir çığlık ŞP.k

ve subaylar, ekabiri memurin, şe- lincle yiikselmesine sebep olmuştu. 
hir meclisi azaları, mektep mü- Halk mütemadiyen: 
dürleri, talebeler, merasime dahil - Atnm, Atam, bizi nereye 
zevat, yüksek rütbeli zabitler, İs- bırakıyorsun'! diye bağırıyordu. 
tanbul civarında garnizon kurmuş Tramvay yolunu, iki tnrnfh s.:ı
zal.ıitler önlerinde amirleri oldu - ran yiiksck çınarların, sallandıkça 
ğu halde, bir bando, izci bayrak yerde chişen yaprakları sanki bu ma 
ve filamaları, izciler, yedek subay tem alayının konfetlcri imiş gibi 
okulu, Kuleli lisesinin bando~u, dök'ülüyor \'e yerde caımz vücut
tam teçhizatlı bir piyade taburu, J.arını Biiyiik Atalarının altına se
ilk mektepler, ekalliyet mektep- riyorlardı. 

leri ve halk... Burada
1 

bu satırların arasında 

Büketlerin başında Reisicum- dünkü umumi teessürü anlatmak 
bur İsmet İnönünün ild büketi, imkırnnzdır. Yalnız şu kadarını soy 
bunların arasında · :\!iIJet Meclisi JiyeJim ki halk mütemadiyen ağ -
büketi, bundan sonra Başvekilin · Jıyor ve mütemadiyen Ulu Ata:mıın 
vekaletlerin, üniversitenin, yüksek müebbed iftirakından dolayı, tees
mekteplerin, konsolosların, teşek- ·sürlerini ortaya koyuyordu. Keli ·-. 
küllerin ·b~ketleri geliyordu. . menin tam· manasiyle, dün bütün 
- • Büketlerin içinde ·en fazla gö- İstanbul sokağa dökülmüş ve katıla 

. ze çarpanlar, Galatasarayın, Ba- · katıla ağlıyordu. 
sın Kurumunun, Devlet Matbaaıı- Yolun iki tarafına sıkışmış, si -
nın, · Azerbaycan· .Türklerinin, lş yah önlüklerine bürünmüş minimini 
Bankasının, İstanbul şehir- tiyat- yavrular: · 
rosunun, Kızılayın, Elektrik ve te ' _:_· Babac~ğım, babacığım, bizi, 
Jefon,şirketinil'l, toprak mahsulleri öz evlatlarını ' bırakıp nerexe gidl
şirketinin· ve sabık'kral Ainanullıi- · yorsun?.; d'iye ağlıyÔrlar bağınyor
hın çelenkleri hakikaten milkem- lardı. 

meldi. (Sonu 7 nci sayfamızda) 
ı 

manzara 
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--~~ A•Mia 1 çır~BRü'rhYuınf 
lzmıtlıler Atamızı Kar- r.~.~ : .. r..~~~ş .. ~~m~!~~ ~.~?.~.~~:.:! 

iDEAL KADIN ı H ı d 1 N. · b- l.e d"•ünüyorsu- - İhtimal, dedi, fakat haydi i-

ş} amaya azır an 1 ar DllZ-;:-.. ıçın oy ... çeri gir •• ıı:erkes Seni soruyO!-'· 
- Bilmiyorum vallahi! Fakat - Benı ne yapacaklar canıınT 

- 1-
Ressam Rışard Kerd'in villisıl 

Leman gölü sahillerinden geçe~ 
herkesin naza~ı dikkatini celbedı
yordu. Gölün parıltısı sula~ı _çe 
viren yamaçların yeşilliklerı ıçın
de serpilmiş kırmızı tuğlalı sayf'.
ye evleriyle açık bir tezat teşkı.1 
eden siyah kayalıklar arasında dı 
kilen bu villa münzevi yaşıyan ve
ya hasta bir adamın melcei gibi 
görünüyordu. 

iki ruh arasında münaseliet tesis 
eder, düşünce ve fikirleri yaklaş
tırır dostluğun ortaya koyamadı
ğı kadının basaıuıiyeti vilcude ge
tirir. 

Rişard bu sözlerimi . d~yunca 
her defasında hlddetlenırdi. 

_ Evet, kadın, ide.al kadın de
ğil nıi? diye söylenirdi. Çok güzel. 
Muharrir olduğunuz ne kadar bel 
iL Sizler, kadınlan romanlan
nızda yazarsınız. Ben ise tablo -
larımda fırçamla yaratırım. Fakat 
ideal kadına rastladınız mı? Bu 
bir hayaldir azizim. Bir hayali 
Etrafımda dolaşan birçok kadın f 
görüyorsunuz. Bunların hangisi 
ideal kadın dediiimiz şeye cevap 
verebiliyor? Hiç 1 

Veder, bunlan söylerken ciddi 
değilsiniz. 

Şimdi 
En 

Son Ve 
Bu 

İzmitlilerin En 
Hazin Tesellileri 

f~zin bir hazırlıkla Atuını beıdiyen mabZllJl lzmitteıı bir göri....<11 

içimden hep böyle söyliyen bir Sen oradasın ya! ... 
sea var: (Doğanı bekleme!) diyor. Gülten kollanndan tutup, D0· 

Can ~iklr oir teessürle. sal- ğanın karşısına geçti ve gülme.il6 

landı ve: benzer ıbir hal ile: 
- Çok garip! •.• dedi. - İyi .amma .•. sade benim isiıtı 
Ayten de ayni teessür ve baş günüm değil ki; senin de şenlik ırü 

sallayuıyİa cevap verrdi: nün bu. 
- Garip olmakla beraber çı- - Bilakis; benim en acı, eP 

k:ıyor da Can bey! ... Meseli gider- gamlı günüm ... 
ken gün aşın geleceğini vadeden Gülten yalvaran bir teessür • 
Erdoğan, tam bir hafta olduğu içinde Doğanın gözlerine bakıyor 
halde, gelmek şöyle dursun bir tek du, ona yalvarıyordu: 
satırlı mektup bile göndermedJ.. _ Neye böyle söylüyorsun?;· 
Hani bugün de davetiyeler geliyor Seni memnun edememek beni ne 
du 7 ••• kadar harap ediyor; hissetmiyor 

Can kendJ kendine, •kendi de D - 1 musun ogan ... 
inanmamış gibi yanm bir ağızla: Doğan çok derin bir azap, ve 

- Diyorum ya kendi gelecek- acıyan gözlerle Gültenin gözlerine 
tlr yann. baktı; mehtabın ışıklarında bu ya~ 

- Ah inanmak kabil olsaydı... varan ve acıyan gözler biribiriPl 
ÇoJc güzel bir teselli olurdu. ıbuldu ve elele tutuştular. . 

