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T ORK mtnetl matem içinde ve bU· 
tllıı dünya matem içinde ••. Ata-. 

t1lrk., milletinin yaşamak hakkını, bU
,.uklüğünU ıspat etmiş b!r kahramandı. 
Atatürk. milletine yeni bir ideal getir
mlı, ona yeni yollar göstermiş, yeni bir 

hayat kurmuo bir lnkılüpçıydı. Atatürk, 
reisi bulunduğu devleti herkese saydır

mış bir devlet adamıydı. "Bir devlet re
fslnln nzlfeıi yalnız kcndı milletinin de

iil. bUtlln dünyanın snndetinl düşün
mektir., diyen Atatürk, bUtUn memle-

keUer arasında sulha çalışmış bir adam
dı. Bugün ona Türk milletJ minnettardır, 

fakat bizimle beraber büttln insanlar da 
mlııoettardır. 

Bir hıaan oğlu lçtn milli kahraman ol
mak hiç ıUphealz en bUyUk payelerden 
blridJr. Ona erişen adam • adını Ucle
bet yaııyacağından emin olarak - tanlı 

bir istirahate varablllr. AtatUrk o paye

J'I vardı ve lıllrahati kabul etmedi: onu 
qmak latedl. Kurtardığı mlllete yeni bir 

devlet kurdu. O milleti gençle3tlrdl, ona 
mulal lle lfUhar ettiği kadar istikbalin· 

4eD de emin olmağı öğretti. Fakat bun
dan aonra da bıtfrahall reddetti, lıstira

batl hiçbir zaman eanına yodirt:meıil ve 

dhanglrler gibi değil, hak.imler gibi ·:nrı

yaya, dünyadaki g5nUllere h!kim olmak 
latedl; buna da muvaffak oldu. 

TUrk mllleU onu yet!§tirdlğt, onun ar
baından yUrUdllğü, onda kendi kuvveU
nl ıördilğU için dalma göğaUnll kal-"rta
caktır. Fakat onwı adı ısöylendlğt za. 
man bizimle beraber herkesin, uzak, ya. 
km her tarartakl lnaanların iftihara hak
kı vardır, çUnkU Atatürk insanlığın kud
retini, lnaan oğlu için hiçbir ieytn lm· 
klnaıa olmadığını, insan oğlunun daima 
ıeretten ıerefe ko:ımaıı kabll olduğunu 
hpat ettL 

Kuvvetliydi; kendi kuvvetini bütün 
bir millete aşıladı ve en kara günlerde 
blle yelıin yeri olmadığını !5ğretti. lruıan 
otlu için en bUyUk gUnab, ümidini kes
mektir. Atatürk bunu bilen adamlardan
dı; blçblr zaman ümidini keıımedl ve 
mllletlnln de Umldlnl kesmesine razı ol
madı. fl'akat bu kuvvetlf adamın Umldi 
kuvvette değil, ze.ldda ve baktaydı. 

Onda lllhe Athena'nın gözleri vardı ve 
blltUn ıılerlnde kendine o zekA ll!hesl
ııl rehber olarak ıo;mtştl. Bir kahra
man &ldU, bir devlet adRmt öldD, lnaan
lrtrn en güzel ve en blh•Uk bir ömP~ öl
dil. Ona milleti ağladığı kadar bütün 
dUnya ağlryacaktır; o, milletinin hatıra
sında yaşadığı kadar bUtUn insanlığın 
hatırasında yaşıyacnktrr. 

Nurullalı AT AÇ 

Resim li ı; a f ta' n ı ~ 
9 ıncı sayısı 

Dot~un rnOnılerı-catla VP taın 

bir e• mecınua~ı halinı..lf' 

çık t' 

MUvazınız:san 

ısteyınız 

• • •• 
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Fakat bilhassa dil f claefeılne temar 
hUviyetiyle tamamiyle beynelmilel "len 
güist:k,, in bir devrimi kıymet ve değe 
rindedir, 

Bu, dil ilminde tamamiyle klasik na 
zariyelerden ayn bir "Atatürk Mekte. 
bi., açmak olmuıtuı. 

Bunun tahliline giriımeden ance tHI 
dedeki faaliyetin ıematik bir hlllbuını 
yapalım: • 

Türk Dil Kurumu, batında rebben 
BUyük Atayla bUtUn memleketi ıefer

ber kılarak bir derleme i§ine ba~adı .. 
•• rarama dergisi,, bt. hareketin en feyiz
li eseridir. 

Türk kültilrU ilk defa bay le muazzam 
bir dergiye, bir derlenmiı dil ba.zineıinc 
sahip oldu. 

Belki bu henilz tam ve mütekamil şe
kilde değildi, fakat birdenbire her Tür. 
ki.in hayranlığını ~oğuran bir h!dı!e 
yaptı. Dilimizin içimizde ya~a~·an 

kaynaşan zengin ifade ve elemanlarını 
dizerek bunun kndreti karıısı:ıda h:ıy· 
rete dütütk. 

Bu dergi ayni zamanda Türk .dilleri 
üzerinde ilim dünyasının hiç etild ve e· 
serlerinde de müttağni kalmıyarak ha· 
zırlanmı§, halk dilinden derlenenlerle 
dil kiltUphanemize en bilyilk dökUman 
ve materyeli bağ ~lamııtır. 

Tarama dergisi, TUrk dillerinin mu· 
kayese zeminini hazırladı. 

Terim (IstılAh) çatıımalan bunu ta. 
lcip eden ve Atanın ölUmiln:len pek az 
zaman önceye kadar bUyilk bir hızla de 
vam edip ıon 1eklini alan en müfit ve 
memleket kllltlirilne en mUımlr neti-
celer veren bir hareket oldu. 

Arap. aeem ve y~b1ncı di~er diJlerln 
karışık bir tekli halinde g6rU1en Tilrk 
dili birdenbire yeni ve temiz bir TUrkçe 
halinde meydana çıktı. 

Sad:l:ş:n ve fakat bu nisbette de ktıl
tür dili hat:nde inki14f eden Türk dili 

yeni keltmeler ve yeni terlm1er1e dah3 
ıenlt ve daha pınil bir hüviyet aldı. 

Bu &ırada Atatürk, Türk Dil Kuru· 
munun ve Halkevleri dil ıubclerinin ve 
nihayet halkın hızlı çalıııtı ile biriken, 
toplanan Tilrk dil materyelleri üzerine 
nafiz dehasını tevcih etti. 

O tarihe kadar., yani 26 eyllil 1932. 
deki ilk Türk Dil Kurultayına kaılar i · 
lemde bir kıymet almıyan ve hatta b!ı 

alelade matcryel gibi teUikkı edilmiycn 
Türk dili Atamıza bambaşka bir teza· 
hürle görümlü. 

Birinci Türk Dili Kurultayı Tarih 
Kurumunun mesais: ile ilk defa di.:nJ ;ı 
ilim tarih:ne Sümer dilinin Türk dili ol· 
duğu hakikatini i&Lat suretiyle çıktı. 

Atatürk, dil bünyeleri içinde bir vah. 
det görerek bunu araştırmağa başladı. 

Bu inkılabında Atatürk bir dil Alimı 

hüviyetiyle yapayalnızdır ve 18 Ağus 
tos 1934 deki ikinci Türk Dili Kurul· 
tayına kadar klasik ail ~imini birdenbi
re çileden çıkarara~ ''GUneı - dil,. teo· 
riıini meydana koydu. 

"Güne§ • d:ı., teorisi yalnız dil ilm~
ne değil ayni zamanda sosyolojiye -:!c 
birdenbire ışik ıerpti. Beşer;yet'n ilk 
şuurlanma anına .1aran Atatürk, ilk şu 
ur1u innn sesmi bularak bunu iptidai 
insan ruhiyatındaki tezahürl~rle karşı. 
laştırdı. Ve ilk insanın "Güne~ .. i teren
nUm eden .. Af,, ıı ile §o'ırlu dile ayak 

bıstığ .ıı tesbite muvaffak eldu. 
BunJan sonra teorinin diller üzerin· 

deki mukayese prensipleri hazırlanmıt· 
tır, 

Dilin bugünkü bUnyesinde en lptldat 
insan hançere cihazının belki tabii ref· 
lexleri halinde yakalanan "monosillop, .. 
lann (tek heceliler) bulunduğunu 

meydana çıkaran teori kl!sik clil ilmi
nin aczini yı rttı. 

24 Ağustos 1936 pazartesi günü saat 
14 de açılıp 31 Ağustos pazartesi akşa· 

mma ka.dar devam eden üçüncü Dil Ku· 
rultayı, Türk dehasının lengüıtik diln· 
yası önüne koyduğu yepyeni bir dil 
mektebi olan "Güneı - Dil,, tcoriıi Uze· 
rinde durdu. 

Kurultay hemen yan beynelmilel 
m:ıhiyet almıı, teori dilnya ilminin un
kidi önüne tutulmuıtur, 

On bir ecnebi memleketten on bcf 
dil alimi Kurultayda hazır bulundu. 

Kongrenin mesaiıi, bilhassa bu teori 
üzerinde tekasüf eder. Yabancı llim· 
lerin tezleri arasınd'9. bUylik dilcileriml.z 
ve tarihçilerimizden olan Yuıuf Ziya 
özcr'in "Din ve medeniyet bakımından 
G:neş ·Dil teorisi., tbrahim Necmi 
Dilmenin "Gün eş - Dil teorisinin ana 
hatl::ın,. Hasan Reıid Tankutun ''GU
ne!J · Dil teorisine göre pıınksomik u· 
usulle Palco - ıosvolcjik dil tetkikleri., 
Naim Onatm "Güneı - Dil teoriıinc ıcs· 

Ankara, 11 (A.A.) -;; 
graflarma ve intihnP ıtl 

1 
mennill!ri ihtiva ederı tc ..•. k8 
şı Reisicumhur L:ıon°. 
ve teşekkilrlerini biJdırrt' 
A inn~ını ttıvsit buvuJ'lll 

lla,·an Mukhu!e Jt:: 
Ankara. 11 tA.A.> - i 

eiresi Makbule Boyse.P fe 
bil ve hariçten bUyUlc ıe 
yesi lütfunda bulunan 

1 
kalplerini:ı teşekkUrlef 
Anadolu Ajansının ta" 
etmi~lerdir. 

