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SALI iDARE YERi 

22 lıtanbcıl Nanoem••iye No. 14 
r.ıcruı YeeiMbaJa saaet.i 

Son Teşrin lıtaaltal ~ 
·l 

Telefon ı - 207H 

IOO Kr • .-eliti 2400 K. 
IOO Kr. e aylalı 1200 K. 
llO Kr. 3 aylıfı IOO K. 

IO Kr. ı Aylıfı 300 K. 

Her yerde 
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Birinci yıl - No. 201 GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

r .... itt11ııa+ .. _. .. _" -· KURUŞ 
l.ketler iP it, 14, 1.1 •• 4 llra. 

-
Cumhurreisi 

ismet inOnünün . 
~ey~nn~mesi 

~iz Cumhur Başkanı~~ ve Bqbuiwnuz lmıet l.hn 
b .4.nkara, tl ( A.A.) - Reisicumltur lımet lnöml'nün millıte 
e11annamesi: 

".8iiyiik Türk .milletine: 
lıı Riitiin önwünil hizmetine vakf etUDi sevgili ·milUt'1t ihtirom koı. 
"ı~ ~stilnde uıu Atatürk'füı fanı viicudii istirahat yerine tt1Jdi edü-

ıştıı· llak'k tt ft ~ r·· k iU t' . . . k ·ı fih · ı a e ya ıgı. yer, m· m !! tnm on.un tçın aı ve ı • 
orlrı dnl11 nlan kahraınarı ve vefalı göğsüdiit. 

eıı zA.t~tiırk, tarihte ıtğra.dığım.ız yıpratmıyan bir ktw1ıetle 1!iha71e 
1!ı alını -ı:~ haksız ittilıam güııilnde biiliitı ciluımn şuunrna 11üf'" etmiş 

tııa eyd1111<ı atılmış, Tilrk mlllctini12 tir. 
i4l 8Um. 1•r hak,lı olduğunu iddia ve En bıiyfik zaferi.eri 1.:a.zandıkt 
rc11:,. rtmiftir. lllt önce eM,'mmiyeti sonr.a da Atatürk, önırllnil yaln 

"n71urm1ş olan oür sesi, asla Türk miılcti11i1ı haklarını, ima.niy 
fSonu 3 üncü aayfada) 

-

!Atamızın Cenazesi Kaldırıldı 
. . 

A'nkar'ada Yapilan Muazzam Ce-
naze fKerasimi ·Çok Hazin ~. Oldu 

• 1 

1 Bu ACI Günü 
Bütün Yurt Büyük 
Matemle Yaşadı 

Ankara, 21 <A.A.) ~ Sabahın 
saat altı8ı..: Karanlık caddelerde 
mutadın üstünde bir faaliyet göze 
çarpıyor. islik ufalt üzerinde biri· 
birlerini kovalıyan otomobiller, bit 
ışık dizisi halinde hep ~ı isti.k&
mete k()fUyorlar. Kaldınmlarda ta.. 
lişla yürüyen siyah gölgeler var. 

Şehrin · bugtlnkü erken uyanı~ 
uykusuz geçen bir gecenin kabusun 
dan daha evvel sıyrılmak içindir ... 
Bugün Ankara Büyük Atasın ta 
son hürmet vazifesini yapacak n 
onu kalbine gömecek •• • . 

~ - •UDi:s.B:~A~a~·._..~_......:.....,;~:;...-..-ı-..~ 

Saat altı buçuğa doiru asker ft · 

;:!::r~u;~~:;~ !;ı~;~';n:: bi ·hladea s-erallerill wa sel .. ft •t1rua ··--•'• PCitlerl 
Ankarapalas önünde daha kW.f bir V. B k •ı • 
hareket var. Silindir IJ&pkah, frak ı Unan Qf06 1 1 
siymit birçok insanlar sert adım- G AA f k 
larla, fakat matemt bir silkftnet ... • ırıe a sasın 
çiude otele girip çıkıyorlar. Tan yeri G f •ı 
ağardı. Ankaranın ufukları bulut -ı aze eCI ere 
Iar, ıslak ve nemli bir sabaha a~ı.- B 
lıyor. Atanın katafalkı günün ilk ı.- eyanafl 
şıklarını üstüne _çekiyor. Otele pro- ~nkara, il (Telefonla Husus!) 
tokola dahil ecnebiler de gelmeğe - Dost Yunan Ba,veldll Ekselins 
başladı. Hepsi Atanın önünden ae- Metaksaa Türk pzetecilerbd Kabol 
çerken şapkalarını çıkarıyorlar ve ederek a.tafıdaki beyaııatta bulun-

[Sonu S inci sayfada] muştur& 

lstanbulda Yapllan Merasim 
"- Ankaraya UçUneU C!efa ola

rak yaptığım bu ziyaret acı hls -
lerle meşbu oldu. 

Kemal Atatürkü şahsen tanımak 
fırsatını bulmuş ve kendisiyle uzun 
görüşmelerde bulunmak şerefine 
nail olmuştum. Atatürk, yalnız Türk 
tarihinin büyük bir siması değil ay 
ni zamanda büyük adamdı. Onun ye 

ls~b 
ulda yapılan merasimde Taksim abidesi 6nünde 

yakılan altı meı'aledea biri 

ni Türkiyeyi yaratan eseri asırlara 
intikal eden bir abide olarak kala -
caktır. 

Taksim, Harbiye, 
Usküdar ve Sarav
Burnunda Büyük 
Mitingler · Yapıldı 

Şefi için ağlıyan bütan btr mıl
. Jetin arzettiği manzara hakikaten 

Dün Atatürkün hatırasını tazis 
etmek için, memleketin her köşe
sinde mitingler yapılmış ve tam sa
at dörtte Onun ruhu için üç dakika 
silkılt edilmiştir. 

Bu meyanda olarak, şehrimizde 
de muhtelif yerlerde toplantılar ya
pılmışb.r. 

Bu toplantılardan en mühimmi 
Taksimde Atatürk abidesi önünda 
yapılanı idi. 

Bundan başk& Harbiyede Y edet 
Subay okulunun önünde ve Gülhane 
parkında da merasını yapılmıştır. 

Halle, bu üç muhtelif yerde yapı
lan, törenlere iştirak etm~ ve Bü
yük Atalarını huşu içinde anmışlar
dır. 

Tabimde. halk. saat 12 den i
tibaren toplanın.ara bllŞ!amıştı. ?luh 
telif teşeklcflllerin yaptırdıkları, çe
lenkler, &bidenin etrafında yer al
mış ve bundan başka parkın· içine 
altı tane me.ple yerle.ştirilmişti. 

Polisler ve jandarma, inzıbatı 
temin etmek için meydanının etra- . 
fım çevlrmitlerdf. . . 
ı Saat tam· on dörtte, "Parkın dı -

'ma konmUf olan hitabet kllrsQsftne 
Beyoflu halle jartlai reial Mekk.i ~ 
met, gelerek merasimin şekli cer~ 
yanını anlattı. 

· İlk nutuk Parti namına sÖylen
CJikten ve Ataiürkün yaptıtı işler, 
Tilrk ttlusunu eriştirdiği noktalar 
~barüz ettirildikten sonra, belediye 
namına, Beyoğlu Halkevi reisi Ek-

'8oau 3 üacil ..,-IAlllllldal 

muazzam, hakikaten dokunaklı ve 
müellimdir. 

Türk milletinin acıaına, ona sı
kı ve çözülmez bağlarla batlı bulu
nan Elen· milletinin acısını btıyo
rum. 

Ankaradan ayrılırken Türk mil 
letinin mukadderatını kendiııine tev 

di ettij'i Şef.in ölen Büyük Adama -.: 
layık bir halef olduiu te&ellisiııl l'Ö-1 .&c .: .. ~~ • 

tiirüyorum. A~ twtaaa kuıc:tpklıyM w.dı ft ak ~ 

Alakara bta.yonımdan trenden indirilen Ulu Şefin tabutunu Cnmbur Başkanı Ye 

Vekiller heyeti hürmetle takip ederluken • 

Bayr•i1 
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YENi SABAH 

ABDÜLHAMIDIN 

C NCI HOCASI 
Memu~n ~anunu! Okuyucularımız YAZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK 

-31-
Evvelen: Martın otuz birinci 

ırUnünden evvel İstanbuldaki berrt 
ve bahri kıta.at ve se!aine memur 
olan bilcümle erkan ümera ve za
bitanın tekrar lotalarına alınma

larına mümanaat etmiyerek bun
Jann kaffei evamlıine kör körkü
ne itaat ve in.kıyak gösterecekleri
ne ve siyasi i~lere badema hiç bir 
surette müdahale etmiyerek yal
nız vazifei mukaddesei askeriye
Jerile meşgul olacaklıınna dair 
şeyhülislam ve fetva emini ve ders 
vekili efendiler hazeratile kendi 
kumandanları huzurunda ve ku
ranı mübin üzerine ellerini baıı -
mııı olduklan halde bir gün içinde 
umumen fstanbulda bulunan ef
rad ve küçük zabitan yemin ede
ceklerdir. 

Saniyen: Kendilerini şeriat is
teriz diye iğfal ederek vatanı 

tehlikeye diişürmüş olan alçak
ların tedibi için ordumuzca ittihaz 
olunacak tedabiri tenkiliye ve in
zıbatiyeye katiyen müdahale et
miyerek ve ordumuzun efradına 
yan gözle bile bakmay.arak onları 
kendi öz kardeşleri gibi bilecekler 
ve kendilerini iğfal etmiş olan ha
fiyelerle edaniyi yine kendi zabit
lerine ihbar eyliyeceklerdir. 

Bu iki talebimiz fstanbulda bu 
Junan be'Ti ve bahri bilfunum ailiıh 
arkad ı,larımız tamından husnü 
euretle kabul olunarak ltaatı kA
mile ve ciddiye ibraz eyledikleri 
takdirde esnayi icraatımız da ken 
dilerine katiyen ilişilmiyeceği hu
suslarının efl'adı merkumeye anlı
yacakları lisan ile izah olunması ve 
derecei mütavvatlarının serian ta
rafı iciziye iş'arı rica olunur. 

4 Nisan 1825 
Hareket ordusu kumandanı 

Hüseyin Hüsnü 
Bu telgr.afla beraber bütün İs

tanbul halkına hitaben aşağıdaki 
beyanname neşredildi. Duvarlara 
yapıştırılmak surtiyle de il!n olun 
du. 

1 - Millet senelerden beri ic
rayi mezalim eden kuvvetli istip
dadı parçalıyarak hükumeti meşru
ai meşrutayı tesis etti. Bu kansız in
kılabı mesuttan mutazarrır olan 
edani, gayri meşru bir surette te
mini menfaatlerine hadim olan 
hali sabıkın iadesi için bin türlü 
hile ve desayis ve denaete müraca
at ederek hükumeti meşruai meş
rutamızı anzadar etıııek istedi ve 
bütün ilemi insaniyetin tel'in eyle
diği İstanbul fficiasmın hudusuna 
lebebiyet vererek masum kanlar 
döktü. 

2 - Millet hayat ve ikl>alinin 
kifili yeginesi olan meşrutiye
tin rahnedar edilmek ve ahklimı 
feriyesi saadet ve selameti umumi 
yei milliyemizi hamen olan kanu -
nu esasimizin ayaklar altına -alın 
mak istenildiğini gördü. Ve bu 
harek!ti denaetkaranı:nin mü -
eebbihi aslilerini tedip etmek lü
zumunu takdir ederek heyetı umu 
miyesiyle İstanbul üzerine yürü
ıneğe karar verdi. 

İlk kuvvei icraiye olmak ftze
re işte bizi, İstanbul surları karşı. 
sında gördüğümüz bu hareket ordu
sunu buraya gönderdi. 

S - Hareket odusunun mukad
des vazifesi hükilmeti meşrutamı
zı hiç bir kuvvetin sarsamıyacağı 
surette tarsıyn etmek ve sırf kuv
veti şeraiti garra ile müebbed bulu
nan kanunu esasinin fevkinde hiç 
bir kanun ve hiç bir kuvvet olmadı
ğını ve olmıyacağını ispat eylemek 
ve meşrutiyeti meşruamızın istik
rarına memnun olmıyan vatan ve 
millet hainlerine son ve katı bir 
dersi intibah vermektir. 

bir takım hafiye ve menfaatperest
ler elbette muktezayı şeri ve kanu
na göre muamele görmekten halası 
nefs edemiyeceklerdir. 

6 - Millet mebuslarının ve bu 
muhterem mebuslann şayanı it!
mat görerek intihap ettikleri heyeti 
vükelinın hayatalrı ve kanunu e.ia
ainin kendilerine bahşeylediği h:ı -
kuk ve nüfuz ve salahiyetleri tama 
miyle ve kemaliyle temin ve sUkOn 
ve süruru umumi katiyen iatilı~nl e 
dilecektir. 

7 - Selameti vatan ve saadeti 
milliyeınizin istilzam eylediği bu 
icraatı askeriyemiz esnasında mem
leketin inzıbatı dahili ve sükilneti 
tammesini ve cümlenin muhafazi 
hayat ve malını temin için her tür
lü tedabirin ittihazına tevessül e
dilmiştir. 

8 - Muhterem süfera ve bil
cümle misafirini ecnebiyenin bihu
zur olmalarına meydan verilıniye

cektir. 
9 - İstanbul vakai faciasında 

kanları dökülen şühedanın ervahı 

muazzaması karşısında hesap verme 
ğe, duçarı havf ve haşyet olmağa 
mahkum olanlar ancak bu faciai hu 
niludun failleri muharrik ve mil
farikleridir. 

Bu hakikati herkes bilmeli ve te
liş ve heyecana kapılmayıp müste-
rih olmalıdır. 4 Nisan 1325 

Hareket ordusu kumandanı 
Huseyin Hüsnü 

Yeni proJe musteşarlar • ki 
komisyonunca tetkik Oıyor : 

ediliyor Geçit yerlerinin 
Dahiliye Vekaleti tarafından ye- işaretleri 

niden hazırlanmakta olan yeni me
murin kanunu hakkındaki projenin 
tetkikine başlanmıştır. 

Bu munaııebetle m.üsteşarlar ko
misyonu önümüzdeki perşembe gü
nü Ankarada bil' toplantı yapacak
lar ve proje üzerindeki tetlıiklllfiııi 
bitireceklerdir. 

Sular işleri 

Bu muazzam proje üç 
senede nihayetlenecek 

31 milyonluk büyük sulama prog 
ramının muhtelif mıntakalarda 938 
yılına ait kısmının tatbikine de -
vam olunmaktadır. Garbi Anadolu 
ovasının sulanması etrafında bir bu 
çuk yıldanberi Nafıa Vekaleti mü
hendisleri tarafından sarfedilen me 
sai sona ermiştir. 

31 milyon liralık tahsisatla ya
pılacak sulama tesisleri şimdiye ka 
dar Balkan yarımadasında yapılan 
sulama işlerinin en geniş ve ehem
miyetlisidir. 

Yapılacak sulama tesisleri ara
sında iki baraj, regülatör, köprüler, 
su ıslih ameliyeleri vardır. Bütün 
bu işler Uç sene zarfında ikmal e
clilecektir. 

İlk olarak Balarçay ıslah ameli
yesi ile Menderesteki tesisler ele a
lınacaktır. Bu tesister meydana ge
tirildikten sonra zfraat teşkilatı a
zami surette istifadelenecektir. Men 
deres, Kediz, Balarçay, ve Marmara 
gölü sularından azami istifade e
dilmesi, sulama kanalları ve koope
ratifler tesis edilmesi de mevzubahs 

Okuyucularımızdan "Hüsnü 
Kargılar,, iınzasiyle aldığımız 

bir mektupt.a deniliyor ki: 
"Bilhassa Köprü üzerindeki 

geçit yerleri çivileri artık öyle bir 
bale geldiler iti ne halk, ne de 
gelip geçen otomobil ve kamyon 
şoförleri tarafından farkedile
miyor. Halle geçmek için çivi a
ramakla meşgulken sağdan sol
dan gelen arabaların altında ka
lacak. Hele şoförlerin buralar
dan geçerken hiç yavaşlamama.
lan çok tehlikeli. Dün az kalsın 
bir otomobilin altında kalıyor-
dum.,, 

Yeni Sabah: Bu hususta ali
kadarlann dikkatini çekerken 
şoförlerle okuyucularımıza da 
dikkat tavsiye ederiz. 

Cellat gölü kurutuldu 
Cumhuriyet hükumetinin büyük 

başarılarından biri olan Cellat gö
lünün kurutulması ve ıslih ameli
yesi işi de bitirilmiştir. Kurutulan 
gölün yansı tarla haline getiril -
miştir. Şimdi burada bazı tahki
mat ve köprüler yapılmaktadır. Bu
rada meydana çıkan arazi maliye 
VekAleti tarafından köylüye ve göç 
menlere tevzi olunacaktır. -·-Kümes hayvanatı için yeni 

tedbirler 
Ziraat Vekaleti memleketteki 

tavuk, kaz, hindi gibi kümes hayva
natının daha fenni bir tarzda yetiş 
tirilip üretilmesi için yeniden ted
birler almağa karar vermiştir. 