- Ben inanıyorum Ayten ha- _ zavallı kardeşim 1... Selll 

Bu sonbahar akşamı, ressamın 
evine doğru uzanıp giden dar yol
d.a.n ilerlerken, Rişard Kerd'i dü
şünmekten on seneli~ .bir aylı~ 
hafızamdan silemedığı çehresını 
hatırlamaktan kendimi alamıyor
dum. Onu eserleri ve takdirkiir
lan arasında Paristeki atölyesinde 
ekseriya akşamlart bulduğum şe -
kilde görüyordum. İnce bir vücut 
hayall nazarlar, bir mütefekkir al
nını çeviren kalın ve bol saçlar, re 
sim salonunun verdiği altın matla! 
ya onun şöhretini temin etmişti. 
Her seneki resim sergisi artistleri 
ve bütün dünyanın sanat işıklan
ru, etrafına çekiyordu. 

Fakat ben ağır başlı bir adam 
vekariyle: 

- Dünyada, insanın hayalinde 
yaşattığı tipe benzlyen bir k&dın 
muhakkak vardır diye cevap ve-
rirdim. 

_ Buna inanmıyor musunuz? 
Eğer hayalimde yaşattığım ve bü
tün sanatimi kullanarak kağıt ü
zerine teııbit edebileceğim bir ka
dın bu dünyada mevcut olsaydı, 
bu herhalde gayet saf ve temiz, 
fevk.a.lbeşer bir mahli1k olacaktı. 

İzmit, (Husuet Telefonla) -
Günlerdenlt.ieri şehirde sOren bü
yiik matem, gün geçtikçe &'3nüllere 
daha çok sinerek daha çok yer ede
rek genişliyor. Sanki herkes, he
pimiz; zaman geçtik;;e onun yoklu
ğunu daha içten, daha derinden du-

hürmetle ziyaret edebilmek ve o Bü
yük Önderin cenaze merasiminde 
bulunabilmek,, 

Şehirde bunun için büyük bir 
hazırlık yapılmakta ve İstanbul& ıs 
marlanan müteaddit çelenkler şim
diden lzınite getirilmiş bulunmak -
tadır. Esasen muntazam ve düzgün 
olan yollar üzerinde yeniden tadi
lit ve tamirat yapılmış hazırlanan 
programa göre cenaze alayının ge
çeceği yollara kumlar dökülmüştür. 

nmı 1 ••• Ve kemAli sükünetle gidip üzdüğümü anlıyorum. Faka seıf 
rahat rahat uyuyacağım 1... de beni üzüyorsun Gülten .• BeJI 

- Tann rahatlık versin 1 Can sana hiç şikayet ettim mi? .. 
Bey 1.. Gülten ba.,ını iğerek al.mm D0• 

- Size de Ayten hanım!... ğanın göğsüne dayadı; Doğan h~-
Can baş eğerek odadan ağır Ul söylüyor. Sesinde sı.nki içli bil' 

ağır çıktı. Onu ayni hüzünle, kay ricanın nağme.si inliy Jrdu: 
bolana kadar seyreden Ayten yine _ Eğer beni m tmnun etınek 
hıçkırıklar içinde makinesinin üs- istiyorsan .. Beni mumnun görme· 
tüne dayanarak tatlı tatlı ağlama- ge isteğin varsa, şuraya çamJarıı. 

Meşhur ve servet sahibi olan 
Rişard Kerd herkesin nazannda 
şüphesiz ki mesut bir adam telak
ki ediliyordu. Tanıdıklanna ver
diği ziyafetlerde daima şen ve ya
şamaktan zevk alır gibi görünen 
ressamın hüzünlü, kederli zaman
ları da olduğunu kimse kestire
mezdi. Samimi dostları arasında 
yalnız ben bu kederli ve hüzünlü 
zamanları bilirdim. Bazan beni 
çağırdığı zamanlar onu bir divan 
üzerine uzanmış, elleriyle yüzünü 
kapamış bir vaziyette görürdüm. 

- Azizim Veder, bilmezsiniz, 
hayattan ne kadar nefret ediyo
rum derdi. Etrafımı kaplıyan kor 
kunç boşluğu bu kadar yakından 
asla hi•setmemişlim. Ne yalnız

lık! Hatta lüzumsuz vücutleriyle 
beni yoran kimselerin yanında bi
le hoşuma gitmek için beni "Üs
tad,, diye çağıran bu adamlardan 
ne kadar tiksiniyorum. Bu hare
ketler beni yükselmek hissinden u
z.aklaştırmağa yarıyor, hazan ti u 
zaklara gitmek istiyorum.Fakat ne 
yapayım, yalnızlık da bir ilaç ola
mıyacak. Can sıkıııtımı gidermek 
için yine bu kabil insanlara muh
tacım. Hiç olmazsa hayatın he -
nüz tahammül edilmeğe !il.yık bir 
mefhum olduğunu bana inandırır 
gibi oluyorlar. Bununla beraber 
ben kendimi bir yabancı hissedi
yorum. Yalıuz olmak, insanları 

yekdiğerine göstermeyen bir du
var arkasında daima yalnız kal
mak!... 

Böyle derdini döktüğü zaman
larda ekseriya sesi hıçkırıklarla 

dolu olurdu. 
- Size yanınızda 

lunacak bir arkadaş, 
herkese •benzemiyen 
mevcudiyeti lazım, 

beraber bu
m!lşfik ve 
bir kadının 

derdJm. Aşk 

Bu münak.a.şa olurken etrafta 
barın gürültüsü durm114tu. Adeta 
biribirlerine meydan okumalarına 
rairoen her iki adamın da sesleri 
normalden yulcan çıkmamıttı. 

Mike: 
- Roko bana bir dakika mflaa 

ade eder misiniz, diye •öze bafla· 
malt iatedJ. Fakat Roko, arkaııını 
döndü ve ailratle kapıya doiru 
gitti. Eşikte y~ni gelen birisine 
çarptı ve af talep etmeclen 41ışan 
fırladı. Kapıda Rokonun çarptı
ğı adam, Yakışıklı kıüar tavırlı, 

aaçlanna ak d!lşm Uş blrisl,vdJ. Ro 
koyu, hiddetli olıııaktıın zi.-ade ha1'

ret ifade eden nasarlarla takip 
etti, sonra kravatını dllzelterelı: 

içeri girdi. TezgiPıı.ı yanıııda 

duran Mikeye yaklnşarak: 
- Rokoya ne olmıı.ş, diye sor

du. Mike derhal hürmetkar bir 
tavırla cevap Terdi: 

- Bir şey yok. Yalnız Hermi
yi muhakkak ırörmek istiyordu. 