Mert'~al l-'ev1i Çalı 
Anketra. 11 (A.A.) -

Başkanı Fevzi Çakrnal<. 
tlirkiln vefatı mUuasebe 
r11fta~ almukta otduılU i 
ve vazılarma teşekkUrıer 
Anııdolu A iansm1 tı1vsft 
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a . lnönü kahranıanı 
Lozan nıuzafferi DS>M~T 

Curnhurreisi ismet lnOnü t 

4tatürkün bir hedef arkadaşı, 
~af erler 
~ııu 

bıtt ı kah l'arııa 
11 lloııu 11 nı, Louın muzafferi lc;-1 
tl~~it~l'~ iklncH.<'ı:;rin 1938 cumn gU-
~ , e\\1.!I 

(.'ı.~. llrıletı 1 ı aat 11,40 da Türliiyc 
"'!Ilı ı ıı Atat" 1 lltrcı.,1 ur eten sonra ikinci 
ı sc\'İlıJ' 
''Ilı ı. 
~et lııoııu 
tıı ~ ı. tnferı ' Atatürk'ün bir hedef ar-

)'llrı '42lr ftaıc~~ ~ e lnkıliıplar yıırdmıcısı, 
Q bt dır l ..... 

totıt r bakı • nonunün hayatını 
tır, ııın göre tahlile imkfiıı 

4rıeak ~k lııönu 
hı aı fıırı.ı hn:ratının cyrl itibarile, 

t il! arta \ 11':ııuu. . • ; hının hnyntiylc tam 
hl ' !;ust~rlr 
Q:t \i • 

ıırııı, tıınıarını 
~lctl.flı St ... 111 tzda bu biiyük l<ahranıa

l'tl . J •k lı 
tı. t'tiııı t b 11l atının ny:rı ııyrı im-

" c aru z cttlmıcğe çalı.,arn-

• l~llıct ~ 
lı~ ln11ııu 
I\• 

11

1 
a.~kerııı ' A lntiirk gibi, her şeyden 

11 t-rL · f'ıı ~~ liJc , tnhurreislmlıin en ka-
Ctdc t'lu~fı olan askerliğini birinci 

l\ltıc-t <.'deceğiz. 
'il~ lrıonu 
'ur;ltathlı tıhd inkıtaptıldı. ve inkılap 
I~ lliku alt e lııc aldığı hUkfımet re
,lfı_ l'dl!ıı hl ında tam :rotasına sevk ve 
''llt I' b~ 

!t1ı b(.ri .arıcı olarak da ayrı n-
lııaııu r. 

>"e Vt • St b1r1 
~ kittiğt \·a ~cltc rin 1922 de lıaricl-
lo hıl' ıııhSe~ıfesiyle bir politikacı, bü

"l\ıı Zatı tııııhu 1adarnı olarak görülür. 
\~Isıı.sı srnet lniinünün dünyayı 

lrdır 'a •Onrnım bfr ~ahe!'lcrlcr 
~ . ~ 

teı. .. bıttrı 
~le eltcsrı 

~et 'ita. f1 Jıeretı n 1928 clo İnönü (İcra 
.,. Sllıa ~c 

1 
~el 1) se~lforek hüku-

ft "'eırıa . !: rıJdı. 
~ f ~ llren ı 

WM 'l'l1~lJ ,. Jıle,rinln hükfımctçilik-
~ c hl" 

e Ilı Uficl ekilde tcz:ıhiirle-
u, affak olan 1-,met İnönü , 

ve . inkililplar 
dımcısıdır 

l selerinden asil istidadına hisse ayıran 
bu . urctlc hüki'ımctc;ililde de bcynelml- İnönü, askeri rUşdiyeden 1900 de ''Top-

lcl kı~ metlerini tanıttı. çu harbiye mektebi" ne girdi. Erkfım-

Tiirl;iyc Cilınhnrlyctinin Ba5Yckilliği.n
dc nzıın yıllnr :-ıi..,lcnıatik \·e ilmi çalış
ma ile Türk mlUeline saj;lam. sarsılmaz 
blr lıükünıct ks's etti. 

Göriilüyor ki yl'nl Ciimhurreisimiz İnö
nü ınulıtelif ~ahsiyctlcri \'C daha doğnı
"U h<•rblri ıı:nı ayrı ı:nh:ının hedef ,.e um
dclerin i ihth a eclen ıı~·rı mesai ,·asıf

l:l.rı bulunun bir lıüyüktiir. 

lsmet lnönilniln askerlik hayatı Sivas 
askeri rüşdiy<.!sinc girmesiyle başlar. As
ken rüşdiyc<lc için için askerlik için ya
nnn 1nönil yük~ek istidadının feyzini bir
denbire gösterdi. 

Mn.nhaza İnönilndeki askerlik istidad 
ve lcudretlerin!n yandığını ilk sezen "Fe
rik Hulüsi paşn" dır. 

Sivasta bulunan paşa, bu kUçUk kah
raman namzedini karşısına alıp sormuş
tu: 

- Sen ne olmak istersin? 

- Asker! 

Hakikaten ferik paşa sağ olsaydı, o 
tarihte sezip meydana vurduğu bu bU
yük kabiliyetin cihan tarihine nasıl şe

refll ve muzaffer bir asker olarak geç
tiğini görUrdU. 

Annesine: 

• - Size Sofyndan kurşun delikli kal-
pağımı göndereceğim! 

Diye minimini yaşında Rumeli hare

ketlerinin kulaktan kulağa yayılan badi-

harbiye sınıfına ayrılacak temayü7ü 

gösteren lnönil, pilrüzsüz ve muvaffak 

adımlarla 190:5 de topçu erkô.nıharb 

yüzbaşılığı ile mektebden çıktı, Ordu 

emrinde bir mUddet arkadaşlarına üs -
tün kudretlerle kendini sevdiren ve rüt-

besinin üstünde askerlik işlerini deruh- ' 

te ederek muvaffakıyetlerle başaran 1- · 
nönU, kolağalığına terfi etti. f 

"Yanya" ve "Preveze" cihetlerindeki 

erkanıharbiye seyahatlerinde temayüz 
eden İsmet lnönü, 1910 da Yemendeki 

vaziyetin ıslahına gönderilen mürettep 
kuvvetlerin erkanıharbiyesine memur 
edildi. Erkanıharb reisi oldu. 

San'anın tahlisi onun yüksek askerlik 
kudretlerinin eseri oldu. 1912 de İnönü. 
binbaşı oldu. 

Rei.sicUmhurumuzun askerlik haya. 
tının henUz pek genç olan bu devrele

rindeki seyri, büyük bir askerin muzaf
fer ve mu .. ·affak kahramanlıklarının bir 

manzumesi halindedir. Bir yıl sonra İnö

nU büyük kararglhr umumi birinci şube
sine nakledildi. 

Balk.an harbinln sonlarında 1smet lnö

nUnU heyeti murahhasa içinde mUşaviri 

askeri olarak görüyoruz. 

12 teşrinisani 914 de kaymakam olan 
İsmet !nönU, cihan harbinin alevi içine 

katılan TUrkiyenln yurd vazifesine her

kesten önce atılarak birinci ordu erkanı

harbiyesinde bulunmak ve mUteakiben 
karargahı umumi birinci ~ube mlidürlü-

ğUne tayin olunmak suretile yüksek mu

vaffakıyetler gösterdi. 1915 de miralay 

oldu ve ikinci ordu erk!nıharb reisliğini 
üzerine aldı. 

İsmet 1nönll bundan sonra 1916 tari

hinde dördüncil kolordu kumandanı ola

rak görüyoruz. Yine ayni yıl içinde yir

minci kolordu kumandanı olan İnönü, 

müteakiben Uçüncil kolordu kumandanlı
ğını yaptı. 

Tarihi harbde bir hadise olarak milta

lea edilen Şcria muharebeleri, bu bilyük 

askerin cihan harbinde gösterdiği dahi
yane muvaffakıyetlerinden bir nebzesi

dir. 

1smet lnönilnü, 24 teşrinie\:Yeı 918 de 
harbiye nezareti müsteııarr olarak gö

rilnüyor. 20 Mart 920 tarihine kadar sal
tanat ve sarayın Türk yurdu üzerine sin

miş şcametinin scyy!ell tezahüratını , 

memleket ve mllletin, yurdun acı ve ıs. 

tırabını gören İsmet İnönü, Anadoluda 

ateşlenen istiklal hareketlerine iştirak 

etmek Uzere Atatürkten 11 ay sonra hir 

çok kudretlerle mücehhez, taptaze bir 

enerji ile milli vazifesi başına geçti. 

O tarihten itibaren Atayla hedef or

taklığına başlıyan İnönü, milli mücahe

denin her safhasınja yUksek askeri kud

rGtlcriyle zaferler kazanarak 10 ikinci

kanun 1921 de Büyük Millet ~kclisince 
livalığa terfi edildi. 

9 lkincikaııun 1921 de İsmet lııönüııü 

büyük Birinci İnönü muharebesinde gö
rüyoruz. 

DUşman hücumunu ezip püskürten 1-
nönü, Kütahyada tekasüf eden Çerkes 

Elemin de kuvvetlerini ezdi. 30 Mart 
1921 de olan ikinci İnönü muharebesin-

de milli kahraman düşmanı bütün kuv-

BiiyUk Ata, bii~ iik nrknclnşı t ... mct lııiinii 
hatıral:ırından). 

citcşrin 1921 de bütün garb cephesi ku- ı 

mandam oldu. 

23 Ağustos 1921 de Sakarya meydan 

muharebesinde General lsmct muzaffer 

bir garb cephesi kumandanıydı. 31 Ağus

tos 1922 de ferik (korgeneral) oldu. 

İsmet !nönU, glisterdiği harikalarla 

dUşmanı ve dUşmnnlnrı Mudnnyn konfe

ransına mecbur eden bUylik askerdir. 

General İsmet 1nönü Mudanya konf<'ran

sında politik kudretlerini göstererek mu-

ile lılr lınsbılınl sıra'-ııııln. (f,fildiil haılıl 

zafferiyetleri kadar kahir ve kesin biı 

mütarckennme imzaladı. 
İsmet !nönU "30 ağustos 1926 da bi· 

rlncl ferik (orgeneral) oldu. "1927" dC' 

tcknüt olan İsmet lnönü muzaffer aıı· 

kerlik hayatını TürkUn aziz cumhuriyet 

tarihine emanet etti. 