Yukandaki telgrafname ile beyan 
nameyi aynen yazmaktan maksa
dım, tarihi birer vesika olmaların
dan başka otuz sene evvelki yazı 

tarzının bir nümunesini göstermek 
tir. Dilimizin o zamanki yazılışı 

ile bugünkü sadeliği arasındaki fark 
dağlar kadardır. Eminim ki bu 
telgrafname ile beyannameyi tama
miyle anlamak ve ne demek istenil

diğini kavramak için bugünün oku tir. Bergama, Menemen ve Manisa 
yucularından birçoğu epeyce güç- ovalarının sulanmasına Salihli ve 
IUk çekeceklerdir. Çalda birer baraj yapılmasına ait 

Hareket ordusu ön kıtalarının 

Bu cümleden olmak üzere mem
leketin muhtelif yerlerinde tavuk
çuluk merkezleri tesis edilmesine 
başlanmış ayrıca suni surette piliç 
çıkarılmağa yanyan kuluçka maki
nelerinin ndedinin de fazlalaştırıl

masına karar verilmiştir. 

projelerin tatbikine geçilmiştir. 
Ye.,ilköy çevresine geldikleri habe- Çalda yapılacak su barajından 
ri alındı. Ordu kumandanlığının başka burada büyük bir elektrik san 
4 nisan tarihli beyannamesi 5 ni-

trah kurulması mukarrerdir. Yapıaanda bütün gazetelerde intişar etti. 
lan bu tesisatla bütün Ege ovaları

İhtiliilciler, süt dökmüş kedi gi- nın önümüzdeki yaz mevsiminden 
bi her biri bir deliğe girdiklerinden 

Bazı mıntakalara da Ligorn cin
sinden tavuk ve horozlar gönderile
rek tavuk cinslerinin ısliih edilme-

öldürülmekten korkarak saklanmış itibaren sulanacağı anlaşılmakta - si işinin daha önemle takip edilme

olan meşrutiyetçiler, İttihatçılar ve !!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""-!!!!!!!!!!!!!!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-!!!!!!!!!!!! dır. sine başlanmıştır. ı 

genç ~bitler için artık bir.kor~u BEKTAS/ FIKRALARI İmamın zındıklığı 
sebebı kalmamıştı. Bunun içın gız- ---···-•••••T. ...... •••••••·-•••••-••• ....................... . 
lendikleri yerlerden birer birer çı- Bir ı-amazaıı ak.şaırıı11dı. Hacı Bektaş kullarından derviş Lütfi der
karak'. hareket. o~dusu~u _karşı!:- gô.lıııı bahçesinde çilingir :rofrıuıını kurmuş demleniyordu. Y oldaıı geçen 
mak üzere Y ~oye gıtınege. ~~ ~ mahalle imamı gördü, hayretle sordu: 
dılar. Sirkecı garından, bırıbırı 

ardınca hareket eden katarlar Yeşil 
köye koşan halle ile dolu idi. 

Biltün mebuslar, Ayanlar oraya 
gitınişlerdi. Her iki meclis bir ara 
da olarak, 1393 Rus muharebesine 
nihayet veren Ayastafanos muahe
desinin imza edildiği binada, Ayas
tafanos klübünde toplandılar. 

Meclisler İstanbul hükfunetini 
tanımıyorlardı. 

Nisanın altıncı günü Yeşilköyü 
işgal etmiş olan hareket ordusunun 
ilk kıtaları, arkadan gelecek olan 
kıtalar ve mühimmatı bekliyor ve 
her türlü ihtimale karşı hazırlanı
yorlardı. 

9 nisan perş~mbe günü akşamı 

hazırlığını bitirmiş olan ordu erte
si cuma günü sabahleyin hareketle 
lstanbula doğru yürilmeğe başladı. 

On gündenberi ihtilalcilerin, asi 
askerlerin idaresi altında bulunan 
oehirde büyük bir düşünce hüküm 
sürüyordu. Sokaklarda hiç bir ha 
yat eseri yoktu. 

O gün cuma olduğundan Hami
diye camiinde seliınlık resmi ola
caktı. Bermutat alaya giden asker 
Yıdız sarayının önündeki meydan
da dizilmişlerdi. Saat tam altı da 
sarayın büyük kap1Bından çıkan iki 
kır at koşulu arabada Abdülhamit 
vardı. 

- Ne yapıyorsun hazret! .. 
Baba erenler, imamın soruusunu arılamamazltğa 

terdi: 
vurdu, teCGhül göa-

- Çok şükür iyiyim, sen ncuılBın, rıe lilerııdesiıı? .. 
imam hiıUletle-ndi: 
- Canım benim sorduğum başka ... Bu yaptığın nedir? .. 
- Ne yapacağım, de/igam ediyomm. Güzel mezelerinı de var. Ca-

mn çektiyse sen de buyur. 
- Tövbe! ... Tövbe! ... Hô.şu Biimme M~a ... Giizel mezelerin senin ol-

sun, bana lüzumu yok. 
Derviş Lııtfi tekrar israr etti
- içme ... Mezelerdeıt çimlen .... 
imam gev#yerek sordıı: 
- Top atıldı mı acağa? ... 
- Çeyrek saat kadar oldu. 
imam cübbesini topladı, kollanııı sıvadı, sofranın başına çöktü. Bfr 

mezeden, bir ötekinden derken, kadehe de el attı, bir çekti, bir daha 11u.-
11arladı. 

Bu sıradıi Yeniçeri devriyesi karşılarına dikildi: 
- Bire utanmazlar, bre zındıklar, nedir bu ettiğiniz, 11üriiy1.in baka

lım, a{jaya cevap verin. 
Baba erenler önde, imam tıs tıs 'lrkada., ağanın karşısına Çtktılar. 
Ağa k/jpürdtı.: 

- Senin adın ne be herif? 
Derviş Lut/i düzensiz bir şive ile cevap verdi. 
- Karabet kulunuz. 
- Ermenisin ha .... Şöyle dur öyleyse ..• 
imama döndtı.: 
- Ya senin adın1 
.,_ Rifat! 
- Yıkın zındığı falaka11aı ..• Verin sopayı! ..• 

- iri, çamyarması gibi ilci Y eniçııri, imamı lwUarından yakaladı. Birı 

(Sonu var) 

4 - Maz16m ahail ve bitaraf 
efrat tamamiyle himaye edilecektir. 
Ancak muharrikler, müfsitler ve 
müşevvikler behemehal layık olduk
ları tedibatı kanuniyeden kurtula-==============! 
mıyacaklardır. Arttırma ve eksiltme tçin 

ense köküne bastı yumroğu, imamı çökertti. Rifat avaz ava.ı bağmrken, 
baba erenler ağa11a doğru ilerledi: 

- Ağa hazretleri, dedi, bu hal bana çok tesir etti. Mütehassis ol
dum. Vücudümün maneviyetin vecdine sarıl.dığını hissediyorum. Müsadea 
ederseniz Müslüman 01.acağım. Allaha, Muhammede tapacağım. llfüslü
man dininin ne şaşaalı bir ululıiyet, bir aşk ihtiva ettiğini şimdi anladım. 

5 - Heyeti fazılai ilmiyye sertacı Takibat 
ihtiram ve ibtihacımızdır. Fakat Belediye ve hususi idareler ta. 
melanet ve temini menfaatı adiye ve rafından yapılacak arttırma ve ek
,ahsiye maksadiyle yalandan kisvei siltrneler için alınacak teminat be -
ilmiyeye bürünerek dini şerifi Mu- dellerinin malsandıklarına yatırı! -
hammediyi tezyil ve istihfaten çekin masının usul ittihaz edilmesi ka -
miyerek şrııili ıııefsedete kalkışan rarlaştırılmıştır. 

Hemen baba erenlere "Kelimei şahadet,, getirttiler, Müslüman et
tiler. imamı da bu ihtida yüzUndct serbest bıraktılar. 

Sokağa fırlar fırlamaz, derviş Lutfi imamın kulağına fısıldadı: 
- Gördün mil haz'Tet... Gavur oldum kendimi kurtardım, llfüsliiman 

oldum aeni kurtardım!~ TlRY AK! 

Erzincan Treni 
Yarından itibaren her 
türlü eşya nakliyahna 

açılıyor 
Sıvas - Erzurum hattının işlemi

ye açık bulunan Kemah istasyonun
dan eonraki Alpdumanlı ve Erzin
can istasyonları 23 - 11 - 938 tari
hinden itibaren yolcu ve her türlü 
e~ya nakliyabna açılacaktır. 

Halen Çetinkaya - Kemah ara
sında işliyen trenlerin günlerinde 
bu münasebetle hiç bir değişiklik 

yapılmıyacak ve bu seferler Erzin -
cana kadar devam ettirilecektir. 

İKTiSAT İŞLERİ 

Tütün ihracab 

22 TEŞRiNiSANi 193' 

Ne Pişireyim? 
SALl 

iftariye 
Tarhana çorbuına 
Ciğer kıymaaı aarmu' 
Plav 
SİJ'•h üziiın 

Ciğer kıyması sarma!ll 
Kara cigeri gayet lnce Jcıyı~ 

içine fıstık, üzüm ilave edip ıl0 • 
tane mütevaıısıt soğan rendele!; 
niz. Tuz ve bir çimdik baha1 11 

pip bir tencereye koyunuz. 5~ 
yunu koyverip çekinceye )ait 
çeviriniz. Müteakiben dibi •0

11 mamak için bir kaşık sade yatı ~ 
ve edip biraz daha çevirip indir'..; 
niz. İçyağını düz bir yere 1~;~ 
dört köşe prçalar kesiniz. ortıı 4 

rına bu harçtan ıbirer yemek ~3' 
ğı koyup poğça gibi sarınız. lfül; 
akiben içini sağde yağ ile yağla~ 
ğınız bir tepsiye dizip fırında P1 

1 Bu yıl alıcılardan çok talepler riniz. LAyıkiyle pişince çıkıırı 
Yapılmaktadır tabağa koyunuz. Ve evvelce 1ar' 

l ı· Bu sene ecnebi memleketlerde lıp hazırladığınız domates aa 1 
yapılan tütün ihracatı 17 milyon ki- sını üzerine döküp sofraya .,efl 
!oyu geçmiştir. Amerikan tütün kum niz. 
panyaları piyasadan 9 milyon kilo-
ya yakın tütün alarak en iyi kalite 
den olan tütünü çekmiş oldukların 
dan fiyatlarda bir düşüklük belir -
meğe başlamıştır. Son günlerde pi

""""""""""""""'"""""'"" . ·~ .. "··· .. :. POLISl'E·~ ;. ~ 

iki esrarkeş 
yasada tekrar satış başlamıştır. En Dlia iizerlerinde taşıdıkla1'1 

iyi kalite tütünler 50 - 60 kuruştan esrar ve afyonla yakalandılııf 
)le~· diğerleri ise 35 - 40 kuruş arasın- Tahtakalede oturmakta olan .

1 da satılmaktadır. Bazı yerlerde de met ve Osman isminde iki ki~01• 
75 kuru~a kadar tütün satılmakta - vaziyetinden şüphelenen zabıta ~'. 
dır. murları dün şüphe üzerine uıer '

1 Amerikan kumpanyalarının btı rinde arama yapmış ve muayene P 

senelik ihtiyaçları 16 milyon kilo ticesinde Mehmette bir miktar e! 
olduğuna göre memleketimizden da- rar diğerinde de afyon bulunnı1"' 
ha pek çok tütün alacaklardır. Bun tur. 
dan başka Rumen, Alman, Fransız Her iki kaçakçı da adliyeye se' 
kumpanyaları da Türk tütün limited kedilmişlerdir. 

şirketiyle yaptıkları anlaşmalara Hafta tatili kanununa uynıa!'~ 
göre memleketimizden tütün çeke- iki dükkancı hakkında takı"8. 
cekleri için fiyatların iyi gideceği Aksarayda Ordu caddesinde .s~:,· 
ümit edilmektedir. ·b ı 

numaralı bakkal dükkanı sahı ı ıı 
Nevyork sergisi için seçilen yine ayni semtte kahveci Mustıı. 
eşya yakında gönderilecek hafta tatili kanununa aykırı lıJll"; 

Önümüzdeki nisanın sonunda a- ket ettiğinden haklarında kaııuP 
çılacak olan beynelmilel Nevyork takibat yapılmıştır. 
sergisine ait hazırlıklara memleke- Tarasadan dü§tü ayağı kırıldı 
tin her tarafında hararetle devam Küçük Parmakkapıda Emiııb11 
olunmaktadır. Sergide te~hir oluna- apartmanında ikinci katta (6) ıı~ 
cak eşyaların gönderilmesine yakın marada hizmetçi Gülsüm Gülte!ı•P 
da başlanacaktır. bundan iki gün evvel pencerede 

Mersinde kurulacak meteoroloji tarasaya çamaşır asarken mu•-'ı-
istasyonu ne.sini kaybetmiş ve yere dü~O'· 

Baş Vekiilet meteolopi umum ayağı kırılmıştır. 

müdürlüğ(ince Mersinde de bir me- Kalp sektesinden öldü 
teoloji ist:ısyonu açılması kararlaş Kadıköyünde Çimlik sokağınds 0: 

tınlmıştı. Bunun için şimdiye ka - turan binbaşı tekaüdü 63 yıışlııt•P. 
dar yapılan tetkikler bitirilmiş ve da Mehmet Nail dün evinin ~eJI 
istasyonun yapılacağı yer tesbit e- sinde çiçekleriyle meşgul oıur1' . 
dilmiştir. Bunun i~in icap eden hU- sekte! kalbden ölmüştür. Yapıltıl; 
tün Aletler Avrupaya sipariş edil- muayene neticesinde defnine rub!' 
miş ve bir kısmı da gelmiştir. verilmiştir. 

Bu istasyon Mersin için tayyare Bir otomobil iki kişiye çarııtı 
ve ziraat noktai nazarından çok bU Şoför Mahmudun idaresinde bV' 

yük ehemmiyeti haizdir. İstasyonun Junmakta olan otomobil dün E~;; 
yakında f:ıaliyete başlıyacağı umul- önünde Hamdi ve Ahmet isJillll 

1 maktadır. iki kişiye çarparak yaralanmalafl11' 

Almanyaya mühim miktarda sebep olmuştur. Suçlu şoför ya!ıl\ 
ihracat başladı lanmış y .. ralılar hastahaneye 1'.9 

15 ağustostan itibaren meriyet dırılarak tahkikata başlanın~ 
mcvkiine giıen Turk - Alman tica- ... 

...................................... l 
ret muahedesinden sonra tüccarla- - 1 
rımızın Almanyada bulunan 9 mil- Sadakai Fıhr ! 
yan lıralık bloke paraları azalmağa En iyi İyi soıı ! 
başlamıştır. Alfilcadarlar bu ala - __....., 
cakların kısa bir muddet zarfında Buğday: 15 14 ıı ,. 
tamamlanacvğını t~min etmekte - • Arpa : 24 20 ıt 
dirler. Aynyeten ihracat mevsimi- Üzüm : 84 67 J4 ! 
minin başlamış olmasiyle memleke Hurma: 00 133 oO ! 
timizden Alınan;vaya muhtelif ibra- BAYRAM NAMAZ! 1 