- Hermlnin de ne kadar t'&.
rip arltad .. lan var. 

Kır uçı. adam buııları söy !er
ken 6nllacle •uraıı IDS&l'llllf pata. 

Ve bunları söylerken, heyeca
nını zaptedemiyerek, atölyede, he
nüz bitmemiş resimler arasında 
dolaşır ve sonra yanıma gelerek 
divana kendini bırakarak omuzu
mu tutardı. 

- Fakat beyhude, derdi. Bu 
kadına ne siz, ne ben ve ne de hiç 
kimse rastlamıyacaktır. Tabiat 
bunu yaratmağa muktedir değil
dir. İdeal kadın ancak hayalimiz
de ve ruhumuzda yaşar. Biz ancak 
sanatımızla bu kadını o•taya çıka
rabiliriz. Eski Yunan heykeltraş-
1annın bize bıraktık'arı o güzel şe 
killeri yer yüzünde asla bulamaz
sınız. Onlar bile bu vücutları gör 
memişlerdir. Bu eserleri sanat aş 
kının verdiği heyecanla yapmışlar 
dır. Çünkü onların modelleri de 
bizimkiler gibi natamamdı. İdeal 
kadın yoktur. Onun için ben de 
tıpkı höcresinin penceresi daima 
kapalı olduğu için güneşin parlak
lığına inanmıyan mahpus gibi, ha
yalimde yaşattıklarım la ~ alnız 
kalacağım. 

* İşte, Rişard Kerd'in evine doğ-
ru giderken bu eski konuşmaları
mızı hatırlayordum. Her şeyi silen 
zaman, bu IAkırdıları zihnimden 
silememişti. Şilphesiz, şimdi on 
sene evvelki genç adamı karşımda 
bulamıyacaktım. Geçen seneler 
onu elbette ihtiyarlatmıştı. İtalya
da seyahatte iken Rişardın dünya 
dan elini çekmiş bir vaziyette Le
man gölünün civarında yaşadığını 
duyunca, vaktinden evvel ihtiyar
ladığından şüphe etmiştim. Tii on 

tes tıııbağının içinden bir patates 
ahlı ve garsonun alışkan bir tavır
la getirdiği içki kadehini devir
dikteR sonra bir yan kapıdan dışa 
n çıkan Mikenin arkasından gitti. 
Bu meçhul adamın son olarak BÖ1' 
Jediii likmlılann altındaki gizli 
mana Denin dikkatinden kaç:maış
tı. Ve titremi,ti. Demek herkea 
kendisini• Tazifeııinden haberi 
vardı. Ronb neredeydi 7 Her at
tığı adımda bu adamın mahiyetı 

daha mıığliklaşıyordu ve onu bul 
mak zarureti kendini daha iyi his 
ııettir:lyordu. Salonun havası çok 
ağırdı, lıiraz hava almağa ihtiyacı 
Yardı. 

Taraçaya çıkan kapıJ'a dolru 
yür1ldü. Kapının aralığından Jen
ninin tara.çanın parmaklığına da
yanın" bir V>a:ıiyette kendlaine bak 
tı&'lllı gördü. Gözlerinde endişe 

ve ~a,kınlık aliiml nrdı. Denin 
keııdfaıııe gelmesini beklemiyerek 
uzun aclımlarla uzaklaştı. 

Dışanda hava serindi. Etrafta 
bulunan büyük saksılardan çiçek 
ve ısioık toprak kokuları geliyor -
4ıı. Gl11tl w ııafay& 1Nıtulm11; 

yuyoruz. . 
Atatürkün ölümüne ait şehrı do

laşan ilk acı ve acıklı kara . ha~r 
birdenbire her tarafta müthış hır 
keder uyandırdı. Koca şehir, bir an 
da bu feci haberle sarsıldı. Çarşı, 
ve dilkkanlar kendiliğinden kapana 
rak bu haberin derin bir kabus gibi 
çöken matemli çehresi bir lahzada 
her yanı kapladı. 

Resmi binalarda; vilayeiliı, ko
mutanlıkta çekilmiş olan güzel 
bayrağımız; boyunları bükülmüş 
gibi yarıya indirildiler. İzmit kör
fezi faaliyetinden, canlılığından her 
şeyi kaybetmiş gibi ölgün, seıısiz ve 
sakit kaldı. 

O gün her yerde, her köşede ya
şaran gözler, ağlıyan yüzler, hıçkı
rıklarla garsılan göğüsler dolaşı -
yordu. 

Şehirde en büyük ve en hazin 
teselli olarak yalnız ve yalnız şöyle 
bir ümit vardı: 

"Atamızın mukaddes naaşla -
rını İzmite geldiği sırada iştiyak ve 

sene eyvel, onun yüksek sanatı 

karşısında, ideal kadını keşfettiği 
takdirde, büyük bir sanat eseri 
yaratacağını düşünürdüm. Halbu
ki yanılıyordum. Rişard gün güne 
fenalaşıyor, ve eriyor~u. Bütün 
kanı çekilmiş, gözleri çökmüş idi. 
Gizli olarak çektiği bu ıstırap gün
lerinde zevk peşinde koşmağa baş 
Jamıştı. 

O zaman kendisini göremedim. 
Ona son defa rastladığımda tanı -
mamıştım. Ve sordum: 

- Rişard mesut musunuz? 
Bana, bir mana anlaşılamıyacak 

derecede değişmiş yüzünü çevire
rek: 

- Mesut mu? diye alay eder 
gibi cevap vermişti. Vazgeçin 

Kara ve deniz komutanlıklan -
nın da cenaze merasimi için icap e
den tedabiri almış olduklarını öğ -
rendim. Kara ve deniz askeri gar
nizonu efradı hemen kil.milen cenaze 
törenine iştirak edecek ve şehirde
ki inzibatı ve asayişi temin için de 
ayrıca va.ı:ifedar devriye müfreze
leri ayrılacaktır. 

Halk şimdiden bu son rasimei 
ihtiramı yapmak gününü heyecanla 
ve ıstırapla beklemektedir. 

tzmite, mülhakatından da bir -
çok kimseler gelmiş bulunmakta -
dır. Herkes, hepimiz Atamızın son 
bir defa daha mukaddes naa.-ılanna 
yüz silrmek istiyoruz. 

İşte şimdi bütün İzmitin, bütün 

İzmitlilerin en son ve en hazin te-
sellileri bu. 