Yarınki nüshamızda yeni Cümhurrel

slmizin inkılapçı hUviyeti tebarüz ettiri· 

lccekllr. 

vetleriyle kahkari ricatc düşürdü. lkin- Cumlıurreisl ismet lııönU, Il:ışbakanlığı sırn!>ınıla, Knrnbük demir YC !:elik fabri-
kalarının temel atma merasiminde 
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12 IK1NC1TEŞR~ 
c 

• • 
er1ıır11ız ve 

IÇEHIJ!!.: 

• İstanbul posta ve telgraf müdürü Yu
suf görülen lüzum üzerine veknlet- emri-
ne alınmış, yerine \•ekaleten fen heyetı Atina, l (A.A.) - Atina ajansı tebliğ 1 
azasından Mazhar tayin cdilmi5tir. edıyur: 1 

• Etrüsk \'apuru dun Mersin ~elerint Cumhur ba.kanı Atatürkün olümü ha-
çıkmıştır. Bu sefer de ''apurun ~ürat in ben bütlın Yunan mahfillerinde hakiki! 
tetkik etmek üzere vapurda Denizhank bır >'eİs ve elem doğunnuştur. Dost \'e; 
fen heyeti de bulunmaktadır. müttefık Türkırenhı bUyük şefinin ziyaı · 

• Gümriık idare inde bazı değışiklıkle; her ta ita büyük \'e ~amimi bir teessür· 
yapılması kararlaştınlmıştır. Bu arada h:ı•ıl euni.tır. 
1 tanbul gUmrük başmüdürü Nuri An· Butun gazeteler. Ataturkün tercümeı 
bel tertiş hcyctı rci liğine tayin edilecek- halini neşrederek mcmleketın bütün te
tir. rakki \C ınedeni)eı saha ında tekrar eli· 

• J(ontrplak nizamname indeki deği~ik rilmesi içın ba~rdığı muazzam eseri kay 
ilk müna betile te cbbüslerde bulunmalı deylemekte ve Atatürkun yalnız renı 
lızere marangozlar c~miyeti Ankaraya bit Türkiyenin bani i d~ıl ayni zamanda 
he~et göndenniye karar \ermiştir. Tilrk ·Yunan do ttuğu ile Bnlkan antan· 

• Bazı Rum mekteplerinin okuma ki· tınııı da en bilyilk hararetlı llmıli olduğu· 
tap!arında şchirlenmizın i mi rumra ad· nu tebarüz ettirmektedırlcr. 
larıle yazıldığı görülmüş ve bu kitaplaı E tiya gazete i, Atatüı klln dahiyan( 
toplattınlmıştır. e erini kaydettikten sonra dıyor ki: 

• ilkmcktcp muallimlerinin bilgilerinı "Yun.ınistan müttefik Türk mılletinin 
arttırma!< i~in me leki konferanslara bu m:ıt .. mıne i~tirak etmektedir. 

sene de devam cdılecektir. Konferan !arın Tü~l.iye i~in dalma ıyi bir şef olmuş o· 
programın te bit etmek üzere maarif mü· lan Atatürk, nynı zamanda Türk • Yu· 
dUrlüğUnde bir heyet kurulmuştur. nan münn9cbctlcrinin iyı bır hamısi ol· 

• Ayın 20 sinde Ankarada toplanacak muştur. Türkiyenin ihya 1 ım.'<finmı an
olan dokuma cl tezgtıhları kongresi kanu· lamı, ve başarmış ohın Atatiırk. devamlı 
nuevvelin 15 ne bırakılmıstır. bir Türk • Yunan do tluğ~ imkanını da 

• Fındıklı ile Tak!:im arasındaki saha anlamı. \'e ba~nnı~tır. BugUn hayat=ı 
He Cihangir semtlerine dair hazırlanan \-eda eden Atatürk, Tilrki~ eyi tasa\ \ 'UT 

yeni imar planına göre buralarda c-.l('r ettıği \'C na ıl olması lazım a o şekilde \ 'C 

bahçeli olarak inşa edilecektir. Tilrk·Yunan do t1uğunu da tarsin cdilmiı:; 
• Havagazi \'e elektrik kablolarının de· bir ~-ekilde bırakmaktadır... • 

~iftirilmcsl bittiğinden Ankara cadôesinin Vradini gazetesi yazıyot: 
a.dalt insasma yakında ba~lanacaktır. "Cumhurba kanı Atatürkün ı>ıümü, 

• İnhisarlar idaresi Trakyanın ihtiyaç· dost ve muttefik memleketi elem içinde 
lan için Babaeski de bir barut deposu in· bırakmaktadır. Fakat Ataturk taraf mdan 
şa ettlnne~e karar \'ermiştir. Bu deponun atılan temeller öyle bir granit teşkil et· 
inasatına derhal başlanacaktır. mektedir ki yeni Türkiye bu granit üzeri· 
DIŞA RDA: ne oturmakta \'e tarihte büyük ıslahatçı 
• Sovyet Rusyada mareşal Bluherin Kemal Atatürkün adını bu granit üzerine 

ve general Fedkonun muvacehe edilmi~ hakektmis bulunmaktadır ... 
olduklarına dair olan \'e ecnebi memleket 
!erde intişar etmiş bulunan haberler !\tos- So vyet Ajaııs ı ı ın yazssı 
kovada tekzip edilmektedir. Mosko\'a, 11 (A.A.) - Tas ajansı 

• Lordlar kamarası, diln kralın nutku· bildiriyor: 
na kaı]ı verilecek arizei cevabiye hakkın· Türkiye, Cumhurbaşkanı Atatürkün 
daki müzakerelerini ikmal etmiş ve arize· ölümü haberi Sovyetler birliği hükumet 
yi ittifakla kabul etmiştir. mahfillerile diğer bütün mahfillerde bü· 

• lngilterede mütarekenin yirminci yıl· yük bir tesir hasıl etmi~tir. Atatürkiln 
c.~nümil merasiminde bazı hadiseler ol· adı, Tilrk milletınin yabancı istilacılar::ı 
muşsa da netice itibarile ehemmiyetsiz emperyaliunin cürüm ortnğı olan sulta· 
kalmı~tır. run istipdadına karşı milli kurtulus için 

• İngiltere kralının küçük kardeşi dük yaptığı kahramanca mücadeleye sıkı bir 
dö Gleuçster ve refikası dün Pariste Dük surette bağlıdır. Kemal Atatürk bu milli 
de Vindsor ve refikasile hususi olarak öğ· hareketi parlak bır surette neticelendir· 
le yemeğini beraber yemişlerdir. Dük de miştir. Sovyet efkfin umumiyesi, Atatür· 
Vindsorun izdi\'acındanberi iki kardeş hiç kün se\'k \'e idare ettiği \'e Cumhurbaş· 
görüşnıemi~lcrdi. Bundan da dük de Vind kanlığı mevkiini mu' af aza ettiği bütün 
sor ile ailesinin b:ınstığı anlaşılıyor. milli harekfı.t esn::ı ında, Türkiye cumhu· 

• Cenubi Afrika harbiye nazın Piro· riyetinin Sovyctler birlirriyle en dostane 
nun ve Almanya hükfuneti tarafından münasebetler idame ettiğini de ziyadesi!<' 
resmen Berline davet edildiği hakkında takdir etmi5tir. Bu sıkı dostluk milnasc
dolaşan ısayialan harbiye nazırının etra- betleri. Türkiye ile Sov>•etler birliği ra· 
fındakiler ne tekzip, ne de teuit etmitıler- hancı istilflcılnrın taarruzuna karşı mü· 
d

. ~ ~ 

ır. cade!e ettikleri and_ teessU ~tmiş ve son· 
•Mütarekenin yirminci yıldönllmil bil· ra bc)•nelmilel sahada banş ve kollektıf 

tün Fransada parlak merasimle kutluları· emniret için yapılan mücadele meselele
mıştır. rinde dostane bir teşriki mesai ve iki mern 

• Ç'.ekoslovakyada kabine dün öğleden leket ara..ında sıkı ekonomik münasebet· 
sonra tplanarak reisicumhur mesclesile lerle takviye edilmi§tir. Kemal Atatürk, 
mesgul olmuştur. Tilikiyenin bu politikasının banisi ve di· 

A rijanı oldu. So\'yet efkarı umumiyesi, 
ffl e lr 1 (k ada Tilik milletinin maruz kaldığı ağır ziya· 

ff 111 C r b 8 k k) Od 8 dan dolayı çok müteessirdir, Bu münase· 

Paris, 1 l (A.A.) - Paris, Atat ürkün 
ölümüm. büyük bir heyecanla karşılamır 
tır. Butürı gazeteler. Atatilrke müteaddit 
sayfalar ve geniş sütunlar ayırmakta \"e 

bu sayla ,·e siıturlarda yeni Türkiyenin 
büyük banisinin harikalarla dolu hayatı
nı anlatmaktadır. 

Petit Parisıen, diyor ki: 
"Bütün Tiırkirccle büyük matem hü· 

kum urmektcdir. Büyük bir de\'let reisı-
nın -;:ahsıretı ne derece yüksek ve ne de
rece muhterem olur;a olsun, hiçbir kimse, 
aman \·ermez bir ha talıktan sonra yaşlı 
"arılmı>an bir çağda ölen bu muzaffer 
general. bu yılmaz ı::;lahatçı. bu inc;;an kah 
r:ınıanı, bu çok popüler adam kadar bii· 
tun halkın kalbine yakın olmamı~tır.,. 
''Temp~ •. g.ızete i diyor ki: 
"Yeni Tiırk;ycnin y;;pıcısı olmtiştür. 

Bütün bir mıllct ~imdi, \'atanının h:ılfı.s· 

kfırımı \e m~mlcketi baştan başa değışti· 
rl'n inkılfıp'arın am1:ı, muhterem buruk 
,. fi için ağlıyor ... 

Temp· gazete i. Atatfükiin e erini ge· 
nış bir surette tahlil ettikten sonra, sözle· 
rine şöyle C:e\·am eylemektedir: 

"Öllim, mağl\ıbiyet nedir bihniyen bu 
adamı majlfıb etmiştir. l•'akat onun mu-
azzam C'seri bakidir ve Türkiye CUm-
huriyetinln mazisi, istikbal ic;in bir zı. 

mandır. Ballrnıı antantının lideri Ye ljnrk 

paktının saiki olan Türkiye, dünyada 
kendi mcvkiinl nlmıştır \'e BUyUk Şefin 
atkndnoı!arı, memleketin prestijini mu
hakkak ki idame ottlrcccklerdlr.,, 

İntronsıgcant gnzt'tcs!, Atatürk'ün 
hayatına gcnq sütunlar tahsis etmekte 
ve ''Marcel SaU\·agc" ın "AtatUrk'ü na
sıl tanıdım'' b:ıelığı altında. bir röporta
jını neşrcylemektcdir. 

Marccl Suuvngc, ezcümle diyor ki: 
"A tatilrk'iln §ahsında, yalnız etrafla

rında hayat ve ölUm mistiği yaratmnğcı. 
kadir ecflcre boa manyatizm yardı. 

Bir gün bana dodl ki: "Çok büyük. mil
letlere ait kUçUk memleketler vardır. 

İstikbal, öteki milletlerden ziyade bu 
milletlere aittir.,, Bu cUmtelcr, hafıza. 

ma nakşedildi. Zira bu cümleler, ötumü
niln arifesinde, ynkın şarkın, hatttı bü
tün earkın en şuurlu, en uyanık, en emin 
adamı olarak tccelll eden Atatürk'Un 
harikalarla dolu hayatının derin mana
sını göstermektedir. O Atatürk ki §Öhre
ti memleketten memlekete geçerek ha
yatı c>fsancvi denebilecek bir mahiyet 
almıçtıı·. 