1 cat maddelerimizden satılmağa baş- S. I>· ı 
~~~ -ı 

Almanlar bu sene bilhassa, tütün, Vasatı saat 7 25 j 
pamuk, tiftik ve hububat ,.Jmakta- \ Ezant .ııaat 2 50_.I'. 
dırJar. ._ ......... - ........ - ............. ./ 

Piyasa hararetlendi 
Memleketınıizden A vrupanın bir

çok milletlerine ihraç edilen koyun, 
keçi, oğlak gihj kuçıılc bacak hay
vanatı derilerinin müşterileri son 
zamanda gittikçe artmaktadır. Sov 
yetlerin tekrar piyasamıza avdet et
mesi üzerine deri ve keçi kılı llzerin 
den hararetli satışlar başlamıştır. 

Bundan ba.şka Almanlar haric", 
kuş yemi üzerine diğer mernleke• 0 

!erden olan talebleri ayni şekilde 
devam etmektedir. 

Hububat ihracı diğer maddele
re nazaran daha durgun olmasına 

TAKViM 
22 Son Tepin 1938 SALI 

Hlcriı 29 Ramaua 1357 
Rumlı 9 5011tt:trlıa1354 

Kasım: 15 

-
Dotu Hati ı 6,54 

rağmen fiyat itibanyle çok iyi git-! J 
mektedir. ,, _________ _, 

Ôtle : 12,00 - ikindi ı 14,31 

Aktamı 16,46 - Yauı ı ıs,22 
lmaalı: 1 S,12 
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ismet lnönünün Yapılan Merası·m Devletler Anlaşmasına Doğru • 
Beyannamesı 

Ç b ı A y (Bq tarafı 1 inci .. yfada). 

e m e r a y n arın ı:.ık:::::ğ. ı::~~:~ı.u ':~.sıta~ 
Parı·se Gı.dı·yor melde ge~inniştir. Miltetimi~n .btı-

11ilklüğüne, kudretine, fa.zıt6tine, 
medeniyet utü.f.adına, 116 miiJcellef 
olduğu itıscıni11et vazif ekrİ'tt-' aa.rstl 
ma.t itikadı vardı. "Ne mutlu Tür
küm diyene,, dediği zamcın, kendi en 
gin ruhunun, hiç ı;ömniyen &lkf:'".~ 
tnanalı bir surette hıd8sa. etmış idı. 

~u Ziyarette Almanya ile Anlaşma 
Esas arı T esbit Edilecek 

Londra., 21 (A.A.) - D. N. B. muhabirinden: 
Önilmüzdeki hafta ortasına doğru İngiliz nHırl&n ile Fransız n~ 

tı:ı•rı arasında yapılacak olan müıakerelerin resmi programı neşredil
ltııştir. 

Fena, zihniyet 11e idan ile geri 
bu·akılmtş Türk cemiyetini, en. 1..-ıaa. 
yoldan insanlığın en .. mflte~mil ve' 

., ' <™ 

Yaratılan 
Yeni Ruh 

Dün Arıknrada yapılan bUyük 
cena~e merasiminden sonra tam sa

at 16 da bütün yurtta Ulu Önderi 
anmak için üç dnkika süküt edildi. 

Bu vakti belli etmek için şehirdeki 

bütün sirenler ve limand ki bütün 

vapur düdilkleri çalmağa başlayınca 

herkes olduğu yerde durdu. Bütün 

şapkalar çıknnldı. Ve herkes ihti

ram vaziyeti alarak onu düşündü. 
b B. Cenıberlayn ile Lord Ha lif ax, 
lr~~berleriııde Başvekilin husu~t 
t~tibi Lord Duglas ile Hariciye mils 
~arı B. Cadogan ve merkezi Av
l"ııı>a işleri departmanı iefi B, Et -
~n olduğu halde çarşamba günü Pa 

tere Ye Frırnsanın yeni büyük dev

lete yani Almanya)·a karşı takip e

decekleri haltı harekete müteallik 
olacağı söylenmektedir. 

tn temiz zihniyetlenyu mucehJı.ez 
modem bir devlet haline getirmek 
onun. başltca kaygımı olnı~~.ştu', Teş-ı 
kilhtt esasiyemizde ııe bugıın hıznıet ~ 
başında, irfan mııhitinde ve geniş 
halk içinde btt!trtwn bütün vat~n • 
daşlcırın vicdanlarında ye1·le!m.ış o

DGn Tak•imde toplanan kalabalık -
Ben bu saatte, İstanbul tarafın

da ikinci de.recede caddelerinden bi
rinde bulıınu,yordum. Düdükler çal-

mağa başlar başlamaz, bir anda ve 
biUlistisna herkes olduğu yerde du

rarak ihtiram vaziyeti aldı. Önümde 

on, on iki ya.şlarmda bir mektep ta

lebesi, biraz ileride çarşaflı yaşlıca 

bir kadın, daha ötede de üstü b~ı 

pek düzgün olmıynn bir adam var
dı. Üçü de ayni ruh ve ayni hisle 

tıse llelecekJerdir. 

. Çarşamba akşamı 1'"ransız hari 
cı~_: nezaretinde bir ziyafet verile
~l\ı.ir. Perşembe günü Reisicum -

Çek matbuatı İngiliz gazetele
ierini tenkid dyor 

Ut B Leh b. •. - 1 • f t• l' · run ır og e zıya e ı ve-
ecek, Paris şehri de bir çay vere- dırlar. Matbuat bazı siyasi mah -
~ktir. Akşamı İngiltere sefaretin- fellerin Münib konferansiyle hasıl 
rne bir gala ziyafet verilecek ve cu-

Münib, 21 <A.A.) - Milnih mat 
buatı Çemberlayn ve Halifaksın ya

kında Parise yapacakları seyahat 

hakkında tefsirlerde bulunmakta -

l n tünü Fı·nnsız ve İngiliz nazır -
d~rı r11aiyeUeri ile birlikte Londraya 
oneccklerdir. 

f"ld lyf malumat almakta olan maha 1 
e Paris müzakerelerinin İngı1~ 

olan havaya mugayir bir hava ya

ratmağa çalıştıklarını kaydetmek -

tedir. İngiliz matbuatının bu müna
sebetle ittihaz ettiği tarzı hareket 
bilhassa tenkit edilmektedir. 

ispanyada' . 
M'.uharebeler 

~ Yuvarlak Masa 
Konferansı 

~ 

"-\trnhuriyetçiler bir çok 
(aYiai:, 1200 esir verdiler 

ltı.t Saınrnankn, 21 (A.A.) - Umu
ak knrargah tarafından evvelki 
de Şam ııeşredilen resmi bir tebliğ-

Şôyh! denilmektedir: 

d Segre mıntakasında latalanmız 
~anı Seros civarında da işgal 

'tti~. 
~ gı ınevzilerden tardetmişlerdir. 
?tt UtııhUriyetçiler nğır zayiata uğra· ı 
hiı~tardır. 1.200 esir alınmış ve mü 

·~ rn lllıtıtakalarda harp malzemesi 1Srtin . . . 
aın edılmıştır. 

Çinin ve Mogolistanın 
Çin kontrolüne girme

sini tesbit edecek 
Tokyo, 21 (A.A.) -Domei ajan

sından: 

önümüzdeki salı ve · çarşamba 
günleri Japonya ile Mançukuo ve 
Çinin ve Mogolistanın Japon kon
trolu altında bulunan aksamı ara
sındaki iktisadi tedbirleri görüş • 
mek üzere bir yuvarlak masa kon
feransı toplanacaktır. 

Çinlilerin hareket üssü olan 
Hankongu işkal ettiler 1

lava kuvvetlerinin fanliyeti: 
.... liuıun öğle zamanı tayyarcle - Tokyo, 21 (A.A.) - Japon .kJ.· 
•ııtı· taatı başı bozuk Çin kuuvtlerıne 
,, ıı Aliceııte şehrinne öldürillen ' • b 1 ı dır 1ki 
•c g" kar~ı harekata aş anuş ar · 
A 

0
1llülcn l•'alang müessi8i Jose Japon kıt.ası büyük kanalın üzerin.· <\nton · ki.in 

8 ıo Primo de Riveranın hatıra de ve Chantungun garb •• ıde 
tı.:nı tegcilen şehrin hapishaneleri - tntizingnle Houpcn eyaletinin ce-

111 Ve nı · kl nubu garbisinde kain Hanıt. ong'u. at~ C?.arlığının üstüne çıçe er hir 
"1ı~lardır işgal etmişlerdir. Bu iki şe , ~yrı 
b · muntazam Çin kuvvetlerinin istinat 

Panyadan dönen Belç.ıkah etmekte oldukları hareket UsstldUr. 

liruk 
gönüllüler Prens Paul Londrada 

•i ttı .. set, 11 (A.A.) -Cumarte- Rumanya kralından sonr~ ~acar 
~ 1 nu Cumhuriyetçi İspanyadan naibide Londraya gıtti e.en B 1 • • o 
hePsi r • Çika gönUllülerinın hemen Londra, 21 (A.A.) - Yugosav 
~ naını, yarah veva hastadır. ya naibi Prens Paul, refakatinde rr, . . 

llaanın Roma sefiri ltıo.lyan Dilşes dö Kent'in hem_ş~resı prenses 
ine· .... ı . tti" Olga olduğu halde oglcden sonra -.r arını zıyarct e . . 
it Londraya gelmıştir. 

fitt ;rna, ~1 (A.A.) - Fransa se- Zahiren hususi mahiy~tte ol~n bu 
ita rançoıs - Poncet ile sefaret er ziyaret esnasında prensın İngıltere 
ti11~1' hariciye nezareti teşrifat hükümetinin mDmessilleri ile tica
trı~n refakatinde olarak Licteur sa- ri meseleler hakkında mOzakereler 
~tlrıa &iderck eski İtalyan hüküm- de bulunacağını bazı a-azeteler yaz. 
lcrı:rının ve ır.eçhul askerin mezar- maktadırlar. 
l a Çelenkler koymuştur. General Charlt-.s Londraya 
t.lyaıa Milli Sellüla. firketi mali içler için gitmiı 
l~oın 

ili bi!d·a: 2l (A.A.) - Stefani ajan 
ırıyor: 

A.kade · 
Ciorcı . ı:nı azasından profcösr 
ıu.1 anının riynsetinde .. Mim sel-os . 
l'ıı.işt~' ısrninde bir şirket tesis edil-
1":-d~r. Şirketin gayesi bazı nebat -
aeıı,,1n çıkarılan iptidni maddelerle 

"OS • t° 
~· ııı ıhsaliit·.nı tanziın etmek-

ır. B· f 
Benhı 

1 
· enni ve otnrşilc müesse-

~·eni sı~ 1
1enırniyeti büyü.dür. Çünkü 

1 .,.ır •etkl'-+ 
a.Ylcı • agı , mensucat ve pıı.r-

Ola11 lııaddeler cndOstrisine 1§.nm 
seııu10 

ll1in e 1 su ıntıhim miktarda te -
r E!cektir, 

Stıriy b 
e !Le uslar meclisi 

reisliği 

İıı nerut -1 
•t :-:3uri' (A.A.) - Bu ana ka-

t h<Je bu[e n1ebus:ın me(']isi riyase
\':Qiden ~nı~uç olun B. Far Kiiri, 

"l> ecli1,.,. 1~~·~ik bir P.kseriyetle inti
-~lit. 

Londra, 21 <A.A.) - General 
Charles Bodenchnlım Londra seya
hatinin tamamiyle hususi mahiyette 
olduğu Almanya sefaretinden bildi
rilmektedir. Londrada ikameti es
nasında General, sefnrethanede ka· 
lacaktır. • 

Bununla beraber bazı gazeteler 
mumaih•yhin bazı maliyecilerle gö
rüşerek Londrn piyasasında Alman 
tediyatı meselesini halletmeğe çalı

şacağını yazmaktadır. Bu tediyat, 
liareşal Goering tarafından idare 
edilen dört senelik planla alakadar
dır. 

Berutta yapılan nümayişler 

Berut, 21 (A.A.) - Dün Fran
M - Suı·iye muaheclenanıesine mun 
zam mukaveleler hHkkında neşre

dilen bir hav.ıdis iizerjne bir takım 
nümayi!iler ve muknbil nümayi~ler 
olnıutt&u. 

lan tayık, milliyetçi, halkçı, tnktlfip. 
çı devletçi Cum1ıııriyet, bize biitün 
e~safüG Atatilrk'iln en kıymetli 
emanetidir. UfüWnden beri A
tatürk-ün aziz adı ve hatı
,.CZS'l, bütün halkımızm c~ı candan 
duyguforiyle sarılm1.ştır. Memleke
timizin he1· l<öşesinde ve b;itün mı1-
letçe keruii._<tine gösterdiği.mi.z. s~
mimi boi}hl!k, devlet ve nııllctımız 
i~in kudrr,t ve 'tıefanın beliğ misa
lidir. Türk milletinitı aziz Atatürke 
gösterdiği sevgi 't•e saygı, omm ni
çin Atatifrk gibi bir devlet yetişti
rebil.ir bır kaynak olduğwm bütiin 
dünyaya göstermiştir. 

At.atiirkc tazim. vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza, kal
bimden gelen şükran dııygularımt 

ifade ctmeği ödenmesi lcizını bir 
borç sa11<lım.. 

Milletler arasrnda kardeşçe l>ir 
insanlık hayatı Atatiirkiin en kıy
metli irlr."li idi. Bütün dünyada ölil
müniln gördüğü ihtiramı insanlığın 
atisi için iimit tıerici bfr müjde ola
rak sel.dm.lnrım. Hu .ı;özlerinı, yazı

lariyle 116 toprağımızda şö1ıalyc as
kerleri ve m ümtaz şahsiyetleriyle 

yasımıza iştirak eden l>ilyül~ nıWet
lm·e Türk milleti adına {lükmnlan-, 
mm ifadesidir. 

Devlctinıiznı bcüıisi ve milleti
mizin feda kar, Badık ita.dimi, 

lnsnnlıT.· fde"linin liŞ?k ve milm
taz siması, 

Eşsiz 1m1ırammı Afntiirk, 
Vatmı sana minnettardır . 
RiUiin önı1·iinü hizmetine 'Verdi

ğin Türk milletiyle beraber senin 
h1<zurunda t.azim Ue iğiliyornz. Bii
tiin hayatında bize ruh.uml<ıki ateş
ten canlılık verdin. Emin ol, aziz 
hatıran sönmez mr..şnle olarak r11h
larım1zı daima ateşli ı•e uya11ık tu
tacaktır. 

ReisiC'umhur 
iSMET /NÔNÜ 

Ah! 
En büyük muciıen hangisi ol

duğunu soruyorlar. Bunu bilmiye
cek ne var: Senin en büyük mu
cizen, kendi kendini yaratmış ol
mandır ... 

* Demiştin ki: "Beni bir gün el-
bette bu toprak alacak, fakat bu 
millet ebediyyen payidar kalacak ... ,, 
Bu milletin ebcdiyyen payidar kala
bilmesi için senin bütün benliğinin 
milletin vicdanında ve ruhunda ebc
diyyen payidar kalması şarttır. 

* Sen de bütün faniler gibi elbet-
te ölecektin. Fakat bu ölüm vakit
siz gelmeseydi, senin vakitli ölümü
ne bugünden sonra doğanlar da ağ
Jıyacaktı ve o günden evvel ölenler, 
bu tahammül edilmez hicrandan 
masun kalacaktı. 

* Sen bir volkandın, söndfüı ... Bu 
sönüş öyle aksillameller yaptı ki, 
be.şeriyet denilen varlığı üstünde 
barındıran ihtiyar küre, bir ucun
dan öbür ucuna kadar derin uğul
tularla sarsıldı. 

* 3en de insan denilen bir mah-
IOktun: belki senin de masum gü
nahların vardır. Fakat ruhun tasa
lanmasın. Milyonlarca kalbin en te
miz kaynaklarından akan gözyaşı 
selleri, muhakkak ki dünyada şim
diye kadar işlenen bütiln günahları 
yıkayıp temizliyecek kadar coşkun-
dur. Ag4~ lneı 

(Battarafı 1 inci aa7fada) 
rem Tur kürsüye geldi, ve güzel bir 
nutuk söyledi. 

Bundan sonra Ha.lkevi namına, 
Osman Sipahi bir söylev verdi. 

Bunu takiben halkevinden Kemal 
Baki, Atatürkün kudreti ve yaptığı 
işler hakkında uzun bir nutuk_ :e~
di. Bunu müteakip de and ıçıldı. 

A nd şu şekilde idi 
"Biz Türk milleti, Atatürkün, 

inkılaplarma, onun Cumhuriyetine, 
onun istiklaline, ilelebet sadık kala
cağımıza namusumuz, şerefimiz, 

Türklüğümüz namına söz vererek 
and içiyoruz. ,, 

Bu sırada saat 4 olmuştu, Üç da
kika sükut edildikten sonra Atatür-1 
kün abidesinin etrafındaki meşale
ler yakıldı ve askerler nöbet aldıar. 

Bütün İstanbul şehri Ulu Önder 
}erini son bir defa daha selamlıya
rıık dağıldılar. 

Harbiyedeki .llemsim 
Dün Taksimde olduğu gibi Har

biyedeki Atatürk anıdının önünde 
de muazzam merasim yapılmıştır. 
Harbiyedeki meydan ve bütün cad
deler daha saat 13.30 dan itibaren 
kalabalık halk kitleleriyle dolmuş-
tu. 

Merasime saat 15 de bir askeri 
bandonun çaldığı İstiklal marşiyle 
başlandı. Müteakiben mektebin ö -
nünde takım kolu halinde yer almış 
olan talebeye 

- Tilfek çıkar! 
Kumandası verilmiş ve abideye 

çelenkler konulmuştur. Bundan son
ra a..~keri bandonun ağır ağır çaldı
ğı matem havası dinlenmiştir. Bir
kaç dakika onra kürsUye gelen Şiş
li Halk partisi Başkanı Bay Rai9 
Güner, Şişli nahiye ve belediyesi na 
mına Bay Kemal; Yedek Subay oku
lu adına Hamdi Egemen:ı, birer nu 
tuk söylemişlerdir. 

Hamdi I<';gemen söylevine şu söz 
lerle nihayet vermiştir; 

- Atatürk, Yüce Önder. Göme
lim seni gel tarihe desek sığmazsın! 

Bundan sonra ordu ve ge.nçlik 
namına Yedek Subay okulundan 
Hayrı Engin, Şişli Halkevi Başka
m Ahmet Halit Yaşaroğlu birer nu
tuk söylemişlerdir. 

Müteakiben de orada bulunan on 
binlerce vatandaş hep bir ağızdan 

and içmiştir. 
Bundan sonra saat tam 16 ya 

geldiği için her tarafta düdükler 
çalmağa başlamış ve biltiln mey -
dandaki halk kitleleri ilç dakika sil
kfit ederek son ihtiram vazifesini 
ifa etmişlerdir. Daha sonra anıdın 
önündeki meşaleler yakılmış ve al
tı yedek ~ubay okulu talebesi ihti
ram nöbeti beklcmeğe başlamışlar -
dır. Bütün Yedek Subay talebesi 
takım kolunda Atanın anıdı önünde 
geçit resmi yapmış ve merasime ni
hayet verilmiştir. 