ğa başladı. Dile kadar yapy.a.lnız gidelim. Ve * beni, benim şarkımı, kalbimin sesl 
Adadaki evlerinin geniş bahçe ni dinle. Göreceksin ki ne kadar 

kapısı önünde Erdoğan .. gelen son yaralıyım. Ben onun ismini (Bek· 
davetlileri karşılamakta idi. Yü - leyiş ve inleyiş) koydum GülteP· 
zünde beklediği gecikenlere malı- Gülten bu ismi işitince başını 
sus bir sabırsızlık ve sıkıntı hali karanlık taraflara çeviriyor ağlat 
vardi ... Zaten en son gelenden son gibi bir sesle: 
ra onlardan başka bir gelecek kal _ Madem ki böyle istiyorsun 
mamıştı ki .. Y.apayalnız kapıya diyordu, ha.ydi yürüyelim Erdo -
yaslandı, bkşını dayayıp... öyle- ğan ... 
ce dalgın yollara bakakaldı. Or- Doğanın koluna girdi. Onlat 
talık kararmakta, akşam tamamile sessiz ve konuşmadan ilerlerken 
çökmekte idi. Çok temiz bir meh koyda yine her zamanki gitar hıv 
tap daha şimdiden kendini gösteri kıra hıçkıra yanık bir hasret ile 
yor her taraf ışık ışık. İçeriden inliyordu. Bazan tiz bir feryad ile 
koşa koşa gelen Gülten Erdoğanın haykırıyor ... ve sonra y.avaş ya • 
yüzüne üzüntü ile •bakıyor fakat vaş söner gibi, damla damla ... & 
Doğan hdlil. gözleri yolda .. lakayt riyordu. Onlar da bu esnada so -
bir hal gösteriyor .. Çekine çekine Juk bir mehtabı seyredecek kadar 
soran Gülten: iyi olan eski ilk yerlerine geldiler 

- Ne bekliyorsun burada Do- ve orada durdular ... Doğan bıışla· 
ğan diyordu. Davetlilerin hepsi dı şarkısına: 

V eder, başka ~eylerden 
lım ... 

konuşa- geldi... 
Atkın azabını ,imdi anladım. 
Şimdi hasretin at~ini o gece, adeti hilafına, sanattan 

biç bah~etmedi. Boyuna seyahat
lerini anlattı. Ve ayrılacağı sı-

rada: 
- Veder, yegane ve hakiki 

dostum olarak bir siz varsmız, de
di. Mademki uzun seneler için bu
ralardan uzaklaşcaksınız bana bir 
şey vadedin. 

- Maalmemnuniye ... 
- Fransaya döndüğünüz :ıa-

man ilk ziyaretiniz! bana yapacak 
sınız. 

Müsbet cevabım üzerine elimi 
sı ka ak aynldı. Yüzü tahfifi im
kll.nsız görünen bilyük br hayalin 
tevlit ettiği ıbozukluklarla doluy-
du. (Sonu Tar) 

Doğan asabi bir hal içinde yü
züne bakmadan cevap verdi Gül
tene: 

- Evet senin davetlilerin,.. fa
kat benim gelmiyen iki davetlim 
var ki onları bekliyorum ... 

Gülten bu sözleri dinlerken bi· 
linmez bir teessüre dilşmiıştü. Fa
kat sonradan o da kızmış sert bir 
cevapla: 

- Demek ki gelmiyecekler iş
te .. demişti. l\Iühimsemediler za
hir .. 

- Mümkün d~ğil.. belki geç 
kalmışlardır. \'apuru kaçırmışlar
dır. 

Güllen; Doğanın şüpheli bakış 
!arı önünde başını öne iğerek kolu
na girmeğe çalıştı: 

Acılarla tattım .. yandım, ağladıırı·· 

* Bu dakikada ve ayni anda ,Ay· 
ten de mehtaba karşı olan pence· 
resinin camına alnını dayamış ay· 
ni şarkıyı 8öylemckte idi. Bu par
çanın ikinci söylenişini aynen o d• 
tekrar ediyordu: 

Atkın azabını fİmdi anladım 

Şimdi haaretin aletini , 
Acılarla tattım, yr.ndım, ağladıııt-

Sanki bu iki ses uzak bir bU' 
udda, uzak bir vasatta birleşiyor .. 
yekdigerine mezcoluyor gibiydi .. · 
Bunu sanki söyleyicil~ri de hi>~e· 
diyor gibiydiler. 

(Sonu var) 

KATIL ARANIYOR 
rar vermiyece k bir şekilde berta
raf etmek lazımdı. Papiyon icra -
vatlı adam birdenbire hatırına gel 
di: Şüphesiz ki, bu adam, To
ni giobi, koltuğunun altında bir o
tomatik tabanca saklı bulunan bir 
gang3terdi. Bu adamın nezaretin 
den kurtulmak bir talih eseri de • 
iıl miydi? 

dını küçük beyaz şapkasından ta• 
nıdı. Bu "Genç kız,, idi. 

- Vlll -

KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAH/N POLiS ROMANI • 

14 Çevirco ı R- SAQA 'I 

aalonların N evyorkkun muazaın ge
ce panoraması ara ında taraça bir 
sessizlik limanı gibiydi. 

Taraçanın sağ tarafı daha ka
ranlık ve sessizdi. Son saatlerde 
hidiselerin gösterdiği beklenilme 
dik vaziyetleri salim bir kafa ile 
muhakeme etmek için Den o tar.a
ta doiru gitti. 

Önündeki manzaraya her yer
de rastlanamazdı. Bulunduğu bi
nanın etrafındaki parkın seyyar bi 
rer kale gibi uzanan ağaçlan uıık
h rekllmlu, binalar ve köşeba.t
lanndaki kırmızı ve yeşil !fam 
ziyalan ay aydınlıtı altında paru. 
dayan ~hir sulan, Den'in unuta
nuyacatı blr panorama TOcude se
t!rlyordu. 

Den bu sessizlik ve manzara 
önünde düşünüyordu. Eğer Rantz 
ile Roko beraber ise çok iş yap -
mışlarsa bile, muhakkak olan bir 
şey varsa o da bugün biribirlerl
ni bir kaşık suda boğacak vaziyete 
gelmiş olmalraı iid. Oldhom ma
likanesi işinin Nevyokta hazırlan 
dığı düşünüldüğü takdirde, bun· 
!arın kazançları taksimi mesele
&inde ihtilafa düştükleri akla ge
tirilebilirdi. Şimdilik Deni meşgul 
eden şey, tisor elbiseli ve çabuk 
hiddetlenmiş bir adamın Rontz ile 
Londradan geleceği beklenen bir 
İngiliz! aramasıydı. Gerri Klavnın 
tıç .ıın sonra id.am edilmemem i
çin, Roltodan evvel ltontzu bul • 
1llak ve ayni zamanda Rt>kııyu z .. 