Mntlıı gazC'tesi diyor ki: 
''M:uPtafu Kemal, banisi olduğu Tür

kiye CümhuriyeUnde hiçbir zaman Çar
lnrın bile malik olamadıkları hududsuz 
kuvvet \'C salühiyete sahibdi. Bu derece 
derinden s:?vdiği memlckolinin modern 
fnklı;afınn engel olan asnlık an'aneleri 
ve dini fidctleıi yıkmak ıç;n bir tek im· 
zası kafi gelmi§ti. Böyle olmakla bera
ber, Atatürk, kat'iyyen bu kudretini su
iistimal etmemiııtir. Zira Atatürk haki-' . 
kalen, zamanımızın, objektif zihniyetli ve 

temkinli büyük adamlarından biriydi.,, 
Journnl gnzetosl, Atalürk'lin muazzam 

eserini tafsU ettikten ve 4 temmuzda 
Ankarnda lmznlnnan Fransız • TUrk an. 
laıımnsıni hatırlattıktan sonra, eliyor ki: h 1 k betle hilk\ımct mahfillerinde Türk iyeye 

r 8 n et samimi taziretler ifade edilmektedir. "Ölüm, bir kere daha, zamanımızın e
saslı karakteristik vasfını te§kil eden 

pa toprağı:ıda gözU olmadığını söylü. normalin fevkinde büyük adamlardan 
yor. Bu sl:Szlere inanır mısınız?,, · birinin mukadderatına nihayet vermiştir. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Efkft.n umu. i================ 
mlye enstitlisU biltiln Amerikaya ea· 
mil olan bir referendum tertip ederek 
şu suali sormuştur: Gelen cevapların yUzde 8 i evet, yüz- Kemal AtatUrk'Un saltanatı diyebileceğl-

"Hitler, bundan sonra hiçbir Avru. de 92 si hayırdır.,, miz bir devir, tarihte birinci Frnnsuaya 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:.~~~~~~~~~~ 

• llililliBiTifilLID1BlilllllJlll11 
ÜZERiNDEN 

ilk şöhretini muhafaza 

ŞEKERCi: 

Ali MUHİTTi 
TiC 

sayısı 

ze r 
kada!' ~ 

kadar yükselen bir tesanüdün teyidi ile kat Ataturk sulhda da 0 dır3~ 
Milleti uyandırarak, canla~)" ~ 
hissi azami derecede tak~I d, 
Malik oldugru muazzam ııt . _,.,,iıJ r 

nihayetleniyor.,, 
Ayni gazetede, Frnnsanın sabık Anka

ra büyUk ~!çisi de Clıambrun, AtatUrk'ün · ·ııe Ço"""' 
hayalma ait yazdığı bir makaleyi de nr>§- men hayatını sade hır ını ·"" 
rcdiyor. Sabık Fransız büyiik elçisi ez- gc>çirmi~tir . ., • _.JlfJ". 

• ' 010 .,.. ~ 
elimle diyor ki: Ht-lçi ko gazete crı . telef• 

"Bu esnada, Atatürk'ün bana karşı Brük el. l l ( \ A.) - l:.~ıat 
beş sene ibzal buyurdukları dostane his- türkün vefatına büy~k stı~~ografi · 
siyatı ve tarihini çok sPvdiği Pransaya etmekte büvük ölünUn 1 ".ı\'3U ' " r,, ,~ı 
karvı olan dürüetJUğUnü hatırlıyorum. fotoğraflarım ne5retınekte • i.Z31ı3t 
Mustafa Kemal, zaferlerinden mahviyet- biiyük rolü hakkında uzull 
le bahsederdi. J."'akat onun iftihar ettiği mektedir. . diP1 
ve gunır duyduğu keyfiyet, medeniyet Soır gazete!;İ. Türkir;~ı: ~he~ 
eseriydi. Atatlik, her eline aldığı şeyin Z• feri Lozan muahedcsını Matuf\\ 
tii ilmakına kadar nüfuz ederdi. .c·barüz ettirdı!,ten sonra 'arı serı 

Jour. r..:cho de Pnl'İS ga~etesinde Cour- r•kuladc ıslahat ,-e inkılfipı . c!l.\tt 
· ·nı ~· 

son diyor ki: rer birer sararak mak3.lcsı 
riror: ~ "nu kaı·ışılılıklarla dolu zamanımızda 

belki Atatürk'ün şöhreti kadar bUylik 
§Öhretlcr vardır, fııkat hiçbir ınmıın bir 
tek mU\·affakıyetsizlik bile kaydetmemle 
yegt\ne ııöhret, onun eöhrotidir. Atatürk, 
uful ederken, serbest, müstakil modern 
ve sağlam bir ordu taı'nfından iyi mu
hafaza edilen bir Türkiye bırakmıştır. 

Journal gazetesinde Saint - Brice, di
yor ki: 

"/\tatUrk'ün bUtUn yapıcı eseri, çalış
mn~"'I, kl!!cl~rin disiplinine \'e gayretle· 
ki devam hassasına tptina ediyor. Tilrki
ycnin maddi terakkileri, cidden mahira-
ne ve t eı;ebbüıılcrle dolu bir harici po
litikanın neticesidir .. , 

Pelit Journal gazete.sinde, Scharce 
şöyle yazıyor: 

"Heisiclimlıur Atntürk'ün vefatı Uzerl
ne, Türkiye polltiknsında acaba bir ta
hawlll olacak mı? muhakkak ki, lsmet 
1nönü'nün Tilrkiye cümln:riyetinln en 
yüksek makamına geçmesi, Tilrkiycnin 
yalnız komşulnn ile değil, fakat yabancı 
devletlerin Pkserlsi ve ezcümle, Montr6 
anlaşmolarınm gösterdiği veçhlle, Fran• 
ıa ile olan samimi mUnaaebetleri değiış
mi yecektir.,, 

Excclslor guzelNıi, Fransanın eabık 

Ankara elçisi KamPrcr'i!J beyanatını neş
retrnektedlr: 

"A tatilrk, filhakika bir dlktatördil. 
Fakat en iyi manasirle bir diktat15rdil. 
Kendisi, hi~blr zaman bir zalim değildi. 
Muazza'll ('St>ri. kanlı vakalarla damga
lannıl$ bulunmuyor. AtatUrk, otoritenin 
en doğru derecesine sahibti. l{endistnin 
hiç kims<'yle kıyas kabul etmez meziya
tl, her ııahadn temkin ve itidali ve mcm
leketintn menfaatleri hakkındaki doğru 
hıssiyntıydı.,, 

Muc ır gcııetclerin ' u ıw~ rivatı 
Budape~te, l l (A.A.) - Aksam gaze· 

tcleri Atatilrk hakkındaki hürmetlerini 
gösteren çok genis makalelerle dolu ola· 
rak intişa,r etmi~crdir. 

Bu meyanda Pesterloyd gazetesi §öyle 
ynzmahadır: 

"Şurasını objektif bir surette tesbit et· 
mek icabeder 'ki, ezilmiş \'e yıkılmış bir 
milletten ~uurlu bil' kütle, istila gönnilc 

• a 
memleketten müstakil bir hükOmet ve 
köhne Osmanlı imparatorluğundan genç 
bir medeniyet yaratmıstır.,, 

Macar Orsag gazetesi de, su mütaleayı 
yürütmektedir: 

"Dünya, bu harp ve sulh kahramanı 
büyük adamm ôlümü ile fakir düşmilş· 
tür. iktidarı, azmi ve bahadırlığirle aman 
bilmiyen galiplerin tatbike kalkıştıkları 
pranga siyasetini ilk kıran Atatürktür. 
Kendisi cesurane bir tarzda mücadeleyi 
kabul etmiş ve muvaffak olmuştur. Fa· 

"Bu inkılaplar o dereci? rıd' ~ 
bunların büyiıkklüğii . l-'a?~:ıar· fi 
hfıltı hn>·rcttedir. Bu ınkı rn tJI 
Turkiyeden garplı ve ınode 
kiye yapmı .. tır... . J1 

Nation Belge di~,o~ kı: bak~...,, 
"Atatürk, milletını her daıııı:

. de,•lct 3 
taran ı;ok büyuk bır . ·or 1cı: _.il 

lndcpendancc Belge dı) ~/ 
"Muhakkak ki Atatürk .... ~ \f 

·nkıJsoıı,•""" -"' 
en nzimkCır ve )'ııınaz .1 illet ~-, 
hatçı-:ıydı. Milletine bır ~ ~ blf':ı; 

A ·- k · - · ıdi butııll ttl~ ren tatur · ıı;ın ~'~. ... biiYUI' ,.~. 
ağ:anıaktadır. Ataturkun trııesİııl 
bundan sonra da de\'3~ e 

3 
adı"'..t 

Tiirkire adına gerek A\rtl~ içifl r
edelim. Atatürk. memleketi 

kcn oımuştür... . At•toıP'I 
Libre Belgique gazetesı. uı.t•" 

yatını urun uzadıya anlnt .J 
diyor ki: nal ~ 

"Türkiyenin enternasro an )'J 
µrcstiji ve otoritesi, durm~t b'2 ~' 
tir. Atatürkün şahsi hareke J1l%1'1 "'
de intibahın sevkedici unsu·ııeuııt ~ 
l<>mi~tir. Alatiirk kadar. rnıbil~ 
dar az zamanda bu derece · · J. 
eden de\'let adamı yoktur:·• .. tlf".-.!) . ıJJ .. 

alman gazeteler ıD at1 aj f. 
Berlin, 11 (A.A.) - Al~bllttı:!; 

diriyor: Bütün Alman .ın~ ~ 
kün ölümü haberini b~Y~ r ,-e ttP 
tında ve uzun tercüıneıhn e J 
tarla neşretmişlerdir. eSi tJC". 