SARAl"BURNUNDA 
DUn bütün şehirde olduğu gibi 

Gülhane parkında da büyük bir me 
rasim yapılmıştır. Saat tam ikiye 
geldiği vakit abide etrafı on binler
ce halkla dolmuş idi. 'Merasim Fatih 
itfaiye bando:iunun çaldığı İstiklal 
marşiyle başladı. Bunu Şöpenin ma 
tem havası takip etmiştir. 

Bunu müteakip, Eminönü Halk
evi namına Agah Sırrı Levent tara
fından güzel bir söylev verilerek ez
cümle denilmiştir ki: 

"- Arkada~lar !.. 
Atatürk ölmedi. Ömründe, gece 

nedir bilmiyen Ulu Önder AtatOrk 

milletine hep yeni sabahlar hazır

lamıştır. O, işte yine böyle bir sa -
bahta bütün bir milletin, bütün bir 
memleketin her şeyi görebileceği bir 
zamanda yatağında gözlerini haya
ta kapadı. Faknt işte bizler ayak
tayız. Türk gençliği Cumhuriyeti 
sana emanet etti.,, 

Bundan sonra Şehir Meclisi na 
mına Meliha Avni Süzen, Naki Te
zel, Halk namına htiklat lhmsinden 
Behçet Derman taraflarından çok 
acıklı ve ateşli hitabeler söylenmiş
tir. 

Bu sırada şehrin her tarafında 
çalan düdük sesleriyle beraber so~ 
tazim vazifesi ifa edildi ve evvela 
Halk partisi, önde olduğu halde İs
tanbul kız lisesi, DarOşşafaka, Kız 
orro Hayriye ve Eminönüne dahil 
bütUn ilkmektepler Atanın önünden 
tavaf ettiler. Ve böylece merasime 
nihayei verilmiş oldu. 

tJSKtlDARDA 

bulundukları yerde bir taş gibi dur

dular. Belli idi ki bu anda üçünün de 

dimağından geçen şeyler kıl kadar 
yekdi~e.rinden farklı değildi. 

Bu anda ben de Atatürk'ü dil· 
şündüm. 

Bu mnnz.'l.ra onun yaptığı inkı

Hiplnrın en büyüğü olan içtımai in

kılil.bı ne kadar kuvvetli ve canlı o-

!arak meydana koyuyordu? Bir 

.milletin her tabakasına on beş yıl 

içinde bu rubu aşılayabilmek, mu· 
hakkak ki muazzam bir eserdir. 

MURAD SERTOULU 
Bu münasebetle Üsküdarda y~- _ ............... .., ....................... .. 

pılan merasimde de bnşta gcnçlık 8 Jk J M t 
olmak ilzcre binlerce halk bulun - a an ar a e-
muştur. 

Daha erkenden i~kele meydanın 
da toplanan halk snat 14 de geldiği 
sırada büyük bir kitle teşkil ediyor
du. l4.40 da Üsküdar Halkevi ban
dosu tarafından çalınan İstikliil 
marşı ile tören açılmış ~e bun~ ~ö
penin matem havası takıp etmıştır. 
Bundan sonra Hukuk Fakilltesin
den Yilmnü Oktar, Tarih öğretmen 
!erinden Cemal Yener ve avukat Re
şat Kaynak tarafından Atatürkün 
ölümü etrafınJa acıklı ve hazin di
yevlerıle bulunulmuştur. En son o
larak kürsüye gelen 7 - 8 yaşların
daki ufak bir talebe; "Cimeri Ok -

mimize iştirak 
Ediyorlar 

BOyük ma'"em günllmüz do!ayı
siyle dün bütun Balkanlara da mn
tem ve keder duyguları hakim bu

lunmuş.. Dost Balkan hükumetleri 

kfimilen 1asımıza iştirak etmişler

dir. 

Bu meyanda Belgraddan bildi

rildiğine göre Yugoslav Başvekıll 

ve hariciye nazırı Ray Stoyadinoviç 

beyanatta bulunarak: 
tar,, {Dutun Dünya ağlıyor) başlık- "Devrimizin en büyük adamla· 
lı manzumc.~i ile bütün halkı ağlat- rından biri olan Atatürkün şu au-
mıştır. 

Saat lt> ya geldiği ~nda duyu -
lan düdük ~esleri üzerine herkes ol
duğu yerde ihtiram ,.e tazimle du
rarak büyük hir sükunet içinde A
taya saygılarını göstermişler ve tö
rene nihayet verilmiştir. 

il a!ke~le rinde 
Dün şehrimizdeki bütün halk· 

evlerinde de Büyük ölüye son bir ih
tiram vazifesi olarak bir merasim 
yapılmıştır. 

da Ankarada cenaze merasimi ya

pılmaktadır. Yeni TUrkiyeyi kuran 

ve şahsında )'il~ek ŞÖ\•alyelik mezi-

yeti bulunnn bu bilyilk dostumuzun 

ebedi gaybubetinden dolayı dost ve 

milttefik Turkiyen;u matemine işti-

rak ediyor:.ız.,, 

Demiştir. 

Bundan başka Rumnny:ı \'e Y .ı .. 

nanistanda da bUtOn matbuat bu a
cı günOmQıden ve AtatUrkOn ynk-Merasime İstiklal marşiyle baş 

lanmış müteakiben halkevi başkan· 
ları tarafından birer söylev veril- sek şahsiyetinden uzun uzun b~hso-
miş ve üç dakika sükOt edilerek me derek mate.mimize ortak bulunduk-
rasimlere nihayet verilmişti". }arını yazmaktadırlar. 

Urfada Yapılmı Tören 
Urfa, 21 <Hususi Muhabirimiz

den telgrafla) - Ilugiln Urfaı;la 

Büyük Şef Ulu Önder AtatürkO:ı 0-
lümü dolayısiyle, y~pılan r<>..smi prog 
rama göre daireler, hususi müesse
seler, mektepler ta:namen k:\pan -
mıştır. 

Cumhurreisim;~ 
Ecnebi Delegele. 
ri kabııl edecek 

Saat on dörtte tören meydanın- Ankara, 21 {1'elcfonla) - Cam-
da halk toplanmış ve istiklal marşı hı:rreisi İsmet İnönü ya:-ın (bugün) 
ile tören açılmıştır. Bunu takip edeu saat S.5 de Anlmiada bulunan ec
matem havasından sonra vnli, ve 

ııcbi c?elegeleri, 4.5 de de ecnebi ga.-belediye ile halktan birer hatip A- . . • 
ta türkün eserleri ve memlekete O· zece muhabırlerını l c lt l ec Cet k
lan büyük hizmetlerini anlatmışbr. dir. 

Bütün halk ; büyük bir br ğlılık !!!!~~~~~!!!!!~~~:!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!! 
ve matem içinde Atatürk ümdeleri 
ne ve Cumhuriyet rejimine bağlı ka 
lacaklarına and içmiş ve Büyük ö
lünün hatırasına hürmeten üç daki
ka sükfit etmi~lerdir. 

Düzeltme 
Düukü başmıık~letUizdc en 

son paragrafın fistünde 7 inci 

sa~ ı r da memıiyet kelimw 

ıehvolarak meşrütiyet tarzın• 

da dizilmiştir. Bey2nı mazeret 

Bunu müteakip başta vali olmak 
üzere etrafında altı meşale yakıl

mış olan Atatürk amdı önünden ta
zimle geçirilerek merasime nihayet 
verilmiştir. ederiz 

NACI BALAK 
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Sür'at 

Silr'at, yirminci asnn en bilyük, 
en kuvvetli vasıflanndan biridir. 
Sür'at sayesindedir ki, Bugim za
man ve mesafe mefhuınlan orta
dan kalkmış, en uzak kıtalar bile 
komşu sayılacak kadar birbirin~ 

yakınlaşmıştır. Mütefekkir Stro
vski diyor ki: 

(Mesafeyi mağlub edecek vasl
talara malik olınaclığmuz asırlarda 
memleketler ve insanlar birbirle
rinden ayrı yaşa.mağa, belki de bir
bir:erini hiç görmemeğe ma1ıkiim 

idile~. Zirai ve sınai mahsuller 
ekseriya oldukları yerde çilrüyilp 

kalırdı. Yoksul illkeleri verimli 
memleketlerin fazla gelen mahsul
lerinden istifade ettirmek mümkün 
değildi. 

(Asri tekniğin insanlara verdiğı 

hfıkimiyet ve imtiyaz, şüphesiz ki 
her şeyden evvel sür'at mefhumun· 
da tecelli eder. Bu sayededir ki, 
insan mesafeye galip gelmiş ve 
y~r yüzünün görünüşünil büsbil
tün biışka bir şekle sokmuştur. 

(Mesafe deyince (Feza) deni
len uçsuz bucaksız boşluğu hatlr
laroaroak mümkün değildir. Feza, 
hakikatte bizim büyiik bir dilş· 

manımızdır: Vaktimizi yer, ömril· 
milzü yıpratı. Hayat ihtiyaçlan

nıızın bizi davet ettikleri yerlere 
derhal varabilmek için onun ta
hakkümünü kırmak, onu yoketmek 
13.zıındır. Bizi, ulaşmak istediğı

miz hedeflerden uzak tutan odur. 
Onun medeni varlığunıza nasıl kas
tettiğini anlamak istersek.. (Feza) 
yerine (Mesafe) demek kafidir. 

(!nsanlar asırlardanberi feza ile 
uğraşıyorlar, onu riyaziye kuvve
tile yanlışsız olarak ölçüp biçiyor
larclı. Fakat Bu bilgilerden hiçbiri 
fezayı yenmeğe yaramıyordu. Ona 
mutlak gözü ile bakılıyordu. 

(Evet, şüphesiz ki feza mut
laktır: On metre veya on fersah, 
her zaman on metre veya on fer

sahtır. Fakat mesafe insan için 
nispi bir şeydir. Bilfarz Paristen 
Bordoya yaya seyahat eden bir 

insan için yol uzundur; otomobil 
ile giderse kısadır. Yani sür'at me
safeyi ortadan kalclırmakta, fezaya 
galebe etmektedir. Bu itibarladır ki 

sonsuz bir sür'atin mesafe mefhu
munu bilsbütün yoketmesi 18.zım

gelir. 
(İnsanlar asırlardanberi bir yer· 

den diğer bir yere giderken sür'at 
aramışlarclı; fakat dört nala ko
ean atların temin ettiği çabukluk
tan başka bir şey elde edememiş

lerdi. Çünkü bu çabukluk, atın ve: 
süvarinin kuvvetine bağlı idi. Fira
vun da, Tut-Ank-Amon da, 14 
üncil Lui de araba veya at kullan-

ınWar, aralarını asırlar ayırdığı 

halde bunların yol alışlarındaki 

sür' at aşağı yukarı değişmemiştir. 

(Aradan binlerce yıl bu şekilde 
geçtikten sonra insanların elde 
edebildikleri sür'at birden o kadar 
çok yilksek bir dereceye çıkmış

tır ki, bunu eskisile hatta muka
yeseye dahi imkan kalmamıştır. 

{Bundan bir asır evvel Aleksandr 
Doma tarafından yazılan ha • 
yali bir romanın kahramanları, 

herşeyi yapabilirler.fakat saatte 
on iki milden fazla yol alamaz • 
!ardı. Halbuki bugün rekor kıran 
otomobillerin sür' atini düşününüz!) 

TILKt 

Bir otobüs acele yüzünden 
tramvayın camlarını kırdı 

Sirkeciden Salkımsöğüde doğru 
gitmekte olan Babaeski 15 plaka 
numaralı otobüs ayni istikamette 
giden 89 numaralı vatman M:ehme
din idaresindeki tramvay arabası
nm yanından geçmek istemiş ve 
tramvayın pencere camlarını kır
ımştır. -·-fürk - Macar ticaret anlaşması 

Yeni Türk - Macar ticaret an
laşması miizakerelerine yakında 
başlanacaktır. Bu maksatla Maca
ristana gidecek olan ticaret heyeti
mize verilmek üzere, anlaşmada e
sas tutulacak olan raporlar hazır
lanmaktadır. Bu raporlarda Maca
ristanla aramızdaki ticari münase
batı inkişaf ettirecek dilek ve mu • 
talaalar t.bit olunmaktadır. 

YENl5A8Alt ~ . , 

E iZ ORTASINDA 
ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

T ahtelbahirle Karşılaşınca .. 
''Uzakta Bir Cisim Görmüş, Evvela Bunu Batan 
Bir Gemi Sanmıştık. Fakat Yaklaş tığımız Zaman 

Bunun Ne Olduğunu Dehşetle Gördük .. ,, 
-13- -
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Romanyanın İktisadi 
Faaliyetleri 

Kral Karolun Londra Seyahati Ne 
Gibi Sebeplere istinat ediyor 

YAZAN: A.H. T. OHISHOLl'/J 
gibi aksi sadası ihlal etti. 1 eni 
şerait altında emniyetle eski siya
sete mi devam edilecek, yoksa bu 
nun esaslı surette yeııidrn tertip 
edilmesi mi lazım geleceği hakkın 
de yeni bir kararsızlık gerginliği 
ortaya çıktı. 

Romen ikbsat &'-' - , halis 
Romanyalı sıfatiyle tabii İngiltere 
ile Almanyanın her ikisinin, gerek 
menfi gerek müsbet, bugün yaptık 
!arından ziyade Romanyanın refah 
ve terakkisine yardım edebilir fik· 
rindedirler. Mese!A Büyük Bri· 
tanya hususuna gelince, BükreŞ 

Romanyanın bugünkünden büyük 
miktarda ve geniş çapta emteanın 
hem tabii bir alıcısı ve hem de &a

tıcısıdır fikrnde; binnetice Büyük 
Britanya taşan kasalarından hiç 
değilse Türkiyeye oon verilen J 6 

milyon lngiliz liraaı miktarda bir 
kradi ile geçen rejimden müde\1· 
ver •borç mütedavil par.a zorluk· 
\arının aksattığı ticaret tekerlek· 
!erini süratlendirebilir kanaatin· 
dedir. 

Almanyaya gelince, Reich'e 
Balkan ticaret portakalını "çekir· 
deği ezilinceye kadar sıkmağa,. 

mecbur eden maddi ve harsi sokul 
malann ikisi de geniş surette he· 
saptan hariç tutulduktan sonra. 
Romanyada nazilerin halis ticari 

muameleler olması !Azım gelenler 
den siyasi sermaye ve feth ve za· 
fer elde etmeğe mütemayil olduk· 
1 an fikri vardır. Nazi çeşnisi taşı· 
yan Demir Muhafız Hareketinlıt 
{bilhassa bunun geniş yahudi a· 
leyhtarlığının) son ortadan kaldı· 
rılması bu fikri gösterir. Almanya 
dan Romanyaya itbalatın vakit va 
kit Almanyanın değişen ihtiyaçla· 
nna uygun ve Romanyanın zararı 
na olarak keyfi su.rette değiştiril· 
diği de dermeyan edilebilir. 

Milli çehreyi muhafaza 

Mevcut bu hallere rağmen roo· 
dern Romanyanın pratik düşüneıt 
liderlerinin bu müşkül zamanda 
sağlam, müvazeneli ve realist ola· 
cakları memuldür. Ecnebi tazyiki 
ve Romanyanın ayağını yorganına 

göre uzatmak ihtiyacı güzel tak· 
dir ediliyor; onun milli çehre ve 

rengi daima bu yolda muhafaza e 
dildi. Romanyanın iş yapacak ol· 

duğu açık ve kapalı iktı.at gruP 
!arı liderleri sıfatiyle Büyük Bri 
tanya ile Almanya da bu noJ<aİ 
nazarın vaki geçmeden takdir 
edilmesi çok ziyade arzu edilir. 

Romanya İngiliz alakasınır• 
yoksuzluğundan kapalı Alman ik· 
tısadına girecek olursa, bu biı· 
zarur zamanın gecikmesi ve bu ik· 
tısadın nihai açılmasının ücretini 

arttırma demektir. Kapalı iktısal 
ve tekrar açılıncaya kadar dün.va 

ticaretinin hakiki canlanması dtill" 
ya geçinme seviyesinin yüKsP,Jnıe
si gayri mümkündür. 

Kral Karolün cesareti 
Hal ve vaziyet bu merkeıdt 

bulunurken Kral Karolün lngilte" 
reyi ziyaret etmesinin bir nez:aJtel 
mahiyetini tafımadığı &fikardır• 

Çünkü Kral Karo! bugün Roman· 
yanın çok kati hakiki hükümdar 

ve lideri, ve bu sebeple de Avrupa· 
da müsbet bir siyasi kuvvettir. B31 

kan i şlerinin hiç bir cddi mevkii· 
nin Kral Karolün gerek iktidar 
ve gerekse cesaretinden ~üphe~İ 
yoktur. 

Romanyanın bugün İngiliz dil 
katine pek ala değeri vardır. Jl9t 
tıı. Münich'de Mister ChamberJaiı 
ile Herr Hitler'in imzaladıklaf 
müşterek bey.anamenin ilk tecril 
besi yapılabilirdi. Büyük Britaı~ 
ya ile Almanyanın ikisi de, pe 
başka ölçüde ve pek başka sebep· 

a· !erden, Romanyanın refahınd3 . 
·ııı Jakadardırlar, ve Romanya bu ı 

memleketle ticaretini geniş suret· 
te arttırmaya haheşkerdir. 



YENllABAH Sayfaı • 

Serbest DUygular 
Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve Şiirleri Neşrediycruz. 

Atat~rk ~~nya!.a öğretti · A T A M I Z A 
l~ı T urk olmez 

10 ' 11/ 938, sant 9 u 5 geçe dünya 
~·erinden oynuyor. Beşer öksüz ka
lıyor. Tarih fakirleşiyor. Dünyada 
g•ırülmeuik bu muazzam hadise kar 
§lSında işin derinliğini düşünmeden 
<Atatürk öldü) deniliyor. 

.Atatürk ölür mü hiç ? ölüm fani
ler içindir. Ebediyetin bizatihi ken
disi olan Ti.irk'ün Atası nasıl ölür
hı .. ? 
uş ... Akıl mevcut olan bir 

kafa b . b·ı· . ? A .. una mana ı ır mı ..... 
t:ıturk'ün kalbinde, beşerin ka-

fasında layemut bir halde yaşıyor. 
Buna inanmamak Küfürdür. Bun
dan beşeriyeti, hele Atatürkil bağ-
~~~d~n doğuran Tilrkil katiyetle 
\.QlZıh t'derim. 