Den, avcı iken şimdi avlana
cak bir şikar haline geldiğini dü
şünerek gülümsedi. Artık çok dik 
katli hareket etmeliydi. Her za • 
man talihine güvenemezdi. Bun -
dan sonra kendisini Rontza yak
Jaştıracaş her adım, ayni zaman
da, Roko ve çetenin Rontz ve do· 
layısiyle kendisi için hazırladık· 

!arı il.kibete de yaklaştıracaktı. 
Bir ayak ses! duydu. Gözlerini 

sol tarafına çevird. Bir gölge yak
laşıyordu. Biraz sonra bunun bir 
kadın olduğunu farkettl. Bidayet
te J enni :r.annetti. Fakat bu gelen 
kadının boyu daha uzun ve tavn 
daha değişik idi. Kendisine hiç dik 
kat etmiyordu. Taraçanın parma·k 
lığına dayanarak, önünde bulunan 
manzaraya baknıağa başladı. 

'Oen, parmalı:lıJa dayanan Jc.a. 

Den, genç kızın hemen heıııen 
ta yanı başına kadar geimesindell 
hO.'jlandı: Genç kızın hali, tavt•• 
Jenin'in konuşuşuna, tavrına ı1>en: 
zemiyordu. Denin istiyerek şiınd• 
içinde yüzdüğil bu cinayet, hU" 
ınzlık muhitinde bu kızın bulun • 
ması, kendisine bir aükiln veri • 
yor gibi idi. Onunla konuşıııa1'• 
hiç de fena olmıyacaktı. 

Büyük bir çiçek saksısı genç 
.kızın kendisini görmesine m ıı.ni o-

ol· luyordu. Den bundan memnun 
du. Bu suretle mevcudiyetini hİ5 • 

settirmeden onu istediği gibi tet
kik edebilecekti. Kızın yüzü saP" 
san idi. Bir kere daha, hazıarıııJll 
kederle takallüs etmiş bir hald• 
olduğunu gördü. Yalnız oJduğuPU 
zannederek, Denin vapurda ııö~ 
düğü kibirli halini ve biraz ev,j.,. 
oyun masasındaki aldırınamazl 
nı bırakmış keder içinde, ne 1•9' 
catuıı •bilmiyen bir ldınııenln ta"' 
rını alnıqtı. 



20 TEŞRiNiSANi 1938 

~tatürk Ebediyen Aramızdan Ayrıldı 

' 

JGO top atılmıştır. Banu mtltealdp 
~auzdan wrilen beyuelmilel ifa.. 
retler Oserfne bütan gemiler saat 
2.SO da harekete seçerek alır bir 
surette seyretmele başla.mı.o n y ... 
vuz muharebe knıvu5rUm.Qs de her 
on dakika.da bir ihtiram topu atma-. 
fa ~lamıştır. 

Gemiler hareket et:t1kten 80Dra 

f6yie bir hat teşkil etmJflerdlr. 
Yawz muharebe tıımızorUmtll 

yarım bir daire resmederek nem. 
mi~ n her fk:f yanında da Martf n 
Kuş hücumbotları yv ~ardır. 
Yavuza takiben, aıra ne Hamid.iye, 
Zafer ve Tınaztepe destroyerleri n. 
iki tahtelbahirimls ft bunlan ta • 
kiben de Savarona Jab ..,-retmJt. 
terdir. 

Ecnebi harp gemflarl a. Yaws 
muharebe kruva.Wrünün ancak tıo 
omuzluğundan itibaren p. suretle 
dizilmişlerdi. 

Atatllrk'ün naaştan .Sarayın oahçes1nde t-tp arabasına kondaktan sonra 

En önde İngilizlerin Malaya sır& 
bsı, onu takiben Sovyet Ruayanm 
Moskova torpido kruvaz6rQ n a -
ra ile Almanların Emden kruvazö
rü, Fransızların Emil Berten ism.fn. 
deki hafif kruvazörü ve onu ta.ki • 
ben Yunanlıların Hidra destroyeri 
ve Rumanyanm kral Ferdinand ıı .. 
nıfından bir destroyeri yer almış 
lardı. 

(Bqtarafı 5 inci •ayfada) 
Evet bunlar Onun, o Büyük Ölü-

411ln öz evlatlarıdır. Çünkü bu yav
l'tıcukları O kendi benliğinden ko -
Parıp ortaya attığı rejimle büyüt
tnCiş, onlara, ilmin, irfanın nurunu 
bundan tam 10 sene evvel bizzat 
kendi eliyle vermişti. 

işte o gilnün yavrularıdır ki, bu 
gün Büyük Önderin ölümünün acı
sını herkesten fazla hissediyorlar 
Ve ter temiz knlblerinde kopup ge
len, hıçkırıklar ve feryadlar ile 0-
ııa: 

- Bizi ııeı·eye bırakıp gidiyor
l!Un ? ... diye soruyorlar .. 

Cenaze, Kabataş iskelesinin ö
nünde durdu, }folk mütemadiyen 
ağlıyor. F'akat bu ağlama için için 
Ve sessiz. Birden, karşıda sedle
tin üstünde bir alil başını duvara 
dayamış ciğerlerini parçahyarak 
bağırıyor: 

- Atam, Büyük Kumandanım, 
~·anında senelerce harbettim. Bir 
bacağımı bir kolumu vatana ver -
dirn. Ölmedim. Bugünü görmek için 
rn· ı yaşadım .... 

Dünkü umumi matemi tarif et
tnek ne güç yarabbi... Bütün bir mil 
letin çoluğunun, çocuğunun, kadı -
llının, erkeğinin hep bir ağızdan ve 
Yalnız bir kişi için boğulurcasına, 
helak ol t .. .. .. ·r d urcasınn. eessurunu ı a e 
etrnesi ne müheyyip bir şey oluyor. 
l~ütün bir kitle, sanki tek bir dima~ 
d:uı idare ediliyonnuş gibi, ayni şe
Yı hissediyor, ayni şeyi söylüyor, ve 
l'alntz bir tek ndam için, bütün te
e.ı Sürünü izhar ediyor. 

1
• Tarihte hiç bir şef, hiç bir mil-
1 kahraman yoktur ki, milleti tara
fından bu derece sevilmiş olsun ... 

1 
Alayın her duruşunda hıçkırık-

kıır bir ımrça durur gibi oluyor, fa
at; 

- 'rop marş!.. 
d ~{umandasiyle beraber, sanki o 
akıka için Atalarının öldiiğünü 

~?utan halk, telmır bu acı vaziyeti 
"ıssedincc, birden coşuyor ve bir 
aveyliidır kopuyor. 

b Bu şekilde her geçtiği yerden 
1nlerce, yüz binlerce gözden boşa

nan Yaşları toplıyarak, cenaze aJa
~·ı, Raraköye kadar geldi. 