Berlincr Tageblat gazel J 
yor ki: ~ı 

"Bir hezimetin hiçbir~~ 
milletin hakkım muzaffer tl~ '"/. 
rar elde etmek için ku"'''e .,O~ 
mesine mani olamıra~ıru~ ~ 
yaya göstenniş olan adartU ~ ,~ 
fatı, Alman milletini ~ '!ı •~:;:~ 
yiç etmiştir. Alman rnıUe ~ 
beden Türk milletini~ rna;..,, ~' 
etmektedir. AtatürkUn tarihi .-~f' 
politik bir gerçek olan uııııJIO Ol 
meti asıl ehemmiyet ve § 

dahn sonra anlaşılacaktır·:' J. 
Börsen Zeitung ya~yor.~ ~$ 
''Milletinin mevcudı>•et~~ 1;I" 

med)'Un bulunduğu en ~ 
milştür. Halefleri onun 
caklardır .• , ~;, 

Angriff yazıyor: kendi~ 
"Türkler, Almanyanıtl tte ff'~ 

temlerine samimt bir s~ ~'1" j 
mekte olduğundan ~ınin i~ ~ 

Deutche Allgemeıne ze. ~ 'I' 
"Bu biricik adamın bir ~ 

geleceğini zannetmiyof\11· "':A" 
bilyilklüğünü zaman göSt~ 

Aynı ren~ 
dükkan \I~ 
mağ azal~ 
Galatadıtlı0~ J 

dllkkaoıar "~ 

I
• R ı.fÜmUşlye bo11:~~ 

Belediye, dükkiln ve ~ 

görmüş ve §clırin muhtel:SO ~ ~ 
dükkfuılann ve mağazal3 ut· ~:J 

ELERDEN 8 1
. Rı· boyanmasını kararlaşt~~~~ 

Galata ve Tophane ciheti bit~~ 
• kWılara tebligat yapılarak ~ '-1. 

BU MAHDUT SA Yfll MOE SE 

R ~ e t ~ 1 de mağaza yüzlerinin ~O)~U ~ 
~ J:l D ~ boyanması bildirilmiştır. 

1 
· 

K AUJKÖ ~ ~.mllJ!Ulllınlll~ınW!lmJllllllllrnffimllffimüillmllrurnmılmrnffilllllillITTW---1 den sonra şeh~in diğer y.er 
k~nlar da aynı renge bO> 

HAUÇEKAPI - BE\'OGLU • K.\U \ KÖ\'. -
OLMAKLA DAiMA if1 'H 
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l{ıs ı--··-·····-······ ........ , ~-=-----------
a saçlar modası -~-~~!:.~~ı 

a 

Vaııı:an Dr. G. A. :Bir A vru 
Bayanların kısa saçlar modaıı timdlki kada.r: ya- ı 

yılmadan önce, bayanlardan yalnız bazıları • ~'B
hut bir takımı - saçlarını kı.ea kestirirken bunu 
hoş giSnnlyenler bulunuyordu. Fakat .sağlığa uy
gun olmadığı için değil, kesik saçlar bayanları iki 
tUrlü • biri görünüşte, ötekini de bilirsiniz - er
kekleştiriyor diye hotı gl:SrUlmezdl. 
Kısa saçlar moda olduğundanberi artık onlarm 
t.>Skf manası bUsbUtun unutuldu. Mımaca karışık 
olmaııın diye adı bile değiştirildi. Eskiden kıııa 
sa~lı bayanlara kesik saçlı denilirdi, şimdi kısa 

saçlı deniliyor. 
'aç Eskiden bayanların kesik saçlı olınumı hoş gör-
~ lcrı kıaa 01 miyenler hekimler değlldi. Hekimler kadınların 

lerdJr 
0 

nıasını her ~akit tercih et- , 
"t•ı~ ha~ llUn için kısa saç modası, Saçları kıvırmak, sıcak magayla yUz 
'- 11tıııı. trnından, hekimlerin pek hoş~- I dereceden yuknnya, 140 halt! 150 de
" , lir, Seb bt 1 rcceye kndnr ısıtarak onları yaımlatmak 

~1-ıı t " Cle pek bnıılttir: kı--la ernız l demektir. Öyle olunca da eaç l.Aıstlk gibi 
't lııtllltk ut.ınak lllun eaçları te- ı uzayıp kısalmak hauasım kaybeder, ça. 
11•ııı1ı11k d lan elbette daha kolay olur. ' bucak dökUlUr. Pek uıta kadın berberle-
41dJr e her k 

' va it sağlamlığın tcmc-

\''kıt 
""'·- lılun ııa 1 ·-.,ı,. b çar • ilkin tcmU: olmak 
.. u &1111 Cildi 

.,.,r, lıtıı. nl daha tyl muhafa-
•tr 'ropla 

tılerıer 
0 

r o cilde daha g ç te-
"k 6 • nun ı ı . ttrı1t ç n, gUr snc,:lnrını gev-
-.b lrkal 
ltıı it~ k arına bırakan eski ıa-
t kotklllt ıttarının bnelan da mlkrop-
tııç k ldt A. '-t ta kacı • ncak o zamanda da 

rlnden bazıları o derece yUkeek ııeakh
ğ& varmadan, dahe. az dereceyle saçları 
kMrmnsını bilirler, takat ~ylelerl de pek 
gUç bulunur • 

En ıız zararla saçları kıvırmak usulü, 
henUz berbere gltmefe alıımamıı pek 
genç kızların yaptıkları glbl, kağıt par
çasına eararak kıvırmaktır. Ancak, bu 

da yalnız bir dUğUn gUnUnU idare tder, 
ertrsl gUn bozuluverir. Ondan dolayı 

•~ l'IQde •-
111 

olunca saçlarını br.aının 
'"llf!ttL b."°Plıtarak 

1 
b<'rb"rc gld<'n bayanlar, altı aylık de· 

lfıı <.>ey\e • ğnclerle tuttunnak dlltl('rl , devamlı ondUle ye.ptırmağı ter-
eıetin ~apınca da saçlar ezilir ve 
~ Bokuıa • elh ederler. Fnltat bunu yaptırırken saç-
b~e,, doku1nı ugu Yerler de, çok geç- lar nckadar ıtddetli ıtcaklık görUrler bl· 

"- '' •• l.L efe ba3lardı. Böyle topla- lir misin~? On d15rt dakika tçlnde ııı· 
"'"• "6neler1 
tQ 'lıııı.&dığın e t~turulmue snçlar caklık tam 166 dereceye çıkar. Bu sıcak· 
~~dtfıııdan darı ve b:ı.şm teri de ku- lığı ne saçların sahibi, ne de ondUleyl 

rı da te 0 zamanki kadınların yap:ı.n berber duymazlar ama saçlar o 
.. ~~ llılz kalınaıdı. kad:ı.r sıcaklıkta kupkuru olur ve tabii, ~ rı lteau 
~~l'ııt hel>alııtıı rtı:ıek nıodası bu mahzur- sonra da, pek çabuk kırılır ve dökUlür-

ilıdaıı P :~Unu aldığından sağlık ler. 
.._ '1ı 1t.... e lyi bir usul olmuştur. 
~~ .... ," ltJ Arada sırada gazetelerde okuduğunuı 
~il llılfttarİaaaçlnrı kestirdikten sonra gibi, Bltı aylık ondille yaptırdıktAn son-
' ve~11 b k1'-ırtmnk, yahut elek • ra saçların bUsbUtUn d6kU1Uverme!lt gibi 
~-"bac1k:ar)ı aletlerle, sıcaklık ve- kazalar bundan llerl gelir. Saçlar öyle 

-.,aa.Yd la 0ndUle yaptırmak mo- toptan dökUlmese bile o kadar yUksek 
L ~tı.ı ı... . sıcaklığın tesiriyle baş afrısı ''e l:>aı 
qllt ~.., «eaudl!c. 

~ille " len sonra krvrılm13 ya
" aPııa 

"- rak kabartılmıg saçlar 
•"ltllığı . 

dönmesi, uykusuzluk geldiği çoktur. On· 
düleden sonra meydana çıkan menenjit 

hastalığı rivayetlerini de bilabUtün ma· ~ti •evab nı arttırır, gil%ellere 
bı •• ~. te itleıneıılni sevenlere da- sal diye yabana at.ınamak lk2ımdır. 
~ da Yit \'er1 
~ ~· oııduıe r. Fakat saçları kMr- Bereket versin ki, eağlam saçlar de-
Ol11p ~Ok bo tapmak da, onları mut- vamlı ondUle ameliyattnm o tUrlU tUrlU 

' · zar ve dökUlmeslne sebeb l~kencelerlne dayanrrlar da çok d6kUl • 

N mczler ... 

• • 
yı n ç 

Es.'<.i 
gz telaşa 

Bir Avrupa harLi karşısınd:ı Amerika 
Birleşik devletlerinin vaziyeti ne ola· 
caktır? 

Bucidden merakla tetkik edilecek 
bir ıualdir • 

Avrupanın mefhur muharrirlerinden 
biri bu huıuıta meraklı bir makale yaz
mııtır. Muharririn bu yazısı §Öylcdır 

• • • 
Baılıca sahnesi Avrupa ol:ı.cak bir 

harbe Amerikanın muharip devlet sıf· • 
tiyle ittirak etme kistiyeceği <lüşüncf' 
si bir kenara bırakılı!a bile, Ruzvelt ta· 
rafından ilan edilen Amerikanın duru· 
munu, e~er iyi hesap ediyorlarsa, harp 
amatörlerini dUtUndürecek mahiyette· 
dir. Manevi durumların polıtika üze.· 
rindeki tesirini mULalôğa etmeden, sa
dece maddi doneleri hesaba katmak 
§arti_ylc .. 

Bu yakınlarda kat'i ve semereli neti· 
celerle sok kısa harplerde muvaffak ol· 
manın glsli çaresini bulan var mıdır, 
bilmiycrum. tapanya ve Çinde bugün 
yapılmakta olan tecrübeler, bize bu hu· 
ıuıta müsbet bir hUkUm verdirmeye 
pek müsait görUnmilyor • 

Hakikati ıöylemek lhımgelirse, ma
dde, kuvvet, niapetlerinde ciddi bir 
defitiklik vUcudı getiren kısa harpler 
pek nadirdir. Bir devletten diğerine 

bUyUk lcudret intikalleri hemen daima 
uzun harplerin veya harp sil 'lelcrinin 
neticesi olmuıtur • 

En mefhur kumandanlar, Naponlyon 
da huutan dahil olduğu halde, bunda 
l"tiına tcıkll etmemiılerdir. 

Devamlı ve kat'i netice verecek kısa 

harp, ikibetleri diğer memleketlerin 
mulıı:adderatiyle allkalı olmaıyan iki 
mUnferid humın vücudunu icabettirir. 
Akai halde, aıikir veya gizli, ittifaklar 
tttekkUl eder. Kısa uman içinde ehem 
miyetli ve devamlı bir neticeye varmış 
bir ittifaklar harbine misal mevcut de· 
fildir • 

!kinci imparatorluğun dış politika 
huısuısundaki fuılaaız hataları ve Bis
markın mahareti sayesinde, Prusyo. 

~ıı 9~ı~e HABE R ' IN RESiM Li ZABITA 

F~T$ et. ~~~~AiijiiY"'fi~~lilii~~~ 
"-'P. 'l/ER
MEH v"-
1/ıT a uc..t. 
AIMIOll#I ltA 
Pı A~ıLOİ 
,,, it 411/Uf. 
UfTA llt'A 
IS l~o.c· 

Oi.-

(j,8.MİNi~ DillE 6iN~ 
Cı' ~tlll(}/HDE . 

a harbi Amerika
akadar eder? 