Bugün yalnız 18 milyon Türk 
değiJ, 100 milyon dünya Türkfi onun 
tuh ve i?.i üzerinde secde ederek 
ona bağlılığını teyiden antlar içi
~?r, onun kurduğu içtimai mezh~-
uı hudut tanımıyan arızi setlerini 

~krnış bir halde ve ruh birliği et· 
rafında toplanıyor. 

d .. 'I'ürk, dünya milletlerinin özü -
it~r. Ondan bliyük ulus yoktur. O 
~barla da Ata, dünyanın en bilyU-

olrnak hakkını tamaman kazan
?nıştır. Herkes biliyor ki kırk bin 
Wlık Türk.ün tarihinde bir kaç (Er· 
f~nekon) vardır. Fakat bunların 
ı;tnde (1919) badiresi kadar fe
~t ifade eden bir devreyi, bir 
~nı. beşer tarihi dahi ksıydetme
atı§tır. 1~1:c böyle pek feci badireyi 

atnrak en şerefli bir devlet kur
tı~ak. dünya.da hangi biiyüğe na
d P_ olmuR,tur? Dünya.da 18, daha 

0bl'usu 100 milvon Türkün Ataya 
Ve ese . b ·1 . -gi • ıınc ag andıgı kadar han-
a· hır camia, e.c;er yaratan bani-
ınc "e . • k d .. ha,. .. eserme ou a ar sevgı ıle 

n glanrnıştır? 
ş-~ SUallere cevap verile bilir mi? 
i ~Phesiz hnyır değil mi? Onun 
açın Atanın ceset itibarile bizden 
nYrılJ!?ından mana çıkararak sevi
ci~ler rnevcut i!'le onlar bilsinler ki 
e~nd~ yeni bir tufanı Nuh zuhur 

d _ Yıne 18 milyon Türkün yaşa
ıgı "'Ik Zak 11 e bu tufanın tesirinden u-

ca· kalacaktır. Bunda şüphe dahi 
ız degı··ıct· ır. 

Biz .Atat·· k d · d b" §ad •· ur evrın e ızzat ya-
<liy ıgınıı.z için (hissi) düşünüyor 
ilan enler _bulunabilir. Mesela şah
lar ben 933 yılı daha milli hudui
lne llt~!n~a yaşarken hir Linç edil
J\le ~adisesi karşısında kaldım. 
bu. Yhırne uydurulan ve yaratılan 
~ canavarca tecavüz k{U'§lS!nda 
aJ}::ı.dıı'Y,- ın h"tt ah . . . ~ ~a~:'} a~u u ı e ş sıyetimi sı-

akı~~tı.~ıck ve böylece bu fena 
dt. b:ı onlemeği dllşUnmek lizım
tam rhal Onuncu Cumhuriyet bay
nın ı Rabahı buJunduğum kasaba
gtaf Posta~ancsinden şöyle bir tel
hu <::ektım: (Ankara. Reisicum-

~h ~ustafa Kemal. On ncu 
Sile Urıyetinizi kutlular ve oilve-

etı de · 61.ıla . rın tazim ve sadakat duy-
litiın rı ıle Yliksek huzurunuzda iği
.1\. R lınza: Rodop Türklerind~n ı 
c:;;;.. ef c~.) Etrafa hemen şayi ola-
-ı:.•nı bıtd· -· da hük· ıgım bu haber karşısın-

içi11 d urnet, şahsımı muhafaza 
~~tin· er?al tedbir almak mecburi
likeı,/_!11ssctti. Böylece hayat teh-
h ıı"'-'en k aı ta urtulmu.ş oldum. . Bu 
§ah.,· ınaınen gösteriyor ki Atanın 

... ıyeti alem .. 1 b" 
§ıy0r. 

1 
• şumu ır mana ta-

k~1 ile ştc ~u ~e ~~ gibi halJer saı
li~ .. bu gunku Türk neslinin 
et.seli: ~~Ylediğini bir an için kabut 
de b· . ile binleı·le asırlık istikbal-

ızırn hi . 
ltlcıt v ~sı denen düşüncemizi 
hoyıc~ §Uı.aıı ile teyid edecek ve 
?l<lur,unı no~i nazarımızda haklı 
lçUı d' uzu ısbat edecektir, Onun 
bir (l~ıo;uırı ~ bir daha ikinci 
gelı-ıiy ) felaketi '!'ürkün başına 
~u der~c.ektir. Ctinkü Ata dünyaya 
lcan verui: Türk·· ··ıdil k 

Utıu t b" u o rme ' 
bir k . a ıatı tagyir kadar muhal 

eyfly tt· ll<ık.ta .. e ır. Dünya tarihine bu 
dıırni;t'sılınmiyecek şekilde hakke-
11ili bu~r. Dünya müstakbel ne
tayri ih~i okudukça Türk dedi mi 

Yart irkllecektir. 1'te bu 

Onu öldü diyorlar biz inanmıyoruz, 
Bilinmez bir ateşle ta içten yanıyoruz. 
Doğuda ve batıda yükselen büyük adı 
D 

. , 
enızlere, tarihe, göklere sığamadı. 

O, bir altın güneştir güneş arza sığar mı 7 
Gök kübbeye güneşten başka bir şey doğar mı' 
Cumhuriyeti kurdun bu eserin ne bilyük, 
Büyüklerin büyüğü altın güneş Atatürk .• 
On yedi miJyon Türkün büyüğü biltünüsiln, 
Karanlık gecelerin en aydınlık günüsün, 
Ölmez bu Türk ulusu sen bağrında yaşarken, 
Büyük küçiik her kalbde bu alev yükselirken.. 
O sarsılmaz iraden ulu herşeyden ulu. 
Gittiğimiz nurlu yol hep ışığınla dolu, 
Bu yolda yürüyenler neye ulaşacaklar. 
Evet Türk ulusunu göklerde bulacaklar .• 
Damularını yakan ateşli Türk kanile 
Kalbimin en temiz sarsılmaz inanile. 
Ölmedi, ölmiyecek diye haykırıyorum. 
O Btı.rı oH·11 başı kalbimde buluyorum. . 

Erenköy Kız Lisesi Edıbiyatta.n 
Şükran BAKER 

P.f! !Hl 00 

ULU ÖNDERiMiZ VE OİvA 
INANCIMIZ 

Olsaydı cihan harbi Ulu Önderimiz vardı 

Sarsaydı düşman hep yurdu Atatürkümilz va. 
Kopsaydı mihveri arzın koca dahimiz vardı. 

Düzeltirdi billah bütün kainatı, arzı 

Düı;ıRe~ di hep yıldızar yere kürrenin üstündeıt 

Yıldızdan daha parlak yeşil gözleri vardı. 

İnseydi güneş toprağa kopup göğün üstünden. 
Işıtırdı billah biltün kainatı, arzı 

Ökgüz kaldık hepimiz o Ulu Atamız gittı 

Nursuz kadık artık o yeşiJ gözleri de söndü 
Karardı ışığımız altın saçları da soldu 

Girerek o kalbimize imanımızı sardı 

Artık tese1limiz ancak onun İsmetidir 

Kurdukları devlet devletlerin en ekberidir 
Cumhuriyet Atamızın mirası iizamadır 
Kurdutları devlPt devletlerin en ekberid 

00 

Babamız giderken 
Nihayet gei<li mi o zalim gün de. 
Daha ona doymadık ne acele 
Biz dayanamıyoruz senin gitmene 
Babamız bizi öksüz bırakıyor 

* Şon defa önümü;:den geçerken sen 
Bizi kendine sarmış sürüklerken 
Nereye gidiyorsun böyle erken 
Bütün şehir ağlıyor kan ağlıyor 

. * 
Bak koca Türk Yavuzla kucaklaştı · 
İşte deniz yava~ yava~ karıştı 
Göz görmüyor göz yaşları taşmıştı 
Ebedi yatağına yaklaşıyor 

İstanbul erkek lisesi. 
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kat'i ve riyazi misaller gösteriy~r ki 
ikinci bir Afatürkü tarih bundan 
sonra kaydedemiyecektir. · Bu iti
barla böyle bUyilğün üzerine de 
~üphe yok ki gilneş bir daha doğa~ 
mıyacaktır. 

Perihan SUN 

Atamın Yıldızı 
En siyah pençe ey kara tali 
Layık mıydı beşerin timsali 

Bu kadar belliyenlerin varken 

Onu almak reva mı erkenden 7. 

Ah Atam! Alevden bayrak açtın 

Bununla beşere nurlar saçtın. 

Tabuttan çıkardığın vatamn 

Seni ona nasıl kor amanın 

Kalbimde açan siyah bir gonce 
Samıyacaktır bütüln ömrünce · 

Seni rüyamda gördüm dün gece 

Evet düngcce kibustu bence 

Her gece düşünürüm be!l seni 
Okumadan yatamam hitabeni 

Yurdumun göğüne bakıyordum 

Bulutlardan bir haykırış duydum 

Onun için ebedi istirahat'"':ahm- Bir yıldız geldi ayın önüne 

da en büyük bir kalb huzuru ile Derken gökyüzü girdi al renge 
ebediyen uyu ey büyük Ata .. 
Kurduğ'.m ;}Ctf'fli, şanlı binantn 

zeynet v ~ ıhtişc..:ıını ·u tı,."'!ak kin 
yetiştirdi?in CJJ yuıa;ek v~ en ~v
metli m!mann büyük Jnönü'niiıl 
etrafınd:i toplanan l S mılyr,:ı Tü:-k 
senin izinden zerr~ kadar bir in· 
hiraf vuku bulmaz şekilde yürüyor 
ve ebediyen de yiu uyecektıt Sana 
tazim ve sadaka.tlmı..wl if!tde'1i için 
dünya lügatlerinrfo, dillerinde k11li-

me bulamıyorum. l3uaun için t•ıı 

derin bir huşu v':! huzı.ı ile son •i)z 

olarak en büyi.ik man•t taşiyan bU
yük (sükut) u kullanmak mecbu
riyetinde kalıyor ve böylcc ~ ma
nevi huzurlarında duyduğum vecdti 
istiğrakm içinde honsuz tazimle
rimle iğiliyorum. 

LUleburgaz: 
Refet Rodopht 

Bayrağımız göğü kaplamıştı 

Birdenbire gözlerim kapıldı 

İlahi bakışlarına senin 

Gençliğe hitabeni söyledim 

Sonra bir haykırış işittim 

Birden seni yine kaybettim. 

Rüyamda bile tabiat seni 

~ıskanarak çabucak gizledi 

Ey tabutuna sığmıyan Ataı 

Milletine doymuyan Atam 

Göğe çıkardığın Türk yıldızı 

Bırakmıyacak verdiğin hızı 

Hukuk fakültsinden 

Ômer KÔPRtlLtl 

• 

Atamızın Cenazesi Kaldırlldı 
Ankarada Yapılan Muazzam Cenaze Merasimi 

;ok Hazin ve Matemi Hava içinde Geçti 

t -t· t 1 
An.karada yapılan merasimde : Halk Büyük Atalanna so;ı ihtiram zıyaretın. yapıyor.al 

(BatlaYafı 1 inci aayfada) ' 
hürmetle iğiliyorlar. Keslcin defne 
ve çam kokuları içinde, çiçeklerle 
ve yeşilliklerle çevrilen bu dekor: bü 
yük Atanın atlas bir bayrakla örtü
len naaşından heybet veren ihtişam 
almış gibi vakur. 

Saat yedi buçuk, memleketlerini 
temsil eden asker ve diplomat he
yetleri birer birer geliyorlar, kata
falkın önünde duruyorlar, selamlı -
yorlar, matemli bir eda ile, Ankara 
palasın merdivenlerine çıkıyorlar .. 
Bu ihtiram jestlerinde, Türkün Bü
yiik Dahisine karşı bütün bir dün -
yanın sempati ve hayranlık ~fadesi 
var ... 

Saat 8 de Ankarapalasın bilyilk 
salonu bir mahşer manzarası lll'7e
diyor: Dünya milletlerinden pek ço
ğunun rengarenk üniformaları göze 
ça,.11ıyor. Blf\'1k g'l'uplar var ve ya-1 

nın önünde beyaz halatları çeken 
100 er var. Arkasında da yine beyaz 
halatları tutan 60 kadar er sayıla
biliyor. 

Katafalkın etrafında ihtiram 
nöbetini bekliyenler son defa değiş
ti. Nöbet bekliyen subaylar, büyük 
fini!ormalarını giymiş dört Gene
rale mevkilerini terkettiler ve Ata
iürkii son defa kılıçları ile selamh
yarak çekildiler. 

Saat 9.50. Büyük kurtarıcının 
naşını top arabasına nakletmek i
çin hazırlıklar başladı. Yaverler ka
tafalkın üstündeki atlas bayrağı 

kaldırdılar Tabutu arabaya kadar 
götüreı.ek 12 Kamutay azası iki ta
rafı.. altışar olarak dizildiler. 

Tabut bir an içinde ellerin \;~ -
tünde görüldü. Büyük ve ölmez Şe
fi bu son sey.ıhatinde baş üzerinde 
taşıyaralr tuibt vazifeyi yapmak <>-

Cumhur Baıkanımaz l.met lııinü ve vekiller Ankara istasyo
nunda cenaze treaini bekliyorlar 

vaş yavaş konuşanlar arasında he
men dQnyanın bütün lisanlarına te
sadüf ediliyor. 

Dokuzda, tek tilk mebuslar ve 
• Generaller de. gelmeğe başladılar .• 
Katafalkın sağındaki geçitten Mec
lis binasına gidiyor ve orada top -
lanıyorlar. Hepsi Atayı selamladı -
lar. Gözlerinde bir kızıllık ve ma -
tem yorgunluğu var. 

Gözün alabildiği sahada milte -
f errik hareketlerden başka ne bir 
kımıldama ve ne bir gilrültü yok. 
Şehrin hatta nefes alışında bile ses ı 
çıkarmaktan kaçınan bir ifade var. 
Herkes, yerine, saydığının uykusu
nu ihlal etmemek ister gibi sessiz 
adımlarla gidiyor. 

Dokuz buçukta Atatürk ülkesi
nin her bucağından gelen vilayetler 
mümessilleri katafalkın önüne gel
diler, iğildiler ve sol tarafta yer al
dılar. Biraz sonra da B . . M. Mecli-, 
si azaları gözüktü. Onlar da Atayı 
selamladılar ve sağda durdular. 

9.35 de Orgeneral Fahrettin Al
tay Ulus meydanında toplanan ec
nebi kıtaları teftiş etti. Bulgar kı
tası Orgeneralin önünde bir selam 
geçidi yaptı .. 

nun kendi eseri olan Büyük Millet 
Meclisine ve onun muhterem mümes 
silJerine düşüyordu. İşte Meclisin 
temsil heyeti: Naşit Uluğ (Kütah
ya), Mehmet Somer. (Kütahya), E
yQp Dımişoğlu (Trabzon), Kenan 

Ural (Manisa), Hasa;-Ali Yücel 
(İzmir), Hikmet Işık <Erzincan), 
Hilmi (Mardin), Zühtü Akın (Kırk 
lareli), Galip Pekel (Tokat), Ham
di (İstanbul), Osman <Manisa), A
h c Bayındır (İstanbul), 

İşte tabut bu suretle top arabası 

na götürüldü ve yetlcştirildi. Bu sı· 
rada Ankarapalasta toplanmış bu
lunan ecnebi devletler mümessilleri 
de yer almış bulunuyorlardı. 

Onu on geçe top arabasının önün 
den ihtiram geçidi başladı. En ön
de mızraklı süvariler geçtiler. Su
baylar kılıçlariylc Atayı selamlıyor
lar, mızrakları aşağıyu çevrilmiş er 
ler, kafaları büyük Başbuğlarına 
dönük, vakur bir hüzün içinde ge
çiyorlardı. Onları önde sancaklari
le topçular ve Muhafız alayı takip 
etti. • 

Genç harbiyeliler Atalarının ö
nünden metin, fakat hüzünle sarar
mış bir yüzle geçtiler. Yarının su
baylarında, şanlı orduyu zaferden 
zafere koşturan büyük Başkuman
danın içten duyulmuş matemi sarih 
bir ifade halinde okunuyordu. 

10.35 de ecnebi devletlerin gön
derdikleri ihtiram kıtalarının geçi
şi başladı. Tı.iı"kün kuvvetini, Tür -
kün faziletini bütün bir cihana ta
nıtarak, yarattığı esere medeni diin
Yıida yer ayırtan Büyük Şefe son 
hürmeti ifaya koşanlar, Atatürkü 
bayraklariyle ve kılıçlariyle selam
ladılar. 