Karaköy mahşeri bir kalabalık 
:tzediyordu. Yüksckkaldırım, vel 

1 st ba~ınd"n işaret memurunun bu
llncluğu yere kadar yalnız kafalar-

dan mürekkep bir deniz manıarası
m andırıyor. 

Dünkü işaret memurunun bu -
lunduğu yere çıkan Domuzsokağı 
ve onu diğer ucu Merdivenliyokuş 
tamamiyle Yil.ksekkaldırım &ibi.. 

Tünel sokağı, ve ona civar ao -
kaklar da hep ayni manzarada ... 

Cenaze, Karaköye geldiği zaman 
ayni vaveylfi. hurda da koptu. Bayı
lanların had ve hesabı yok. .. 

Köprünün üstünde halk yoktu. 
Burada, cenaze alayı. bütün müellim 
kisvesiyle meydana çıktı. Muntazam 
atılan adımların, parkelerin üze -
rinde çıkardığı t.ok kıta devamlı 

ses, gayri ihtiyari insanın tüylerini 
ürpertiyor .. 

Cenaze alayı devam ettiği müd
detçe, Eskişehir hava filosuna men
sup ağır bombardıman tayyareleri 
uçuşlarına devam ediyorlardı. 

Nihayet alay, Eminönü, Vakıf
han ve Sirkeci yolile Sarayburnu 
parkma geldi. 

Sarayburnu parkına girince, iki 

Cenaze Parkta 

yarıya indirilmişti. 
Tam saat bir buçukta Zafer a.

iır ağır tornistan ederek, kalktı ye 
yanında iki hücumbotu ile, Yavuza 
doğru hafif hafif seyretmeğe baş
ladı. 

Zafer torpidosu Sarayburnunu 
dönerken, Büyük Askerin tabutu, 
memleket müdafaası için daima ha
zır bulunan topların altında, ve ay 
yıldızlı bayrağa sarılnuş, sanki 1s
tanbula ebedi seıamını yollar gibi 
idi. 

EC'1UJbi ve Türk Donanmasının 
Limanda Merasimden Evvelki 

Vaziyeti 
Bundan evvel, merasime iştirak 

edecek olan harp gemileri denizde 
iki hat teşkil etmişlerdi. Bu gemi -
terden İngilizlerin Malaya zırhlısı 
arkasında da Fransızların Emil ı 
Berten hafif kruvazörü, ve en ar-

Yavuzun iskele kıç omuzluğun
da da, heyetleri hamil bulunan Su
vat vapuru en önde de bulunmak 
üzere yüksek tahsil gençliğini taşı
yan vapurlar seyrediyorlardı. 

Oç hat üzerine diztlen gemilerin 
deniz üstiinde teşkil ettikleri mü
heyyip _manzara, Atanın ölümile du
yulan büyük acı ve matemi bir kat 
daha fazlnlaştırıyordu. 

Bntan merakip Adaları geçerek 
bir miıddet açıldıktan sonra en ön
de bulunan İngiliz Malaya zırhlısı 
rotasını değiştirerek silratini fa'D
lalaştırdı. Ve Yavuz muharebe kru 
vazörümUzün önüne kadar gelerek 

tarafta, Maltepe ve Kuleli talebele
rinin, ana yolun kenannda esas va
ziyette süngü takmış bir halde bek
ledikleri görülüyor. Alayın başı, 

yolun ortasına geldiği zaman kıta
at, teker terek, kenarlara çekildi ve 
çelenkler bunların önünden geçti - • 
ler. Ve Atatilrkün oradaki heykeli
nin arkasından dönerek sahilde yer 
aldılar. Cenazeyi hamil bulunan top i L:r.i. . ' nün tabutu yine erlerin omuzların- , : 
arabası, ortada durdu ve aziz ölü- ı l' 
da ve zabitanın .gencrn1lerin elleri 
üzerinde Zafer muhribine nakledil- Muauam çelenklerden l>ir kısım 

ru Okan ve Amıral Mehmet Alı bu- olan Emdcıı hafif kruvazörü yer hal sancağa dümen kırmak nretile 
d~.' Zafer torpid?sunda, Amiral. Şük kada da Almanların mektep gemisi! bayrakla selam1adıktan sonra 

lunuyordu. . almışlardı. geriye döndO. Ve ayni ihtiram n se-
Tabut, kıç topların altında ha- Bu birinci hatla Haydarpaşa lamı diğer gemiler de ifa ederek ge-

zırlanmış olnn yerine konduktan arasında baRta Yavuz muharebe riye döndüler. 
sonra, Ustilncfeki sancak kaldırıldı kruvazörümOz bulunmak üzere Sov Uln Şef Atatürktin aziz naaşla
vc donırnmnnın Rnncnğı örtüldü. yet Rusyanm Moskova torpido kru- rını hamil bulunan Yavuz muba-

Artık Ulu Önder Atatürkün mü- vazörü, Yunanlıların Hidra hafif rebe kruvazörü de !zmite gitmek 
ebbeden 1stmıbuldan ayrılması, bir distroyeri ve Rumenlerin Kral Fer- üzere uzaklaştı. Konsolosluk ve di -
dakika işi olmuştu. Cenaze destro- dinand sınıfı bir distroyeri, muhrip ğer heyetleri hamil bulunan Suvat 
yere konduğu 1.aman, Galata kule- lcrimizle denizaltı gemilerimiz ve vapuru saat beşte Tophane rıhtı
sindeıı Ynvuzn vardabandra ile işa- Hamidiye kruvazörümüz demirle - mına avdet etti. 
ret verilmiş, ve Yavuz bir top at _ miş ve iilotilla komodor gemisi o- lzmitde karşılama 
mıştır. lan Zafer distroyerimiz de Aziz Ön-

Tayyareler gayet alçak bir ma- derimizin cenazesini nlmak üzere İzmit, 19 (Hususi surette gön-
teden uçarak Büyilk Atalannı bu e- Sarayburnu rıhtımına rampa etmiş derdiğimiz arkadaşımızdan telefon-
bedi yolculukta selamlıyorlardı. Za- bir vaziyette idi. la) - Ulu Önder Atatürkün aziz 
ferin arka direğinde komodor bay- Merasimin Deniz Kısmı naaşlarını hamil bulunan Yavuz 
rağı çekilruiş ve Türk sancağı da Zafer distroyerimizin hareke harp kruvazörümüz saat 18.50 de 

tini müteakip ecnebi sefaret erka- lzmite geldi, Büyük ölünün Türk 
nile protokol ve teşrifata dahil he- milletini derin bir mateme garkeden 
yetleri hamil bulunan Suvat vapu- ölürniylc İzmitlilerin duyduğu elim 
ru önde bulunmak üzere üniversite teessür çok büyük ve o nisbette acı
ve diğer yüksek mektep talebeleri- dır. Günlerd~beri bütün lznıit hal
ni taşıyan 13 adet Denizbank ve Şir- kı derin bir teessür içinde gözyaşı 
ketihayriye vapurlan denize açıl- dökmektedirler. 
mışlardır. Yavuz harp kruvazörümüz gel-