1866 da Avusturyaya karşı yapmış ol· 
duğu gibi 1870 de Fransaya karşı, kı

sa harbin tipik bir misalini, bir nevi la
boratuvar kaziyesini talıal:kuk ettirme· 
ye muvaffak oldu. 

Amerikn Re.isicumhuru "uzvelt 

Bu istisnai kaziyeyi, menfaat ve em· 
niyet bağlanmalarının önceden ittifak 
grupl:ı.rı vUcuda getirdiği zamanımız -
da tekrarlamak mUmkün değildir. 

KıEa harp, daha başlangıçta ezici bir 
hamleyi icap ettirir. Şurası dikkate de· 
ğer ki, son harp başlangıçta zafere eri· 
ıeccği tahmin edilmiı elan bUtUn hare· 
ketleri tekzip ctmigtir. Harp neticesin
de, Sırbistanın Avusturyalılar tarafın· 

dan, Şarki Prusyanın Ruslar, Belçika 
ve Şimali Fransanın Almanlar tarafın -
dan işgal edilmiş olınası keyfiyetleri ta· 
mamiyle neticesiz kaldı. 
Almanların mutlak mağlQbiyetlerin

dc belki de Belçika ile Şimali Franıayı 
sonuna kadar itgal etmi~ olmaları Smil 

ROMAN!: 2 

olmuştur. Zamanında garp hudutlarına 
çekilmiş ve şarktaki fetihlerini elde 
tutmak için garpte kuvvetli tah'kimatın 
arkasına sığınmış olmaı;alardı, bunur. 
manevi ve stratejik neticeleri, belki de, 
Amerikanın müdahalesini yumupt • 
mak, cephelerinin bozulmasını önlemek 
ve blr uzlaşma sulhüne varmak olurdu. 

Ezici ve yıldmm gibi hareketlerin, 
istikbalde, mazide olduğundan daha 
kat'l neticeler vermesi için sebep gö· 
rlilemez • 

Buna mukabil, harbin otomatik ıu

rette genişlemesi için a!ikar sebepler 
görülüyor. Mesela, Ruslar bir Tuna 
harbine zahiren alakasızlık gösterseler 
bile, emniyet endişesi onları, Romanya 
petrollerinin Almanlar tarafından elde 
edilmesi ve işletilmesinin önüne geçme
ye çalıımaya mecbur eder. 

Allah göstermesin, bugünkü doneler 
üzerine bir harp çıktığı farzedilsıe, Ak· 
deniz, ham madde ve mühimmat taşı
yan gemilerin garbe doğru muntazam 
transitleri için kullanılmaz bir hale ge
lir. 

Almanya ve İtalya Şarkt Avrupa ile 
Yakın Şarkın erzak ve petrol anbırla
rına doğru koşacaklar ve burada, ister 
istemez, Ruslar ,Türkler ve İngilizlerle 
karşılaşacaklardır. 

Fakat dünyanm zahire ve ham mad· 
de yetiştiren asıl büyük mıntıkaları iki 
Amerika, Asyanın cenubu ve Avustral
ya, Hint Okranosu sahilleridir. Sü
vey§ kanalı bir kere 'kesildi mi, Singa • 
purla garp arasında onun yerini tuta • 
cak olan iki yol Kap yolu ve Amerika 
yoludur. 

Buıonuncu yol daha lçııa ve Cenubi 
Atlantik deniz altıların istiliitına uğra

dığı takdirde daha emindir. Bu iti
barla garp devletleri için lilzumlu mnci
deler ve zahirenin en büyük kısmı A • 
merikadan veya Amerika vasıtas:yle 

gelecektir. Kanada, bu nakliyatın anba
rı ve taarruzlardan masun olarak, inti· 
kal fabrikalarının merke2:i haline gtle
bilir. 

Bu itibarla, uzun bir harp halinde,, 
Amerika donanmasının Amerika sahil 

il ve mahreçlerini gerek Atlantik, gerek· 
se Pasifik tarafından korunmasının ve 

.... 1 .............. ...:: 

Kanadayı örtmesinin ehemmiyeti gö-
rüIU:·or • 

Amerikada Alm&n ve İtalyan ırkın· 
dan muhacirler kalabalıktır. Tabii onlar 
ne Alman aleyhtarı, ne de İtalya aleyh
tarıdırlar. 

J<"akat Ruzvelti serbestçe dinlemek • 
tedirler. Gene Papanın nutuklarını da 
serbestçe okuyorlar: Amerikada yirmi 
beş milyona yakın dinclar katolik 
vardır. 

Az miktarda olıruyan İskandinav mu 
hacirleri pr.oteıtank.rın şikayetlerinin 

akislerini dinliyorlar. Ve Nevyork dün
yanın en büyük yahudi şehridir. 

Bu itibarla, "infiratçı,, olmas·na r<.:.~
men, Amerikanın bir Avrupa kar §ıklığı 
karşısında harekete gelmesine hayret 
edilecek bir tarafı yoktur. 

lllt1tlllllf1Hllllllııtnrı11HUIHllllımftlllll~11ıuııııtHllllJUı11J1llll 

Resimli Hafta'nın 
9 nncB sayı su 

Uol~un nıiinılcrı•catla ve tam 

hir ev mecmua~• baliudc 

Mltbve~nnnzden 
ıs'\teynnız 
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Bir manto, zarif olduqu kadar 
da sıhhi olmalıdır 

Bugün modada hakim olan zihniyet 
§Udur: "Bir manto zarif olduğu kadar 
sıhhi de olmalıdır. Rahat rahat giyile· 
bilmeli ve ısıtmalıdır,, İnce, dar, diz ka
paklarına kadar ancak inen mantol:ır 

bu sene eskisi kadar beğenilmiyor .. Bil
akis vücudu tamamen kaplayan ve so
ğuktan kuruyan mantclara kıymet veri
yorlar. 

Bu sözleri okuyup ta bu mantoların 
ağır ve kaba kumaşlardan yapıldığ•nz 

sanmaymız. Fabrikalar ağır ve kalıtı ol

mıyan, fakat !iOk sıcak tutan kumaşlar 
9karmrşlar, terziler de bu kumaşlardan 
çok zarif elbiseler yapmaııın imkanlan
n bulmuşlardır. 

Öğleden sonraki sokağa çıkı~f arda gi 
yilen mantolar vücuda tamamıyle uy -
tun blr redingotu çok andırıyor. Fakat 
ıtek kmmları bira:t daha geni§r::~llır. Bu 
m&.ntGlınn urunluğu da makuic!ür. 

Roplar geçen &eneki gibi mantolar,n 
eteklerlntlen ta§O'll'yor. 

Mantelar bu sene ekseriyetle kruva 
ee ve çok dilğmdidir. 

SJX)r r:Nlntotarınm yakalan umı• rr.i

yetle k~t"ksU.ı:dür. Asıl yakanın b\ imi 
ek çoJt mclıte!iftir. Spor mantoları f.üz, 

ya!ıut Ç-C'k renkli e~arpl:ırla beraber gi 
ytliyor. 'Elu eşarpların ıenkleri umt mi
:f?:tl= göze çarpan sıcak ve kcyu rruk
lerdir. 

Öğleden sonra giyilen maııtolarcia 

ya~a tam boyun hizasındad r. Bu ya1·a

Y1'i ekseriyetle kürk geçiriliyor. Ti 'ı ld 

derileri yakadan b::ışka cep kap<ı!dar•ra 
da geçiriliyor. Kürkler hazan bancllar 
halinde bele kadar da in '._vN. 

Gece için çok uzun kadı!c n•a, tolar 
kullanılıyor. Küçük bolero hcrn~n he
men ortadan çekilmiş gibi<liı. bokrc • 
nun yerine aşağı krsmr çok geniş truva· 
karlar kaim olmuştur. Kapl..ı: gere rek 
nadir kullanılıyor. Fakat gündüz tu
valet!erinde bunlara sıksık ı a:;tn c' ini -
yor. Bu senin kaplan spor kı:masl<ırın 
dandır. Ve ,çok sadedir. Bilhassa tan er 
üzerine giyiliyor. 

Yünlü kuma~lar bu sen~r.ırı en re
vaç«l olan kuma~lardır. ':)iyah, eski 
krymetini hala muh;:ıfaza ediyor. Siyah
tan :mnra en çok beğenilen renkler, kır
mfzı, yeşil, mavi ve kcyu gri c!ir. A~·k 

renkli bir rop üzerine koyu Lir rnar.to 
giymek ve bilakis siyah bir r»p üzerine 
ço'< a;rk manto geçirmek .mretiyle 
renklerde tezad yapmak, b ukış mo 
da~mın belli baş~ı temayülleri.1ccrı.rlir. 

Fakat hir çok kadmlar bu yeni fa.ıtc
zHere pek y:maşmryor1ar. Pratik. klasik 
biçimlere elan meyillerini mubafaza e 
·.fıY'>rlar. Onun için zarif giyinmekriy
le tanınmış bayanlar arasında e~arp 

şeklinde kürk yaka geçirilmiş, d..:.7. si
yah manto giyenlere çok rastgdiyo
ruz. Büyük yakalar fular yerine ~aim 

oluyor, 
Bu umumi izahattan sonra biraz c•a 

modellerimize bakalım. 
1 - Baştan başa düğmeli siyah bir 

yün manto, Leopar kravat. 
2 - Yakası çok yüksek ve kürk1ii 

klasik bir manto. Meşin ve rugan yıl 

dızlI kemer. 
3 - Yünlü güzel bir manto, yalr?sr 

şal veya kürk olcıbilir. Pu manto ile lir 
manşon taşımak lazımdır. 

4 - Kenarları dikişlerle sü.;lü çok 
geniş spor manto. 

5 - Cam yeşili renkte truvc-kar 
manto. Ayni renkte rop üzerin'! giy;lir. 
Mantonun kenar nclaki band yeşil, 

maron yahut gridir. içerideki ceket 
ri~ .... m k"'TI<'r•-;ın ı.r . 