KıtaJarın ilerisinde giden kuman 
danlar kılıçlariyle Atatürkü selam
lıyorlar ve her milletin bayrağı top 
arabasının hizasına geldjği zaman 
iğiliyordu. 

En önde alfabe tertibiyle Alman 
I~r geçtılcr. Önlerinde bir bahriye 
bandosu gidiyor. bir deniz kıta.c:;ı , 
sert ve . muntazıım adımlarla onları, 
takibediyordu. Arkalarından Bulgar 
lar geçtiler. Siyah bir kılıf içinde 
sarılı duran sancakları Atatürklin 
öniinde hürmetle iğildi ve geçti. 

Bulgarlardan sonra Fransız de
nizcileri geçti. Bölükler top araba 
sının önünden geçerken her bölüğün 
subayı kumanda veriyor ve başlar 
hep birdPn Büyük ölüye çevriliyor
du. 
. Onları müteakip ·Büyiik Britan. 

ya kıtalarınm önünde giden bando 
~özüktii. Arkadan d~niz kıtası, <la
ha geriden bir piyade kıtası,.. on
lar da, Fransızlar gibi, bayrakla va 
ba~larını çevirerek selamladılar. 

Yunanlılar, bir piyade ve bir de
niz kıtasiyle, bayrakları ve kılıçla
riyle Atatürkü selamladılar. İran kl 

(Sonu 7 nci aayfamızd•) 

9.40 da Riyaseticuinhur orkes- I 
trası gözüktü. Arkasından Atatürkü\ 
taşıyacak top arabası geldi. Araba- 4"ltaımı.m ebediyc:.aa aimiyecu olan Altı Umdesi ve muhafazaLrJ 
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Serbes Duygular 
ATA TÜRK İçin 

Ey ölmüş Türke yoktan ruh veren 
İlahi kudretinle sevindiren 
Ne büyük bir dahi imişsin kı 
Kürrei arzı secde ettiren 

ldeil Kadın * Geçtin başa ettiğin ahdınla 
Harikalar yarattın aklınla 

Cihım titriyordu heybetinde .. 
Yıışıyordıık senin varlığınla -3-

"Itte anlatacaiıın hiılise: 
"ParUten a,nl4ıitmı:d.an az 

bir zaman ıonra idi. Son konuş
mamızı herhalde hatırlanmız, 
çünkü nziyetim üzerinizde iyi bir 
tesir yapmamıştı. Bunu biliyor
dum. Saadetim hakkında sordu
ğunuz suallere ceyap vermemiş

tim. Bunun sebebi vardı: Dünya 
nın en bedbaht insanı idim. Jilir 
sene müddetle zevk p"inde kot
mam, kendi kendimden nefret et
meme saik olmuştu. Hastalıktan, 

yalnııı:lıktan bitmiş, hayattan ilmi 
dimi kesmi~tim. Uzun zamanlar
danberi, boyuna bahsettiiiniz ide
al kadına rastlamatı artık ümit 
etmiyordum. Çünkü her günkü 
geçirdiğim hayatla ve rastladıjiım 
kimselerle, hayalimdeki şekli mu
kayese ettikçe bunların arasında 

büyük bir uçurumun açıldığını 

görüyordum. 

"Yalnız Yeder bilirsiniz ki ben 
büyük bir art!sttim ve tasavvur et 
tiğim ıri bi ideal bir tipe rastlamam 
hassasiyetimin yardımiyle güzel 
eserler vücude getirbilmeme im -
kan hazırlıyabi!ecekti. 

"Size birçok kereler sôyl~ml~I 
tim: "Sanatımın vücuda getirebı
leceği kadın hakikat olsaydı, dün 
yanın en mesut adamı olacagım, 

çünkü en güzel kadın benim ola
caktı . ., 

Bunları söylerken acaba çok mu 
gururlu idim, yoksa sanat ve hisle
rimin kıymetinde aldanıyor muy
dum? 

Her ne ise, bir akşam her za
mankinden fazla yor.ırun evime dö
nüyordum. Dans, içki, tiyatro her 
şey ii.ıerimde acı bir tesir bırakıyor 
du. Başım ateş iç.inde yanıyordu. 

Bu yalnız geçen hayatımdan bıka
rak; "Hayalimde yaşadı!ım gibi 
haline getirebilir., diye bağırdım. 

Dar sokaklardan ihtiyatla ilerli 
yen şoförüm, belki kendisine bir şey 
!er söylayorum zannile başını çe -
virdi. Camın arkasından yüzilnü 
'tamyamadım. Yalnız kiiçilk bir 
kır gnkal ile kalın kaşlar altına ır<>
mülmüş iki göz gördüm. Buna şaş
mamıştım. Şoförüm hazan hasta
landığı vakitler yerine başkasını 
gönderirdi. 

Eve kadar baska bir şey söyle
medim. Arabadan ininceye kadar 
küçilcilk sakallı adamı unutmuŞ" 
tum. Merdivenleri çıkarken onun 
da beni takip etiğini farkettim. Ge
riye döndilm ve: 

- Nereye gidiyorsunuz, diye 
sordum. 

Yanıma yaklaşarak: 

- Affedersiniz, dedi Atölyeni 
ze gittiğinizi biliyorum. Ben, sanat 
için hayatımı feda edecek bir ada
mım ve sizin eserlerinizi çok takdir 

Den genç kız.dan göıı:lerin! a
yırmayordu, canı sıkıldığını anladı 

ne yapabilirdi! Mikenin salonla -
nnda bundan fazla durursa tehlike 
artabilirdi.. Bundan b114ka Jenninin 
bir boşbopzlıiı her şeyi altilst ede
bilirdi. Her aaniye, nhhmda ken

disini ıı'ÖZ hapsinde tutan, ta o
teline kadar takip eden adamlar
dan bfri •buraya gelebilirdi. Ve o 
vakit her şey mahvolurdu. En ip

tidai bir ihtiy.at derhal buralar
dan uzaklaşmağı tavsiye edi)·ordu. 
Ayrıca Ronz da Ol'tada yoktu ve 
genç kızla beraber vider<e o ka
dar dikkati celbetmiy~ceğ ıni hisse. 
diyordu. Bu sebepten berııber git

mek teklifi işine gelnıiyor değil-
di. Bunun üzerine: 

- Düşilndilm. Aradığım ada
mı başka zaman da ırörilrüm, ace
lesi yok. Sizi istediğiniz yere gii· 
! llreyim, dedi. 

Fakat gitmeden evvel traçada 
lıulunurken Rontz'un gelip gelme
diğini, öğrenmek de istiyordu. E
ğer ırelml~ i"e birkaç dakika gö • 

ediyorum. Siı büTük ir resaamsı
aız. 

Seai tavan& çarparak garip bir 
ton alıyortlu. Elektrik ziJ'ası altın
dan, bıı carip şahsı tetkik.& başla

duıı. Şoför kasketini çıkarmıştı 

Ve açtk mant.su altında, gümüş 

düğmeli siyah ipekten bir kostüm 
cörünilyordu. O zaman, uyanık ol
duiumdan emindim. Buna rağmen 
clizleriıni oğuşturdum. Alkol, yor
cunluk, nevrasteni belki zihnimde 
lıir operet veya karnaval şahsiyeti 
ni uyandırıyordu. Lakırdıya baş. 

lıyacafım sırada elini uzattı. 
- Biliyorum, dedi, bir artistin 

yanma bu ~de cirmelı: dofnı bir 
te:r delildir. Fakat birazdan size 
söyliyeceiim ve memnun olacağı -
nız bir ıraye takip ediyorum. 

Eararlı bir nziyetin cazibesi, 
gece yansı yapılan bu muhaverenin 
acayipliği ve bilhassa bu küçük a
damın telkin kuvveti, onu dışarı 

atmak fikrinden beni caydırdı. Her 
şey, dışarıda esmiye başlıyan kuv 
vetli rilzgAr bile beni bu garip ser
güzeşte devama sürüklüyordu. 

Atölyed~ carip misafirim man
tosunu çıkardı, kasketini bir koltu
ğa attı ve sağ gözüne bir monokl 
takarak eserlerimi tetkika koyul
du. Geriye, ileriye gidip gelerek: 

- Gilzel, milkemmel, ne güzel 
yarabbim, doğrusu... diyerek kendi 
kendine konufuyordu. 

Çıplak bir kadın resmi önünde 
uzun müddet durdu. Geriye çekil -
dl, sonra yüzil t.abloya değecek de
recede yaklaştı. Bu müddet zarfın 
da, bu kadar bir yüzsüzlükten ve bu 
adamın şahsiyetinden şaşırmış kal 
mış bir vaziyette idim. 

Birdenbire, zoraki misafirim 
bana dönerek: 

- Sizi daha fazla yormak iste
mem. Zaten münasebetsiz bir za
manda geldim, dedi. Şimdi ziyare 
timin sebebine geleyim. 

Zayıf bacaklarını biribiri üzeri
ne atarak Kunduralarının gümüş

ten düğmelerini göstererek sözüne 
devam etti: 

- Mösyö Rişard Kerd isminizi 
devrinizin ressamları arasında bi
rinci mevkie koyan sanatınız, sar
fettiğiniz gayret ve gösterdiğiniz 
deha ile mütenasip olarak sizi tat
min edecek bir vaziyet ortaya çıkar 
mıyor. S&ünü kesmek üzere idim 
ki beni durdurdu: 

- Rica ederim müsaade ediniz. 
Fikrimi açıkça söyliyeyim. Likırdı 
tarım aize manuız gelse bile, sonu
nu bekleyiniz. Renim nazarımda, 
tabii ile milkemmel olan •ey birdir. 

Bunu dinledikten sonra cebinden 
bir altın tabaka çıkardı, siırarası
nı yaktıktan aonra ağır ağır devam 
etti: 

- Size tamamiyle aklım b~ım
de olduğunu ispat için söyliyeyim 
ki zihninizden ceçen ,,eylerin hiç bi-

r~Up bir randevu .alacaktı. 
Genç kız teklifinin kabul edil

mesini neşeli bir taYırla t~lı:kür 
etti. Ve Deni teahir eden bir hare
ketle kalbin• cirdl. Oyun salonu 
nu, cenç kızı buraya ıretiren ada· 
mm dikkatini celbetmemek için, 
aüratıe ıreçtiler. Kalabalık çok faz 
la idi. Sıcaktan insan bayılıyor gi

bi idi. Jenni ortalarda yoktu. 
Den, kapıda bir an için tered

düt ett. Eğer Mike de Rontzun
beklediği esrarengiz İngilizin 
mevcudiyeti biliyorsa muh-akkak 
kapıdaki Toninin haberi olacaktı. 
Ve şapkasını im.ak için,· elindeki 
kartonu Toniye uza~rken tetikte 
•bulunuyor ve Rontzu'un gelip g&I 
mediğinl nasıl soracağını düşünü

yordu. Şapkasını bir hidise çık· 
madan alıp başına koyunca: 

- Mösyö Rontz geldi ml, diye 
soı-mağa cesaret et-ti. Toııinin: 

- Bu akşam görmedim cevabı 
üzerine önden yürüyen genç kıza 
yetişti, ve asansör kendilerini bir
Jcaç saniye sonra sokaira indirdi. 

risi baru. yabancı değildir. 
Ve üzerine düşen aiıraı-a külllnü 

silk.tikten sonra: 
- M. Rişard Kerd, hayatınızın 

her dakikasında, tahayyül ettiğiniz 
ideal mahliiku yadtamadığınızı 
görerek ıstırap içindesiniz dedi. 
Artist kabiliyetiniz ve sanatın bez 
üzerine çıkaracağı tam kadın tipi
ni görmek istiyorsunuz. Bunun ü
zerinde ayni fikirdeyim değil mi? 

Şaşkınlıkta, ancak: 
- Evet, doğru diyebildim. 
Artık gülmüyordum. Karşımda 

fevkalbeşer bir mah!Qk duruyordu. 
Bu muhakkaktı. Zihnimden geçen 
şeyleri aynen tekrar eden böyle bir 
adamın kudretinden nasıl şüphe ede 
bilirdim. 

- Eğer isterseniz, bu arzunuzu 
tahakkuk ettirmek iınkinını size 
verebilirim. Diyerek ayağa kalktı. 

Ve küçücük göğsünü kabarttı. 

- Siz mi? 
Bu sefer benimle alay ediyor san 

dım. Fakat, derhal biraz evvel söy 
lediklerini hatırlıyarak söylediği 

şeyleri yapabileceği kanaatine gel
dim. 

- Fakat nasıl olur? Siz hakika
ten bunu yapabilir misiniz? diye 
sordum ... 

- Bakınız, dedi. Size bir tec
rilbe yapabilmek imkanını verece
ğim. Mademki sanatınızdaki meha 
retinlze çok emniyetiniz var. Sabah 
gilneş doğmadan bitireceğiniz ve 
t.ahayyill ettiğiniğ en güzel, en ma
sum bir kadın resmi yapınız. Bun
da muvaffak olmak için bütün san
atınızı gösteriniz. O vakit ilk ho
roz ötüşünde resmini yaptığınız ka 
dm karşınızda odacak ve yanınızda 
yaşıyacaktır. 

En gizli isteklerime bu kadar u
yan bir teklif karşısında o derece 
şaşırdım ki bunun adimülimkan ola 
bileceğine bir lahza düşilnmedim. 

Hudutsuz bir neşe ve sevinç içe
risinde yabancı misafirin üzerine 
adeta hücum ederek, buz ıribi elleri
ni sıktım ve: 

- Siz bunu yapabilirsiniz, size 
karşı minnetimi nasıl izhar edebili
rim, dedim. 

- Sizden hiç bir şey, hatta bir 
teşekkür bile beklemiyorum. Çünkü 
benim için imkansız hem~n hemen 
bir şey yoktur. Yalnız istediğim 
bir şey var. O da kiğıt üzerinde 
yaratacağınız kadını kabul etmek
tir. 

- Hay hay, bunu size bütün 
kalbimle temin edebilirim. 

- İhtiyar, cevap vermeden kol
tuğa yürüdü, pardesüsilnil giydi, 
,apkasını başına koyarak kapıyı aç 
tı. Gözlerim faltaşı gibi açılmış, 
lf&Şkın bir halde ona bakıyordum. 
Çıkmadan evvel bir defa daha: 

-- M. Kerd, ilk horoz ötüşünde 
kaleminizi bırakacaksınız ve vadini 
ıı:i unutmayınız, dedi. (Sonu Yar) 

* Ferııh veriyordun gönlümüze 

Kuvvet verirordun süngümüz, 

Bir baba gibi yüksek hissinle 
Düşüyordun bizim önümüze 

* Sen bize güneşten nurlu idin 

Yetişin imdada hızım mıydn 
Esaretten refaha çıkaran 

Bu yavrularının kurbanıydın 

* Kapadın ebedi gözlerini 

Dinliyeceğiz emirlerini 

Bıraktın gittin nıır yilzll.l Gaı 

Yetim kalan şu ökaüzlerini 

* 
Gözlerin ufuklara dalınca 
Cihan senin adını anınca 

Titriyordun ey Ulu Önder 
Düşmana şimşek gibi bakınca 

* 
Şu dünya hayran kalmıştı san. 
Doyamadık bizler kana kana 
Senin sonsuz azimkarlığına 
Anlatıyorlar hep yana yana 

* Mestettin ruhunla efkirınla 
Adaletli, yüksek vicdanınla 
Ne mutlu gözlerini kapadın 
Necip, pak ve temiz imanınla 

* Nurlu yüzüne periler konsuıı 
Makberine de huriler dolsun 
Şu mübarek ismini anmıyan 
Sanır mısın ki bir Türk bulunsun 

* Matem içinde inliyoruz ~ 
Ruhuna fatiha sunuyoruz 

Yavuz, ey Fahitler içinize 
Bir Türk meleği gönderiyoruz 

* Cihan tutuştu bugün yanıyor 
Herkesler hıçkırarak ağlıyor 
Cennete gitmen için milletin 
Açtı el, Allaha da yalvarıyor, 

* Tuttuğun yolu güdeceğiz 
Ruhuna azap vermiyeceğiz 
Bıraktığın şu cumhuriyeti 
Kimseye teslim etmiyeceğiı 

* And ettik sözünü tutacağız 
Allahımıza yalvaracağız 

Aziz ruhun müsterih olsun k1 
Mahşere kadar ağlıyacağız 

* Biruh cismine cihan üşmüştür 
Şu dakikada kalpler ııönmilştür 
Bunu böyle bil ki ölümünle 
Dünya öksüz ve fakir düşmüştür. 

* Ne idi o ıriinler ne zamaııtar 
Bulamıyoruz yazacak kelamlar 
Karıştın şehitlerin içine 
Sana aonsuz dua, fatihalar 

Şeftr~n Salalı«ttin 
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IX 

Genç kız taksiye binerken Kal 
deron klübünUn adresini verdi. 
Onda ne istediğini bilen ve hedefi 

mek ne büyük bir saadet! 

- Fakat benim yüzümden pa 
ra sarf edeceksiniz? Beraber gel-

meği ben teklif ettim, p~rayı ben 
n• şaşmadan giden bir kimsenin 
tavrı vardı. Otomobil henüz ha
reket etmişti ki, kız çantasını aç- ti. 

vereceğim. 