Zaf er distroyeri arkasında Mar- dikten sonra İzmit valisi Hamit Os
ti ve Kuş hücumbotları olduğu hal- kay ve OssUbahri komutanı Amiral 

• de yavaş yavaş seyrederek Yavuzun Hulüsi Yavuza giderek İzmit hal _ 
sancak bordasına yanaşmış ve Ulu kının taziyetlerini Bn.şvekile ve Mil 

. Şefin cenazesi Zafer distroyerinde let Meclisini temsil eden heyete bil
bulunan Generaller ve subaylar dirınişlerdir. 
tarafından kıç güverte üzerinde ha- Saat 20 ye on kala Zder destro
zırlanan yere yerleştirilmiş ve Za- yerimiz Ata.türkün mübarek naaş. 
fer distroyerinde bulunmakta olan larını alarak mayın iskelesine ya • 
Başvekil ve Meclisi temsil eden he- nnştı. Ve Cenaze 12 Generalin o . 
yet ve generaller Yavuza çıkmışlar muzları üzerinde iskeleye çıkarıldı. 
dır. Müteakiben cenaze alayı tekrar 

Onaa arkuından çırpman bir kadııı 

Bundan sonra Yavuzdan 101 ve başlamış ve on iki General ccnazc
Jimanımızda bulunan İngiliz, Sov _ yi. tekrar omuzlarına alarak istas
yet, Fransız, Alman, Yunan ve Ru- yona gelmişlerdir. Cenaze alayına 

Muazzez 3lün0n tabutları oaşlar üstünde 

Başvekil, Reisicumhur katibi umu- Atatürk için bütün yurtta 3 
misi Hasan Rıza, Millet Meclisini dakika sllkiit edilecek 
temsil eden heyet azaları, büyük ü- Ulu Şefimiz Atatürkün aziz na-
niformalı, ıubaylar, İzmit valisi, aşlarının pazartesi günü Ankarada 
81 inci pfyada alayı, askeri ve ka- yapılacak merasimden sonra Et -
ra kıtalnriyle bandoları, sporcular, noğrafya müzesinde tesbit edilen 
mektepler ve 600 zü mütecaviz çe- mevkii mahsusn konmasını mütea
lenk iştirak ederek ağır ağır istas- kip, yurdun her tarafında Büyük 
yona gelmiştir. Ölünün hatırasına hüıınet etmek 

İzmit sabahtan itibaren mahşeri için son bir ihtiram vazifesi ola -
bir vaziyet almıştır. Caddeler, so- rak bütün vatandaşlar olduğu ycr
kaklar, hıncahınç insan dolu ola - de ve ayakta ilç dakika duracaklar-
rak kaynaşıyordu. Ata.türkün aziz dır. 
naaşları göründüğü zaman halk yJ- Bu siikfıt anında halk ile bera
ğ'ınları arasında tarif edilmez bir ber şehirdeki bütün nakil va:::.ıtala-
vaveyla koptu. rı da oldukları yerde durmak sureti-

A4-..... 1 le merasime iştirak .edeceklerdir. - uımız .... 
C 

Bunun için o gün G!ılatn, Beyazıt 
- anım At."'ımız!.... Kad k ve ı öyünde mevcut bulunan bü 
Diye hıçkıran 1zmitlilerın g()z tün düdi.ıklcr saat tam 16 da çal -

yaşları sel gibi akmağa başladı. mağu başhyacnklardır. Bıma de -
Cenaze alayı 1stasyona geldikten nizde bulunan bütün mcraldp de 

sonra Atanın mübarek nnaşları hu- ayni satte, nerede olurlarsa olsun
ausi vagonlarına irkfin edildi. Vagon lar, canavnr düdükleri çalarak iş

da tabutun başında G meşale yanmış tirnk edeceklerdir. Bu münasebetle 
ve 6 subaydan büyük üniforınnla- şehirde bulunan bütiin saatler Ga
rını giymiş oldukları halde ihtiram lata kulesindeki vakia kiire~iyle a-
nöbeti bekliyorlardı. yar edilecektir. 

Yavuz muharebe kruvazörümüz 
de bu arada her on beş dakikada 
bir top atıyor ve projektörleriyle 
de vagonu ışık içinde bırakıyordu. 

Hususi tren saat 9.5 geçe İzmit

lilerin dayanılmaz göz yaşları için
de yavaş yavaş ilerHyerek Ankara
ya dofru u.Wda.,tı. 

Şehrimizdeki halkevleri de Ulu 
Önder Atatürkün hntırasım tebcil 
için bir program hazırlamışlardır. 

Bu programa nazaran, bu tören 
lere evvela istiklal mnrşiyle başla
nacak ve bunu, halkevleri başkan
larının söylevleri takip edecektir. 
Bunu müteakip ihtiram vazifesi o
larak üç dakika sükQt edilecektir. 

Büyük Ondenn tabutlaı-ı Topanede 

Top arabası ve yanında yilrüyen Generaller 
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Emlak ve Eytam Bankası İlanları 

Eaaa No. Yeri Kıymeti Nevi Harita Meaaha-&ı Depozi ... 
T. L. tosu 

ıGı Beyoğln Teşvikiye ma
halle•i Harbiye Yeni

yol sokağı No. 10, 12, 

No. 

2 / 1 J 7 .888 Arsa 1 559 M2 

S58 Heyoğlu Teşvikiye ma
halle3i Bo, tan Harbi
ye ve Yeniyol sokağı 

No. eski 4, 6, 8 yeni 
10, 12, 2 / 2 20.188 

" 9 

l - Adrrl•leri yukarda yazılı aı-,alar peşin 

~ıırf usulü ile artırmaya konu muştur 

721 1112 

T. L. 

2 - ihale 29 - 11 9:18 salıgtinü •aat ondadır. istekli olanların 
şubemize miıracaalla taf,;ılat almaları ve bir lira mukabilinde birer 
şarlname edinmeleri. 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını 

tihayet per,embe günü saat oııa kadar şubemize vermeleri ve yanla. 
rında nüfu• tezkere"i ile üç adet fotoğraf getirmeleri. (746) (8305) 

Bayramda yalnız 

Kızılay Gazet~~i 
Çıkacaktır. 

Uanlarınızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızılaya yardım et.niş olacaksınız. 

Mllracaat yeri : 

fstanbulda, Postahane karşısinda Kızılay satış bürosu, 
Tel : 22653 fstanbulda, Postahane arkasıada Kahraman 

Zade hanında İlincılık Şirketi Tel : 20094 - 95 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını 
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES: İstanbul Rıza paşa yokuşu Uzun
arşıbaşı Havancı sokak N. 37Telefon: 20016 

YENISAIAH 20 TEŞRiNiSANi 1933 

. . . ~; -Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardak; 
hastalıkların mikroplarını kökünden temizle

'llek için ( HELMOBLÔ ) kullanınız . 

He mobtu, 
' Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar 

Z.orluklarını, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, 
bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hal
lerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekaletinin ruh
satını haizdir. Her eczanede bulunur 

Dikkat : HELMOBLÔ 
İdrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

•• )1" • "'. • • ' 

T ki 1 O, 3 tük 20, 6 tık 40 1 
KURUŞTUR 

Eczanede bulunurJ 

·-Göz Hekimi-

lc~!~o~~!!.~a~~!:~. 5 Dr. Osman Şerafettin apartmanı 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

İkinci Keşide: 11/Birincikanun 1938 dedir. 
Büyük ikramiy J; 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 İiralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet n1ükaf at vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

Devlet Demiryolları İlanları 
............................ : .......... . 

· Muhammen bedelleriyle miktar ve evsafı aşağıda yazılı ikı grup 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1 - 12 • 938 per

şembe günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satınal
ma komisyonu tarafmdan açık eksiltme usuliyle sıı,tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gru

ba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona mfu.acaatları lilzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ha.ydarpşada gar binası içindeki komis
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır,. 

ı - 500 çift uzun konçlu lbtik çizme muhammen bedeli 4500 

lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 

2 - 10.000 metre kanaviçe muhammen bedeli 1600 lira, mu-

vakkat teminatı 120 liradır. (8390) 

BAY ANLAR lÇIN YONLOLER 
Yüksek fııntazi ve 

PARlS ve LONDRA'nın 

En meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kuma.şiar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA
~AZALARINA münhasırdır. 
Her yerden ucuz şartlar ve fi. 
yatlarla satılmaktadır, 

2.ührevi ve cilt hutalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETiN 
Biısıldıği yer: Matbaai Ebiizziva 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin y·avşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isa· 

lesi için şartnamesi mu<;ibince satın alınacağı 19-10-938 tarihinde ibal~ 
edileceği ilan edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre ir~•: 
tulünde 60 M/ M kutrunda font ve listesinde müfredatı yazılı hu~tı'1 

aksamına ait şartnamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye kon'muştur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvak· 
kat teminatı 1875 liradır. 

III - Eksiltme 4-1-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 16 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonıııı· 
da yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler para!uz dıarak her . gün inhisarlar U' 

mum müdürlüğü levazun ve mübayaat sıibesiyle Ankara ve İzmir bal ' . . 
müdür! üğünden ' alınabilir. · 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyeıı firmaların fiatsız teklif ,,e 
kataloklarını ihale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar umurıt 
Müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta· 
zammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmayanlar nül· 
nakasaya iştirak edemezler. 

VI - · Mühürlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka tenimat mektubunu· ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarıııın eksiltme günü en geç saat 14 te kadsf 
yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabiF" 
de verilmesi lazımdır. (8499) 

* I - İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı· 
lacak açık güverteli armalı ve tam techizatlı bir adet çektirme (tel:· 
ne) 19-XI-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık u~ıı
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminat S37 .50 
liradır. 

' ' Ill - Eksiltme S - XII - 938 t.~rilrine . rastlıyan pazarte i günü saat 
14 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonund~ 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız ol. rak her gün sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yü?.de 
7,5 ·güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel· 
melel"i ilan olunur. (8535) 

* Cinoi Miktarı Tartma Muhammen bedeli %7.5 EkıiltmePİı 
kabiliyeti Beheri tutarı teminatı saati 

Li. Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 

Süpürge 3000 A. -.11.375 
Baskül 3 » 1000 ~g. 248.- .-
Etil eter 1500 Kg. -.90.-
lçki bandrol kıl- -.40.-
ğıdı 70Xl00 eb'a. 
dında. 

341.25 
744.-

1350.
?.800.-

25.60 14 
55.80 14.30 

101.25 15 
210.- 15.30 

r - Nümunesine uygun olmak şartiylc 3000 adet süpürge, şart· 
nameleri mucibince 1000 kilo tartma kabiliyetinde 3 adet yerli nıa111ı1• 
ıatı baskül ile sınai i"lerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ,,e 
lcahhüdünü ifa etmiy~n müteahhit hesabına nümunesi cvsafınM 
70Xl00 eb'adında 7000 kilo içki bandrol kağıdı ayrı ayn açık eksili 
me usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarındJ 
gösterilmiştir . 

III - Eksiltme 29 - XI - 938 tarihine rastlıyan sah günü hizala' 
nnda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubeaindeki P.• 
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden r 
lınabileceği ıribi süpürge ve içki bandrol kağıdı nümunesi de görü!ebl• 
llr. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
venme paralariyle birlikte yukarda adı ıreçen komil!yona 
ilin olunur. 

il· % 7.5 g 1 
gehrıeıer 

(8355) 

Konservatuvar Y ah Kısmı Direktörlüğündeıt: 
1 - Konservatuvar yatı kısmına 30 erkek talebe alınacaktır. O· 

kul yatılı ve meccanidir, "Musiki ve orta tahsil öğretilir . ., 

2 - Mürcaat edeceklerin ilk mektep mezunu bulunması ıazırll' 
. ·.-8 

dır. Diğer şeraiti öğrenmek için her gün saat "Dokuzdan on ıkı, 

kadar., Beşiktaş Kılıç Alide Okul müdürlüğüne ·baş vurmaları. 

(8446) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: _ 
7040 lira muhammen bedelli 8000 kilo ince sicim kapalı zarf 0~ 

suliyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 29 - 11 - 938 salı gilnü saat l 
de Müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

·ı İsteklilerin kanuni vesaiki ve teminat makbuzlarını havi tekil 

mektuplarını o gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri. Şartnıırrıe 
v& nümunesi · 11ııtdürlük idari kaleminde görülebilir. '' , (8320) 

ı· 