· ·---.,;-=-·.~---~~ 
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1 Seyahat notrarı 

Samsunun eriştiği~~ 
büyük mazhar~yea~ıı 

19 Mayıs 1335 hadiselerinın c 
ta r i h i a n 1 a t ı y o r : .. ,,,,.: 

-Ar •••••• .ı, : •••••• •• •••••••••a•••• •••• -w •••••••••••••••• • • jttııv 1 

! O gün sehre büyük bir kumandan geldiğinı ~~siı· : 
~ .. rrııcı 1 

: Koştuk, gördük ve dinlediğimiz tek cümle, ~ . 8ktı• ,l 
i lik idnde bunalan kalblerimize hayat iksiri gıb1,,,••'' ••• ························~········L·············· 

". . . , ... . cdilı~ 

Atatürkün, 19 yır evvel, Samsuna çıktıldan zaman ikametlcrir1c ıafısıs 
bina (• Büyük önderin mesai odaları, "'* yatak odaları) 

19 mayıs 1335 .. Bu tarihin mana ve 
kıymetini bilmiyen bir Türk tasavvur 
edilemez. 19 yıl evvel Mayıs ayının 19-
uncu gününde, Atatilrkün Anadoluya 

Samsun kıyılarından çıkmış olması ile 
bugünkü istiklalimizin ilk hazırlıkları 

ba§ladığım her Türk, daha yıllarca ev
vel ezberlemiştir. Samsunun ve Samsun 
topraklarma sokulan Karadenizin bu 

bakrmdan taşıdığı haysiyet ve ehemmi
yeti izah gilçtür. Tarih, bu krsımda baş_ 
lıyan büyük ve adeta mucizevi sanılan 
hadiselerle kendi hüviyetine büyük bir 
vakar daha maletmiştir. Hiç bir mille· 
tin tarihinde vakarın bu şekli mevcut 
bulunmadığı için Türk tarihi .dünya ta· 
rihinden geniş bir imtiyazla ayrılıyor. 

Memleketin her yanı mütarekename. 
nin ve Sevr paçavrasınm karanlık aki
beti karşısında inim inm inlemekte iken 
Samsun kıyılarından ·doğan güneş, 

Türk tarihine bu imtiyazı kazandıran 
tek kahramandrr. Onun Samsuna ayak 
basxşı yüzündendir ki kalblerimiz, Sam
sunu da Türkyienin müstesna bir bel
desi olarak tanıyor. Çünkü bu muhit 
büyük kurtarıcıya ilk kucak açan yurd 
köşesi ve bu muhitin insanları ona ilk 
inanan Türk çocukları oldular. 

Samsunun tanınmış simalarından ve 
halen havzada tüccarlık yapmakta olan 
Yunus Bahri isminde bir zatr dinled:m. 
O günlere aid hadiselerin canlı bir ta
rihi olduğu söylenen bu zat, büyük ha
laskarımrzm Samsıma çıkışlarını şöyl~ 

artlattı: 

''- O gün, motörlerin şe!hre büyük 
bir kumandan getirdiklerini işittik. Gi
dip görmek merakı içimizi sardı. Sor
duk; vilayet konağında kabul yapıyor
larmış. tiç arkadaş birleşerek gittik ... 
Salon ağzına kadar dolmuştu. Kapıdan 
girdik, oturacak yer yoktu .. 

~( 

ı duk: d tııııı' 
ı:nız a 

-Paşam, biz tarlaları ruz ı ~cı• 
teleti yüzünden ça1ışaınrY0 . ce~~P ~ 

Paşanın buna verecekierı ·Blldır 
. k U) 
keste alaka ve mera . ~ 

Kat'i bir lisanla : . ece~ı:ır, ı'' 
- Onlar hep yel una ~ır re1c ıi'3 , 

ı dıye dııl• 
Sabırlı ve cesur olunuz· puf! . if 
müteallik suallerine devarrı ualle~ 

İçimizde o gün için bı.t ~yııJ!l :ti~ 
tihdaf ettiği mana:rı 8 ,·sti11~ıı: 

1 ria $v vardr. Atatürk bu soru a ,,3ııg ~ 
··ı J' r-. 

vaziyet ve miktarrnı degı ' tıı~,1.1 

T "rl.der 
bunun ne kadarının u tar.af .~ 
ve ne miktarının Rumlar • -1e 1 t 

·raı .Jı!l 
de edildiğini ve bilhassa :

1 
11 

11iı>ır · 
di vaziyete hangi cnsurla~ı 0rtar0~ 
lunduğunu öğrenmek ~s~ıy 311ııı>~~ı 

Ve daha kimlıilir JJ.ııırtl alibi ·ı 
d v 'b' "h'ın ve c ,, jst-, 
ıgımız ne gı ı mu ı .. '1'1e" 

"reı.w 
noktalar üzerine tene<fVtl f 

lardı. . ecel<t!fı 
"Onlar hep yoluna gır ı t .. ~ 

ıurıuı ·• ·ısır 
ler sabırlı ve cesur o dar i,iıtl1 (1 

Bu sözler o güne )ta . pir rL1~j. 
içinde yaşayan bizlere yerıı istiııl 
mişti. Bu sözlerde vataııııt ~ 

.. 'el l ~ rclr ... Jt r muJ e eyen mana va · dıı go• ~ 

Büyük kurtarıcının~ aıı 011 !Jıl ı!11' 
aldrğr vaziyet ve sesinırl t~l1yor~ı.J·5~ 
yı içimize kadar akrtn:ı•Ş 0 

tisi b1~~ ıif 
altı gün, şimdiki Halk par ~11 ıı d~ı f 
kaldılar. Onu gören ve . de ii'°

1 

her Samsunlunun gözıerıl1 
nltıları belirmiştir., • ıfll~ 

~ :ı{o :{o • :f"ıl9t . 
vaıı ~ ~ 

Parti binasrndayrrrı. .., o0 
1.<f 

"!1 0" Jıo••. 
sal ile beraber AtatürkU o0 ~b 

' d )(ları "\<il ,, 
evvel ikamet buyur ll j:lılı .nll' 

. ardır· 1 iıı':r.' 
Burada içiçe iki daıre ". de ~a 1 ııfı!'l'' 
der bu dairelerin biriS111 it ~ı.ıll 
diğerini yatak odası clara , ~-ol' 
}ardır. tıırill1 /, 

19 yıl evvel oturdıı'ltaırı)1ııfııt9 ırU'°r' 
layık olduğu itina ile .~;eıt ~eç / 1

, 
Büyük kumandan karşıda cturuyor- yor. Her iki daireyi goz ·ş ve ,,el~ 

. gerı· '/' .~ 
du. Oturdukları koltuğun iki yanın.da Bu daracık daırelerde ette e ı~·, 
bir miktar boşluk bırakılmış, salonun siz bir dehanm on ,dokıl~ ;

11 
cJİ~:ıJs!.: 

dl.ğer kısmı dolmuştu. Gözlerim, o gü- srl işlediğini düşünrnel< l~ 
10 

1st· ~ı1•1 
ne kadar hiç tanımadığım ve hiç gör- reti kafi gelmiyor. ~ata;tiJ'l)·~~:ıfle! ı 
me<lığim bu büyük kumandanın gözle- istil;:l5.lini ve binnei".c: pıa.cııifj /. 
rine ilişince ka!bime sıcak hir şeyin ak- görülmedik bir iokılaP ..•• oa.11 .:i 

"VUİ' \'P 
trğını hissettim. Derinliklerinden en millete hediye eden bılı tl'liit' ( '. 

l · · 1 l f k ı ıarı ""o ,,. tat ı ve en i.ımıtvar şu e er ış ıra!'I o da, 19 yıl önce çalıştı' 0ri.lı el" ıt 
.. l d k a· . d B' 1 r1·eıı g · ~ ıt goz er en en ımı ayırama ım. ır sanın başında ça ışı ' tfljJlt. pe• 

şey düşünemiyordum. O sıracla büyük iluyiruz. içimiz:! akan ıııilll • 

kuman. !an, yanlarına yakın bir yerde oluyoruz. İçimize a){al'I 111~'. 
oturmakta olan belediye reisine döne - tüylerimizi ayaklandırrYor· ol~J1 ,ı ~ 

. · 0 del1 .ırı11 r 
rek bizim oturmamıza yardım etmı-sini Kabe, yalnız kendısı a 1111 ~1' 1 

1 d 1 rıar' ~$ .~ e:nir buyurdular. Ar :a a~ ar::nm ne manların kalbinde ası . so ~ · 
yaptığını hatırlayamıyorum, çünkü ben si ile yaşadr. Samsurıtırl ~~vr~1l ~ kendimden geçmiş ve manyatizme edil dan birinde bulunan At ııiı ,l' ,ı 
miş bir insan gibi büyük kumandanrn yalnız kendisinden olaı1)e f~~( I' 
yanlarına yakın bir yere ilişivermiştim. kalbimizde milli büruıe; v1l9 vı& 
Orada hazır bulunanlar arasında vila - kalmıyor ve kalmı.~a~a11;ıı 1',.~e 
yet ziraat müdürü de var<lr. olmaksızın bütün dun:'ı 11 ·ıc !ll LI'' 

Paşa ona z!raate müteıllik ba~ı su- ta, hürmet ve ha~·ranlıiı: 1,.ııcıı~ (1 
• '-'llşı. J, 

aller tevcih buyurdular. Bu suallere larca değil, ilanihaye " J' 

karşı bir köy ağasının şu. sözlerini duy-



1 
A~tını d 
~ 

Dünya kaç ya~ında? 

' 

DUnYannı kaç l m13lardır. 
} lllltnda olduJ:.ı- Esasen, otomobil, motor ve 

... ,,_ tıu tabii merak tayyarelerin makineleri hemen 
-Q t!dPrııinlz. Fa • hemen birlblrlnln aynidir. Bu-

111<:~ Irat 
ti l<i ı,, 11 i.h ' ıenç görün- nun için dUailnülen nakil va.ar-
~· c!Uııy tlyar bir kadın tası hiç de olmıyacak bir aey 
~ a ba1tı1t1 " 

>'e ~ nuını henftz değildir. 
~1111~\a Yl~ernteur. 

Bu glln haber vertldlğlne gö-~ '-'ı h.ırab 
.._ 1 ~llPrJ er, coğrafya re, ·bir P.ua mühendisi hem o. 

..,,_
11 ~a~ıer lliınıert de me- tomobil, hem tayyare BByılabl

ıı ... ltıyOl'Jar Ctdir; rnUtemadl- lecek bir nakil vasıtaeı icad et-
..,. ta. "•Onla 
tı lt .,~, taYln 

1 
tın, dünya- mişUr. Tayyare, (veya otomo-

'ı 11,,., " ç!Q kuıtandıkla- bil) cvvell karada yUrilyor. O 
~d (! .rer altı 

«; arı ha nda bulup çı- E:ıman motor tekerlekleri dön-
~ Yvan lakcJeUerl • dilrüyor. üzerinde bir de perva-

lıı 1"'% ltJ nesi vardır. Şoför havalanmak 
l".ııdt ' dilnyanın ilk ı · ğm tıb1 h ~k zıı- lstcd ~ zaman bir dil eye bıı-

'-ı al'\ıaıııa bUynıı:, dev 11yor. Motor bu ıefer pervane-IUQ r la• 
~~ buııınaıı .ardı. B.;nların yi döndürüyor ve tayyare yük· 
a.. 6<ilıdı.\1 keınlkleri tet • ıı ""!:ile e '6 tazn, ıe yor ... 
~I ~et " n, kaç Ytiz bin Bu veni tcadm pek çabuk 1-

%rı "'Dam ~ tr le d lf olduklarını terliyeceğl znnn~illyor. Öyle 
lllte b Uııyanın da yaşını olur~a. artık caddelerde an gt. 