Bu sözler hiddetle söylenmiş-

tı, iki dolar çıkararak uzattı. 
- Taksi ücretini vermek için. 
Fakat Den parayı itti: 
- Rica ederim ..• 

Kız canı sıkılmııı bir vaziyetle: 
- Budalalık etmeylnia, diye 

ısrar etti. 
Den gUl!iyordu: 
- Doğrusu talllm Y&rm14. Sf... 

llfn rfbi bir reh herle N eovyorku rez 

Den yine gülerek cevap verdi: 
- B!U.kis ben vereceğim. Bir 

genç kızı dans etmeğe götürürken 
masrafı ben ederim. 

Kız kendisine doğru döndü ve 
gayet soğuk bir tavırla: 

- Ben datıs etmek için gitmi
yorum, dedi. Birisini görmem ll
ııım. O kadu. Bu adamla biras 

- ---· -

Biter bitmez de kapı açılıp Ay
ten dışarıya çıkıvermişti. Gülteni 
orada ağlar görünce pek şaşırdı: 

- Siz burada... Fakat ağlıyor
sunuz da ... Neyiniz var?.. 

Koluna girerek Gülteni odasına 
aldı. Gülten sade bir göz yaşı sağ

nağı içinde idi. Sanki bayılacak ka 

1 

dar bitkin bir hııl taşıyordu. Ilemen 
bir koltuğa yerleştikten sonra ... Ko

~up bir bardak su getirerek içirdi. 
Biraz açılır gibi olan Gülten ... Ses-
s iz mecalsiz bir halde t~şckkür etti: 

- Ah!. .. Teşekkür ederim ... Bir 
şeyim yok ... Tela, etmeyin ... Üzme
yiniz kendiıı ir.i... 

Ayten Gültene gille güle baka
rak müşfik bir anne haliyle kendi 
karyolasını göstererek: 

- Hayır, hayır ..• Şimdi size 
bakalım.. Rica ederim. Şöyle biraz 
uzanmaz mısın11< ?... 

Gülten mahcubiyetle ve teessür
le reddetti: 

- Teşekkür ederim... Yalnız 

koltukta daha rahat oturabilir mi· 
yim? 

- Bir yastık vereyim mi arka
nıza? ..•• 

Ve hemen elindeki bardağı bıra
kıp koşarak karyolasından bir ufak 
yastık getirdi, Gültenin arkasına bı 
raktı. Bütün bu hallere gülümsemi
ye çalışan Gülten-

- Çok teşekkür ederim, diyor
du ... Çok rahat ettinı doğrusu ... 

Ayten onun yanına sokuluy başı
nı okşıyarak gülümsüyordu: 

- Artık geçti. .. Bir şeyiniz kal
madı ya? ... 

- Emin olunuz ... 
Ayten hemen yımı başına bir is

kemle alıp oturarak: 

- Öyle ise şimdi safa geldiniz, 
diyebilirim artık ..• 

- Teşekkür ederim ... Safa, sıh
hat ... Ve istirahat buldum odanızda 
Ayten hanım! ... 

- Fakat ne zaman oldu bu ha
liniz? ... 

- Demiu şurad"' kapınızın ö
nünde. Dai.-enizin kapısını açık bul 
dum ve girdim .. Tam size haber ve 
receğim sırada şarkınıza başladı-
nız ... 

- A ... Evet!... Ek~eriya... Ça
lışma saatlerimden, sonra böyle söy 
lerinim kendi kendime. 

- Ne tatlı, ne tesirli bir sesiniz 
var Ayten hanım!... Onu bozmamak 
için sizin kapıyı vurmadım. Ve ora 
cıkta dinledim. Fakat bana öyle te
sir etti ki ... 

- Dokundu mu size? ..• Hayt·et 
ettim doğrusu. Bu ses öyle bir tesi
re sahip olsun! .... 

Gülten ciddi bir şekilde: 
- Evet ciddi söylüyorum. Hem 

çok tesir etti. Çünkil ..• Zaten pek 
hazır tarafımdı... Size karşı o ka
dar mahcubum ki ..• Hem çok zaman 
b<t}'le içli şarkılar söylemenize ben 
sebebiyet verdiğim için azabım da 
vicdanımdan geliyordu. Başladım 
ağlamağa ..• Bilseniz bunlar. bu göz 
yaşları... İstiğfar içindir... Sizin 
affınız için ... 

konuştuktan sonra derhal evime 
döneceğim. 

Den omuzlarını silkti ve mınl
d11ndı: 

- Söylediklel"im şaka etmek 
içindi. 

Cevap alamadı. Fakat para -
nın çantaya konulduğunu gördil. 

Rastgeldiği insanları muhtelif 
tiplere ayırmak, bir polis hafiye
sinin aşağı yukarı insiyaki bir te
mayülüdür. Den yeni tanıştığı bu 
kızı derhal muayYen bir sınıfa koy 
muştu: Kibar alemine mensup bir 
kimse idi. Fakat vapurda kızın 
gözlerinde görmüş olduğu korku 

ifadesi, taracada yanaklarından 
yuvarlanan göz yaşları neyi göste

riyordu? Mike gibi bir yerde ne ya 
pıyordu, niçin gelmişti? Otomobil 
süratle giderken Den bunları dU
~llnüyordu. Şüphesiz ki yeşil ma

salar, en kapalı ailelerin efradını 
bile çekip alabilirdi. Fakat bu 
seeiyede ve bu yaşta genç kızları 

-asla. Ancak azami yirmi, yirmi 

bir yaş veriyordu. Görilnllşe na-
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Ayten hayretle dinlediği bu sö~ 
!arın neticesi bütiln bütün kendini" 
şaşırtArak: 

- Anlıyamadım efendim! ... de
di. 

Gül ten yine yavaş yavaş t.cessü· 
re kapılarak titriyen sesiyle anlat
mağa çalışıyordu: 

- O şarkınız ... Ah o şarkınız 
Ayten hanım!... Gönlünüzden kop· 
muş ıribiydi. İçinizin ağladığını his 
sediyor ve buna ben sebep olduğum 
için ... 

Birden yina ağlamağa başladı. 
Ayten hemen yerinden kalkarak o· 
na doğru eğidi. Onu susturmak içio 
okşamalarına ve müşfik hareketle· 

rina Gülten daima mini olarak sus 
masını işaret ediyor.. Göz yaşları 
arasında devam eden sözlerini ... 
Aytenin oracıkta koltuğun iki kena 
rına yııslanmı' olarak ... Rikkat ve 
acı ile dinlemesini kesmemesini yal 
varıyordu: 

- Evet Ayten hanım... Sebep 
ben olduğum için kendi kendime 
levm ettiın, Hl.net ettim. Her şeyi 
söylemeyi, af talep etmeyi bir vic
dan borcu bildim. Ah ..• Beni affe
diniz. Yalv:ınm size beni affediniz. 

Birdenbire Ayf.cnin ellerine sa
rılıp onlan öpe öpe dilediği afları 
tekrarlıyor ve üslüste: 

- Söyleyin beni affediyor mu
sunuz? ... diye soruyordu. 

Ayten hayretinden kendini Gül
tene bırakmış gibiydi.. Hemen he
men kucak kucağa ayni koltuğa o • 
turmuşlardı. İkisi de biribirini ok· 
şıyarak ve ikisi de gözleri yaşlana
rak dertleşiyorlardı sanki: 

- İyi ama güzel kardeşim! ... 
Ben bir şey anlamıyorum ki... 

- Nasıl güzel kardeşim mi? .• 
Bana mı diyorsunuz. Halbuki ben 
size en büyilk fenalıkları yaptım. 

Ayten müşfik bir gülüşle ono 
okşıyarak: 

- Ne fenalığınız olabilirdi ki? .. 
Kendinize iftira edirorsunuz ... 

- Beni affedecek misiniz? ... 

- Ettim bile .. Mademki istiyor· 
sunuz ... Ben de böyle söyliyeyim 
bari. .. 

Gülten Ayteni sarılıp öperek: 
- Ama affedin, darılmayın b• 

na Ayten hanım!.. Ben size ait bil 
mektupla bir davetiyeyi yırttım \'I 

postaya vermedim ... 

Ayten g·ayri ihtiyari Gültenin 

kucağından kalkarak sükCııetle, fa
kat acı bir sesle sordu: 

- Nasıl bu buluşma imkanını 
da si1< mi mı hvettiniz ?.. 

Gülten ba~ını önüne eğerek bet 
türlü tekdire razı bir tevekkülle: 

- Evet ben ettim. Fakat affını 
1.1 Jstirhama geldim. 

- Ne maksatla bunu yaptınızl 
- Sizi kıskanmıştım Ayten ha· 

nım ! ... B"ni mazur görünüz ... YaJ. 
varırım size r ••• 

Ayten gUlerek yine Gültenin he 
men yanına oturdu ve onu okşıya· 
rak: 

(Sonu var) 

--~-

.uran da ailesinin içtimai vaziyeti 
a.,ağı olmaması lazımdı. Hal v• 
tavrı bir sergüzeşt kadınının bal 
ve tavrı değildi. Fakat üzerincleO 
akan sıkıntı ve endişe eseri nere
den geliyoı·du? Görmek için o k~ 
dar acele ettiği meçhul adam kim· 
di? İçinde bulunduğu sinirli ve ıı· 
sabi haller, herhalde müskül bil 
iş için olduğunu gösteriy~rdu . .Bil 

aşk meselesi, belki evli bir adanı!• 
biçims:z •bir münasebet ... 

Den içini çekti. Böyle bir şeY 
varsa nP yazık dedi! 

Taksi, karanlık, havasız, bit 
sokakta durmuştu. Bir kapının ü· 

zerinde bulunan elektrikli iJAn, 
büyük harflerle Kaldeon klübüll 

burası olduğunu haber veriyordU· 
Üniformalı bir kapıcı arabanın 
kapısını açmak için koştu, Den et
rafına bakındı. Üçnücil derecede 

bir eğlence yeri idi. Burada, hır51~ 
lık, şantaj, fena hareketlerin tabi 
bir şey tellJiki edildiği muhak•11 

gibi idi. 
(Sonu var) 
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Atamızın Çenazesi Kaldırıldı 1~ 
Ankarada Yapılan Muazzam Ce
naze Merasimi Çok Hazin Oldu 

ierli mümeasilleriİUn eon tazim te.
zahüratı arasınra .-çerelr, oraya, 
müseye &irdiii .zaman Şefin hem • 
oiresiyle, Reiıicumhur lmıet lnö

.nü ve B. ıı. M. Reisi Abdtllhali.k Re1' 
da, Bqvekil CelAl Bayar, BUy1ık er 
kinıharbi,e Reisi lılaftlf&l Çakmak 
tabutun konulaeaiı bidenin önün
de yer almıf bulunoyorlanlı . 

• Tabut, mtlzenfn tam orta klsmı
ıu teşkil eden ve yukarıdan aşağıya 
beyaz muslinlerle kaplanmış olan 
salonun ortasındaki kaideye yine si
llh arkadqlarmın elleriyle kondu. 
Ve yine bu ellerle Clzerine şanlı bay
ratımız örUlldU. 

Şimdi başta Cumhurreisi İsmet 
İnönü olduğu halde, bütün başlar i
tile, derin bir huşu iç.inde Büyük Şe 
fi anıyorlar ve onun hatırasını ta~ 
ziz ediyorlar, manzara tarife sığ
nuyacak derecede yüksek ve heye .. 
can verici. ... 

) lmez Atamwn cenazeleri Ankara lstuyonnnda bfiyft ihtiramla tirenden ındirilirken 

Atatilrkün her tarafı beyazlara 
bürünmüş olan bu istirabatgihında 
ruhlara sUkftn veren, teselli sunan Denizde yapılan cenaze merasiminde; fngiliz kruvazörü Yavuz 

(Battarafı 5 inci sayfada) 
tası da intizam ve hürmetle geçti. 
Atatürkü bayraklarla ve kılıçlarile 
seJamJadı. Rumenler bir deniz .kıt.a
sile temsil ediliyorlardı. Oular da 
hayraklariyJe Büyük ölüyü wllm
ladılar .. 

Sovyetler Birliğini temsil eden 
kıta da denizcilerden mürekkepti .. 
Onlar da ileri doğru uzattıkları sün 
gfüere Atatlirke hürmetlerini edll 
ettiler. gn geride Yugoslav kıtası 
Vardı ve bayraklarını eğerek naaşı 
Selamladılar. 

Misafirlerin geçişi bittikten son 
ra bir deniz kıtamız sert adımlarla 
geçti. 

Saat 9.40 .. Bir kumandayı müte
akip Büyük ölüyü hnmil bulunan top 
arabası ağır ağır hareket etti. Bu 
sırada uzaktan top sesleri aksediyor 

Geniş cnddede bir ses yok, ne bir 
nefes ne bir hıçkırık. Bu hareket 
SUkfıtu içinde top arabasının kum· 
ları ezerken çıkardığı hışırtıların -
dnn yalnız Riya8eticumhur bando
ısıınuıı a~ır ağır çaldığı Şöpenin mn 
teın havası göklere yükseliyor ... 

'rop arabasının arkasında Atn -
türkün kız kardeşleri Bayan Mak
bule ve zevci geliyor. Bayan Makbu
le baştan aşağı siyahlar giyinmiş, 
derin bir hüznün manasını taşıyan 
etvarında milletin acısına intibak 
eden bir ifade var. 

Arkada Riyaseticumhur katibi 
uınunıisi Hasan Rıza, Başyaver Ce
lal ve l'·a.verler ve on adım daha 
geride Reisicumhur İnönü yürüyor 
hır .. Büyl!k Şefin matemini İnönil
~il~ derin bir ıstırapla gerilen yüz-
erınde beşeri ıstırapların her nevi
~e karşı, kederi ycnmeğe muktedir 
ınsanlarda görülebilen bir enerji ve 
tahntnmül var. 

E Biraz arkasında Başvekil Celal 
}{ayar. mahzun adımlarla ilerliyor. 
. ır~a hır fasıla ve misafir heyet re
ıs1 · . erı, delegeler ve sefirler: Afga-
~ıstan, Arnavutluk, Almanya, Belçi
~· Bulgaristan, Çin, Danimarka, 
F''ısır, İspanya, Estonya, Amerika, 

n 
ınlandiya, Fransa, İngiltere, Yu· a . 

tat1stan, Macaristan, Irak, İran, İ-
~ Ya, Japonya, Letonya, Litvanya, 
Y orveç, Holanda, Polonyn, Ruman 
~ a~sveç, İsviçre, Suriye, Çekoslo -
l' a a, SovyetJer Birliği, Yugoslav 

8~ bu. ~alabalık heyetler içinde tem 
. edıhyorlar. Aynca MilleUer Ce-

Jnıyeti · 
J'd nın, Fransız Suriye manda 

ares· · ltı . ının, dQyunu umumiyenin mü 
essıUeri de var. 

bu ~Uyuk . Oniformalannı giymiş 
a eyetJerın matemli bir ihtişam 
ka~~n kadrosu içinde şayanı dik 

t~nıalar göze çarpmaktadır: 
nis~ e Şah Veli Han .. Dost Yuna
sas ~ın. Başvekili Ekselans Metak 
'l'ü~k evımfi Diplomat von Neurath, 
nu ~ostu .Ar:nut, Potemkin .. hilz 
:nn ila?ıfın ıfndesinden okunan .. roıı Al .. 
raı '.Ned' oısı .. Amiral Pound. Gene-
neral N ıç, General Teodoresco, Ge
lleraı D ahçevan, General Pano!, Ge-

&skaJof yanyana yilrüyorlar. 

Arnavutluk adliye nazırı B. Şatlu 
başını önilne iğmiş, mahzun adım -
larla yürüyor. General Domestika, 
General List, General Hutzinger, 
Amiral Yumoşev, General Buskay, 
General Keller, Albay Kollet bir sı
ra halindeler. Kalabalık arasında 

Emir Adil Aslan, Milletler Cemiye
tinin mümessilleri Valters, .Agnidesl 
Bay Ekrem de göze çarpıy\lrlar ... 
Bunların hepsini ayrı ayrı yazmak 
maddeten kabil değil, ıateıı ajans 
heyetlerin tam teşekkülünü evvelce 
bildirmiştir. 

Misafir delegelı?rini Kamutay a
zaları takip ediyor. Ön safta Kamu
tay Başkanı AbdUlhalik Renda ve 
Vekiller var, hepsi, tarif edilmiye
cek derecede derin bir hüzün için -
de, yavaş adımlarla ve kitle balinde 
ilerliyorlar. 

Atatürkiln tabutu milzye gelin
ciye kadar bütün güzergah boyun
ca birikmiş olan ve acıdan ıstırap
tan yuğurulmuş olan ve sessizce in
liyen halk kütlelerinin arasından 

geçti. Ve tabut saflar önünden ağır 
ağır uzaklaştıkça geride kalan halk 
yığınları daha sıklaşarak tek bir 
vücut halinde Büyük Atasına 801! 

vedamı yapmakta idi: 
Şefin tabutu, kendisine son ih

tiramı i~a için saf tutınuf Tf1rk ve 
ecnebi kıtaatının arasından seçerek 
orada, Etnoirafi mfizeainde hazırla 
nan muvakkat istirabatgihımn önü
ne geldiği zaman, cenaze alayının 
arzettiği manzara çok uJvi ve son de 
recede muhteşem oldu. Fakat bura 
ya herkesin, Biiyük Şefle, Atasına, 
son vedamı yapacağı noktaya gel
miş bulunuyorduk. Millet Meclisi ö
nündeki katafalktan buraya gelin
ciye kadar yekpare bir granit par
çası halinde kahraman Başbuğlan
nın tabutunun bulunduğu top ara -
basını çeken erler halkevi ile müze • 
nin arasında durduğu zaman ona, 
günlerdcnberi refakat etmekte olan 

sevgilerini ve onun ifaybubetinden 
dolayı Tilrk ulusuna taziyetlerini bil 
dirmek için gelen fevkalide heyet
lerle, kordiplomatik, sol tarafında 
ise, Vekiller heyeti, Millet M~lisi 
azaları, rnera!ime iştirak eden diğer 
zevat bulunmakta idi. Tabut, Meh
metçilclerin, GeneralJerf n, subayla
rın elleri üstünde 'Yt\ omuzlannda 
Türk ulusunun ve dUnyanın bu de-

bir hava esiyor. Botun gözler ve zirhlıaına aon ihtiram manevruını yaparken 
kalbler siyah bir zemin ftstünde ~rıldılar. Ve ondan eonra da baş- rine mensup komutan1arla, snba::
yükselen beyaz bir kaide üzerinde ve ayak uçlarında üçer meşalenin Iann ve hUkCimet erkanının veda ve 
yatan bayrağa sanlı Atatürkün ta- yandığı ve dört subayın y!ilın kılıç tazim geçişleri başladı. Ve herkes 
butundi' .... Kimse ne gözünü, ne de nöbet beklediti büyük kurtarıcının bü,·ük bir sükun içinde göz yaşları
kalbini ondan ayıramıyor. Reisicum 

tabutu önünde millet Meclisi azala- nı i~lerine akıta akıta Şefin önün -hur İnönil, Önderin tr.butu önünde 
riyle kara, deniz ve hava kuvvetle- den geçti. 

uzunhlr~~m~nnMill~M~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
li~ Rcisi, B~~k~ u Mue~l ile , ~~~~~~~~~~~-1.-.2~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
birlikte Atanın istit·ahatgihından 1 

---. ı Matbuat aleminde bir hadise 

ENlJER PAŞANIN 

.)ün Yetilk6yde ura Wr tewekbfdu aonra An.karara hare· 
ket eden ispanya heyeti ve tanveleri 

Dıy Suphhılo o zamanki ihtiyat zal,itlitf vesikası 

silah arkadaşları tabuta karşı cep- '-'-"';;..:.:....~ 

Habralannı anlatan Bay Suphi diyorki: 

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

he aldılar ve selam verdiler. Bu an
da gözlerimize halkevinin müzeye 
nazır cephesindeki balkonda, Mr 
reşal Bırdvoodun teessürilnden ta . 
kalHis etmiş asker çehresi çarptı. 
Rahatsızlığı dolayısfyle cenaze tö
renine iştirak edememiş olan ~ 
pi, BilyUk Şefe son tazimini bur. 
da yapmakta idi. Tabut arabadan 
indirilerek müzeye cirilinciye kadar 
arkasında yaver, elinde Mareşal a-
8881 olduğu halde resmi llıtiramı i
fa etti. 

Top arabasının tevakkufu beri
ne Büyük Önderin yaverleri ve ma
iJet subayları tabutun üzerindeki 
Tilrk bayrağını ve örtüyü aldılar. 
Şefin tabutu zaferden zafere kot
turduğu .Mehmetçiklerle, komutan
ların ve subayların omuzları üzerin 
de yükseldi. Ve ağır ağır müzenin 
methaline doğru ilerl<!miye başladı. 

Methale doğru yükSelen mermer 
basamakların sağ taraf ııida Türkün 
en büyük evlidına karşı milletleri
nin, devletlerinin sonsuz saygı ve 

Cenaze treni Ankara istasyonunda çok müteessir ve göz.\,. 
yatıarla dolan bir halk kitlesi tarafından karşılaııdı 

Atatürklba muazzez naaşlannın muvakkaten konulduğu 
Aakarada Etnografya müzesi 

Enver ve Cemal Paşaların Tür
kiyeden kaçışları, Ortaasyadaki 
faaliyetleri ve nihayet ölümleri 
üzerindeki esrar artık kalkmalı 
ve bu tarihi hadise bütün çıplak. 
lığile meydana çıkmalıdır.,, 

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

PEK VAKINDA 

BAŞLIYACAGIZ 
!\.~------------------.....-----------' 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı 

Bileği taşı 96 adet 

Muhammen B. 
Beheri tutan 

I:. K. S. L. K. 

36.-
'.fütün tozu 100 ton bedeli 550 

% 15 teminatı Ekailtmeııin 
Li Kr. Şekli ııaati 

5.40 Pazarlık 14 

• 
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Devlet Demiryolları İlanları 

Ambalaj mas. 
1250.-
700.- 187.50 Açılr 14.15 J 

Ialı:arta ip 1958 kilo -.19.12.5 874.48 56.16 .. 14.30 
1 - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkqmdan baki 

ye 50 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet btleği taşı, b~ 
mir tütün fabrikasında mayııı 939 nihayetine kadı&r top! ak 100 
toıı. tütün tozu ve Üsküdar drpolar grubunda mevcut 1958' ilo ıskarta 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. 

Sivaa • Erzurum hattının işlemeye açık bulunan Kemah istasyonuıı· 

da sonraki Alpdumanh ve Erzincan istasyonları l?.3-lıl-938 tarihinden 
itibaren yolcular ve her türlü eşya nakliyatına alacağı ve h&· 

len Çetin - Kaya Kemah arasında işliyen trenlerin günlerinde hiç bir 
dei'işiklik yapılmıyarak Erzineana kadar devam ettirileceği sayın halka 

ilin olunur. 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : . 

II - Muhammen bedelleriyla "ö 15 teminatlal'ı hizalarında gösta 
rilmiştir. 

III - Arttırma 28 • Xl · 938 tarihine rastlayan pazartesi günü hi 
zalarında yazılı saatlerde Katntaşta levazım ve mtilu.yaat şubesinde· 
ki müteşekkil komi•y-0nda yapılacaktır. 

lV Bilejitaşı numuneleri Pa,abahçe Fabrikasında 

114i+813= 195l' kilo ip nümuneııi Üsküdar depilor ll"Urubunda görü• 
lebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 
10 teminat paralariyle birlikte yukarda adı gpçen komisyona gelme· 
leri ilin olunur. (8247) 

* l - İdaremi zin nakliyat şubesi için şartnanıe•i mucibine& yaptırı-
lacdc açık güverteli armalı ve tam techizatlı bir adet çektirme (tek· 
ne) U-XI-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usu· 
tiyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminat 337 .50 l 
tırMır. 1 

111 - Eksiltme 5 - Xll - 1138 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
ı4 te Kabataşta levazım ve mübayaat ,ube.ıindeki alım komisyonunda 
yaptlacaktır. 

IV - Şartnanıeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
tınaı..tlir. 

,. 

V - İste klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte )•üzde 
7,ii güvenme paralariyle birlikte yukarıda aaı geçen komi•yona gel-
meleci ilıın olunur. (8535) 

* Cinai Miktarc Mulıammen B. % 7.5 teminatı Ekarltmenin 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. L. Kr. 
Li. Kr. Saati 

Yassı ve yu. 1575 metre a96.- "Sif., 
var\ak kayış 
37Xli8 sarı tır- 200 kilo 2.2.t 4t8.- "Sif., 
tı.klı aluminyum ki. 

67.20 14 

3.39 14.ao 

1 - Şarı.namelerine ekli listede eb'ad ve miktarı yazılı 1575 met
re yasiU ve yuvarlak kayış ile 37X68 sarı tırtıklı aluminyum kağıdı 
Şat'tn.tme ve nümuneleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme u~uliyle 

aaun alınacaktır 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gtı,,;terilmiştir. 

IH - Eksiltme 30 - XI · 938 tarihine rııstlıy~n çanıamba günü hi 
zalarında yazılı sa .. tıerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube;in
deki Alım komi3yonuııda yapılacaktır. 

IV - Şartııı meler pı1.rasu: olarak her gün oözil geçen ~ubedeıı 
a.lınalıileceği gilıi nümuneleri de görülebilir. 

V - Lıteklilerin eksiltme içiıı tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
gl1~ea:ıme paralariyle birlikte yukarda a~ı geçen komisyona gelmeleri 
ili• ahırıur. or ; (8282) 

* itin mahiyeti Ketif bedeli o/o 7.5 teminatı tarlnar.ıe eksiltmenin 
Lira Kr. Li. Kr. L. Kr. 

İstanbul Bo~müaarlüğü J 185 .65 89.03 - .- nazar!ık 14 
bina~uıın kaldırım ta
miri i~i • ,,. 
Malt~ııe enstitüsü memur 8:Jl.l!7 62 .H -.6 Açık 14.30 

eyleri bahçe duvarlariyle 
kaldırım yapılması işi 

Bahariye tütün işleme 729.80 54.73 -.4 A~ık 1li 
evi iskelesi inşaatı 

ı - 9 - XI. 938 tarihind~ ihale edilemiyen İstanbul Başmüdürlüğü 
ıcal4ırım tamiri işi, Maltepe enstitti~ü memur evleri etrafına duvar ve 
panoakhk ve merdivenli üç bahçe kapısı il kaldırını yaptırılması işi, 

Bahariye tütün işleme evine yeeniden yaptırılacak l<ikele inşası hiza. 
larında yazılı usullerler ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif bedelleriyle muvakkat t.eminalları hizalal'lnda gö.;teril· 
mi,llr. 

lli - Eksiltme l-XIl-938 tarihine rastlayan perşembe günü hiza. 
lanoda yazılı aaatlerde Kabataşta Levazım ve miibayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname ve projeler yukarda yıı.zıh bedellerle her 
tı"ü• sözü geçen şubeden alınabilir. 

· V - Maltepe enstitüsü duvarları ve Bahariye işleme ıwi eksilt • 
fıı.etecine iştirak etmek istiyenlerin İnhisarlar Umum Müdürlüiü İn· 
şaat ,ubesinden fenni ehliyet ve.;ikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltm& için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
iliR olun.ur. (S356) 

Miktarı * Muham nen B. o/o 7.5 teminatı Ekailtmenin 
Beheri tutarı 

lz. Kr. Lr. Kr. ,Li. Kr. Şekli Saati 

&w-az toz yaldız 100 kilo 2.80 280.- :n.- Pazarlık 14 
Stiacer kiirıdı 15000 adet -. 8 1200.- 90.-- Açık 14.30 

I - Yukarda cins ve mi.lı:tan yazılı iki kalem malzeme şartname 
ve aumuneleri mucibince hizalarında 7azıh. usullerle ayrı ayrı satın a-
lıaacdctır. . • • . 

11 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
l(ıiııterll mis tir. 

III - · Eksiltme 7 • XII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
hizalarında yazılı sııatlerde Kabata~ta Levazım ve Mubayaat şubesin
deJci alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabileceği gibi nilmuneler de görillebilir. -

V - İstekl i lerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
,?üvenme paralariı·le birlikta ) •kanda adı ,ıı-eç"n komisyona gelmele-
ri ilin elunur. (i' 181)) • 

PARASIZ 

ı - İhaleye konulan iş: İlan yanlışlığı sebebiyle "30963.20., Iı 
ralık B. U. Müfettişlik yolları inşaatı "lranah .. usulıyle yenideJ> eksilt 

meye konulmuştur. 

2 - Bu Lııe. ait işler ~uıılarAır ~ 

A - Ebiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Hususi, fenni ve bayındırlık i~ıeri genel şartnamesi. 

D - Bu evrak nafıa dairesinde görülebilir. 

8 - Bu işin ihalesi 29-11-938 salı günü saat 11 de kapalı zarf u· 

suliyle nafı.a. müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2322.24) liralık muvakkat teıtıi· 
nat cari sene ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için nafıa müdürlüğünden alınıtl1~ 
ehliyet vesikası "bu vesika ihale gününden en az sekiz giln evvel isti· 
da ile villlyete müracaatla slınacaktır. Ve bu zaman zarfında vesik• 
talebinde bulunmıyanlar eksiltemere giremiyeceklerdir.,, 

10.000 NÜM UNELIK· 

il - Taliplerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon 
reisliğine makbuz mukabili verme tari. Posta gecikmeleri kabul ed11 ' 

(8321) mez. 
Pudra hususuııua yeni 

ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra ~imdiye kadar ta
nıdığımız pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
cildde mevcudiyeti bile farkedil
mez, şayanı hayret bir ten temin 
eder. Gıtndüz, rüzırir ve yağmur
run bozamıyacağı bir tazelik ve -
rir, gece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile katiyen terden mil· 
teeas!r olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile kıı • 
rıştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cildin tabii yağlı ifraza. 
tını massııtmesine mani olur, ku -
rnmaktan muhafa ederek bu -
ruşuklukların teşekkülünü meneder. 

1 

Terkibinde krema köpüğü bulunan 
bu meşhur Tokalon pudrasını tercıh 

ediniz. 
Birkaç gün zarfında teninizde 

hlll!ule getireceği şayanı hayret gil
zelliği görünür,. Kadınların ondt. 
dokuzu tenlerine uygun olmıyan fe. 
na renkte bir pudra kullanır ve 
yüzleri makyajlı ve ağır bir manzıı. 
ra kesbeder. Teninize uyguu renk
teki pudrayı bulmanın yegane çare
ıri, yüzünüzün bir tarafına bir renk 
ve diğer tarafıııa b:ışka renk pudra 

Bu mevsımın K A D I N 
MUŞAMBALARI gelecek 

mevsime kalmamalıdır. Bu, 

Baker Mağazalarının 
ka t'i kararıdır. 

Binaenaleyh s t o lı: un verdiği 
'mkin dairesinde her yerden 
iyi şerait ve ucm fiatlarla 
satmağa devam edeceğiz. 

tecrübe etmektir. Bu suretle en mu .. , • 
vafık pudrayı intihap etıni~ olursu • G O Z He k 1m1 -· 
nuz. Şayet rengin intihabında te • l Ş ••k .. E 
roo,düt ediy_o~sanız ::ıoe~s:semize Dr. u ru rtan 
ın~racaat edınız. Tecrube ıçın muh Cataloğlu Nuruoımaniye cad. No. 
tehf renklerde ve parasız olarak nil- Dr. Oıman erafettin apartmanı 
munelikler takdim edeceğiz. 

PASTİL HAKKI KATRAN ÖKSÜRÜKLERİ 
KÖKÜNDEN KESER 

- ------- ------
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Biga. I Cf"IL Iı! e-ıtııı1·ıuğııııd.ım: 

Müflis Demetokah Halilin bor9 
!arından dolayı mahcuz olup satıl 
masına karar verilerek Birinci art· 
tırmanın 21 - 11 • 938 ve ikinci ari 
tırmanın da 6-12-938 tarihleri~ 
de yapılacağı. (Yeni Sabah Gazetı 
sinin 19 - 10 - 938 tarihli nUg· 
hasının son sayfasında ve Son POS~ 
gazetesinin de ayni tarih ve 14 cU 
sayfasında) Kıırgı çiftliği vesair 8' 

razilerin satılacağı. ilıJ.n edilmiş iS6 

de birinci artırmanın yapılacakl 
gün yani 1 . 11 - 938 par.artesi gii· 
nü F.bedt BUyük Şefimiı Atatürkiln 
ölümü dolayısiyle matem günü ola· 
rak tesbit Pdilmiş olmasına nazsra11 

sözü geçen gazetelerde ilan edile11 

gayri menkullerin birinci ı.rttırın3' 
sının 2 • 12 • 938 tarihine rastlaya~ 
cuma günü ikinci arttırmanın dıt 
17 • 12 . 938 tarihine rastlayan cu· 
marte~i günü Biga İcra dairesiııde 
8 den 11 re kadar icra edileceği tı>!' 
hihen ilan olunur. 936-643 

~---------------· 

• •.. Dr. Hafız Cemal····· 
~ ~ 
• Lokman hekim i 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 • 6 Sah, cumarte· 

si 9.5 . 12 fukaraya 

= • ! 
: 
: 

! • 
T. 22398 * : ....................................... , .. 

~------' ÜMRÜKLERDE iŞLERi OLArl 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GümrUğü 

kar,ısıo.-fa Muradiye Han. 
Telefon : 35, 95 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar müt,.,hassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pu:ardan maada her ırün 3 

den sonra haatalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo 

ku~u köşebaşı 43 Numarıı· 

87 SENELiK MEVCUDIYE~ 
esnasında olduğu gibi daimll 
iyi cins malları her yerden mü· 
sıııit şartlar ve ııcuz fiatlarl" 
satmağa devam edecektir .• 

Trsıiçkotlarımız, Kover· 
kortlarımız, Renkonttanmız ve 
Gabardinlerimiz 'biçim, cins. 
ve şıklık itibariyle emsalsizdir· 
!er. 
Beyoğlu BAKER mağazaları 

:::;::::;--

Sahibi A. Cemalettin Saracoğj~ 
Neşriyat müdürü: Macit çEf 
Basıldıği yer : Matbaai EbüııİY11 