"'' ctao d ' lltle11ıı e 1Yorlar. bl tayyarelt>rln dolaştığlnı gö-
hıı en 80 .... 'll.L. n tetkiklerin~ • ·-·-= drı. " ~ r~cegu; ... 

>~L ııııl'\ Q YledJklerlne g6-
'"'ltt b ç l?ıllyar 

beı-~ erıı_lde Yaşındadır. 
t in ~'ı faıı. bu, dUnya için 

'"- dir. l>iJ bir ihtiyarlık °" lh.. llYaııtn '"'~il ot ônUnde çok 
r latikbal var ... 

~., ... ,, * 
~Grf'fİ Yor ! 

IC:ıvveu ıa t n 
dart ata mtıaa
vt olduğunu 

'- iddia eden bu 
~r.keaı laınpiyon. bu· 

a I>a 
'-eh .. , .... blr l'tnaf nu ağzında 

a...._"'lllt: kkUde de lapat et 

.._ ~ laııı 
Ilı "" ..... •llıı hıdeki bu ada-

""P ı.. de bir "f ~ ~erty tlft beygir 
'ı. e, eoı Ortar. Bauman 
4- l'1ıı 'l>lııı ~tara ıtden hay-
.::' lttu, Utuyor, aol eliyle 

lt ~,..~'-ta Clden1er1ıı. 
\tl\t lt btt ta ~çı YUruluyor 

41' ~ YUrar,, lkl at diğer 
~...., 'kaı ı.ult t11ıneye ba3lıyor. 
,,.ttU ldııı~llıete çektıen bu 
..._ vt -.. ıaa b 
..,., 'dfy • una nıuka-
~ ili lt O?' Ve bi 
... ,ot 'Ybet ç ınuvaze-
'a ' 11\eden ayakta du-

~ ~''ııa bu 
' hetı.. b kuvveu her • 
~ aa..., de ltalurılftır. Bw-

' ' <>ııı.l'lıa bu itte bir hile 
~· ~ tı.)'\o,ııl dedıtlne bakı
'tıtt ...._ ~l'l'lıl •rııı boy:nularm. 

~ """1'ı~la •ta1nıa ince çl

lıat ~'ıau ;n"· Bu acı da
~ f•ıı, ~llerı ahyvan • 

~.... uvveue çeke-

O.ta yerioe kuyruğunu 
ku hnao maymun! 

"Şu maymun· 
\ar hakikaten o· 

- tur ~Y değil! In· 
Z, sanın her yaptı • 

!> ğını taklit etmiş· 
ler, fakat bir balık tutmak kal
mıştı! Şimdi onu da beceriyorlar. 

Hatt!. ellerine balık oltası ver· 
miye bile lüzum yok ... Çünkü, bu 
balıkçı maymunlar kuyruklarını 
bir olta gibi kullanmasını bili· 
yorlar. 

Yalnız, şimdiki halde. may • 
munlar kuyrukları ile balık de· 
~il. fakat istakoz yakalayabili • 
yarlar. Bakın, böyle mahir bir 
maymun bu işi nasıl yapıyor: 

Bay (veya bayan) maymun 
denizin kenarına çömeliyor. Al· 
tından kuyruğunu Çlkarıyor ve 
ortasından eli ile tutarak ucunu 
suya sokuyor. 

Maymun, oralarda istakoz ol· 
c!u~unu görmO~tür. Istakoz da 
onu görüyor ama, o pek o kadar 
zeki bir hayvan de~ildir ve ken· 
Gi.:ine hazırlanan tuzağı farket· 
miyor, kuyruğa doğru rakla~r 

yor ... 
Fakat, maymun ururruyoı: 

gözü sudadır .. Istakozun yaklaş· 

tığını görünce kuyru~unu yavaş 
!'3'/a' geri çekiyor. Istakoz ise 
ıı:.15, sudaki avımı (1) tutaca~ım 
&e\'dasında .. Kuyruğun peşinden 

EGLENCE İnanı' m..ıvaca < şeyıet ------------
Düdü.\ öttürmek kolay değil 

Bu karmakarışık çizgller arasında ne olduğunu merak mı edi

yorsunuz? Öğrenmesi kolay. Hemen elinize boyalı kalemlerinizi 

alın ve 13e başlayın. 
Çizgiler arasındaki yerleri ou ııekllde boyıyacaksınız: 

1 - Açık mavi, 2 - Pembe, 3 - Kırmızı, 4 - Koyu kırmızı, 
~ - Turuncu, 6 - San, 7 - Kah ve rengi, 8 - Siyah. (o) ile 1.§aret 

edilmiş olan yerleri de beyaz bırakırsınız. O zaman karşınıza güzel 

bir resim çıkacak ... 

Yazım ıkim•s kollek~i .onu 
Bu kole!\siyonu yapan biı A· 

merikalr. (söylemeye IOZ\!m \'ar 
mı? desenize! böyle garip şeyleri 
kimler yapar!) evet, bu yazı ma· 
kinesi koleksiyonu da bir Ame
rikahdadır ve tam 350 çeşit ma· 
kineden ibarettir. Koleksiyonda 
ta ilk kullanılmaya başlandığı 

günlerden zamanımıza kadar ve 
muhtelif memleketlerin yazısına 
gl>re yapılan bOtOn makinelenn 
birer nürnunesi var ... 
~ leselıl, yazı makinesi ilk çık· 

uğı zaman, bugünküler gibi kü· 
çük d(;ğildi. gayet büyüktü ve a· 
ğır ağır, gürültülü gürültülü ya· 
zardı. Bu koleksiyondaki maki· 
nelerden biri daha garip: Par
ma!da basılan yerleri yuvarlak 
değil de, piyanonun tuşları gibi 
uzun uzun . 
Amerikalının kolekı;iyonuncl:ı 

daha garip bir şey var: 3000 
harfli bir yazı makinesi... Ola· 
cak şey mi? Oluyor işte! Hangi 
milletin bu? Japonların! 

Aytekin, geçen cumhuriyet 

bayrammda ııenlllı: fişenklerl 

atarak çok eğlendi. Bu resimde 

de onun havaya bir fişcnk attı

ğını görllyorsunuz. 

Fioenk havalanmı~. Fakat, a

caba hangi yollardan geçerek o

rnya çıtkı'? Bunu biraz uğr:ıııtık
tan sonra herhalde bulncaksı

nız. 

DUdUk öttürmek belki sizin i

çin kolaydır. Fakat, bir tren i
çin, her istediği zaman dUdUk öt 

türmenln pek kolay blr şey ol

madığını hiç dUşündUnliz mü? 
Blllrslnlz, tren buhnr kuV\'eU

le gider. Lokomotif dUdUğU de 
bu buharla öttUrUr. Fakat, bir 

lki saniye için bile olsa, bir tre
nin dUdUk ötttireceği zaman sar· 

fcttiği buhar o kadar fazladır 

ki! 

Bu buhar kömürle elde edil
diğine göre, büyiik bir ıarfiyat 

demektir. Bir Amerikan mfilıen
dlainln yaptığı hesaba göre, bir 

senede, Amerikadaki trenler 
yalnu: dUdUk çalmaya 2,6 mil • 

yon ton kömür aarfediyorlar
mıg ... 

Kadın saçrn fan kavuk 

yapmıı 1 

Aayanm geri kalmq memle

ketlerinde henllz dervişler ve 

tekkeler vardır. DerviBler, ill-

hl aöyllyerek, kendilerinden ge

çercesine dönmeleri tle meş

hurdur . 

İşte, bu dönen denişlerden bl 

rl, garib bir hevese kapılmış, 

ba.§ına kadın saçlarından ördUğU 

bir kavuk geçirmek istemi§. 

Derviş bu kavuğu kendi karı
larmın saçından yapıyor . 

Esasen dört karıı::ı olan Der-

Bilirsiniz, Japonların yazısJ 

bizim gibi, harnerden mütcşek· 
kil değildir. Her kelime için ayrı 
bir işaret vardır. Konuşma lisanı 
da aşağı rukarı 3000 kelimeden 
ibaret olduğuna göre. bu kelime· 
!erin her biri için bir i§arct la· 

Kaç halka var ? 

zım .• 
lşte, Japonların yazı makinesi 

de böyle, 3000 ayrı işareti bulu· 
nan koskoca bir makinedir .. Al· 
lah onunla yazanlara kolaylık 

versin ..• 

işi bitiyor, ellerinin vazifesi bas· 
ltyor.: 

Maymun istakoıu güzelce so· 
>'Uyor ve afiyetle yiyor ... Hakkı, 
değil mi ya? Zek:isııu bu Jmc!:ır 

iyi kullanarak, sabırla çalı:;aarak 
yiyeceğini temin eden bir kimse 
onu lezzetle ve neşe ile yemeye 

.hak kauınmış elemektir. 

Doğru saymasını biliyor 
musunuz? Biliyorsanız yuka
rıki resim de kaç halka bulun· 
duğunu ıayımz. Doğru halle· 
denlerdcn birinciye bir kol aa· 

ati, ikinciye bir büyük ti§e ko

lonya, UçilncUya bir §İ§C losyon 

ve aynca 200 okuyucumuza 

mişti. Bu bakir ormanlarda sUratle yol 
alnn bay Fuad, yol Uzerlnde mevcut bir 
tuzağa yuvarlanacağı sırada, 

ran zenci elindeki yılanı kemend olarak 
kullanmıg ve bay Fuadm çukura düşme
sine mini olmuş ve efendisini muhakkak 
bir kazadan korumugta. ' - Daha evvelden :fiin farkına va-

viş evvcll onların saçını kesi -

yor. Onlnrm UçU öldükten ıonra 
yerine aldığı diğer Uç kadının da 

ha saçlarından bir miktar alı

yor. 

Bu auretle yedi kadının sa
çından kendisine bir kavuk 6rU
yor. Kadınlann saçlan ayn ay

n renklerde olduğu fçln onl:ın, 
Uzerinde çiçek teekil edecek ee

kllde dokuyor. 

Dervi§in bulunduğu memle -
lı:ette bu kavuk meıburdur ve o, 
ölen kadmlarm saçından yaptığı 
bu kavuğu dalın& bqında taeı 

maktadır. 

Yeni bir bahk yağı 
ketfedilmit 

Zayıf çocuklara anneleri ba· 

lıkyağı içmeleri için ısrar eder• 

ter. Halbuki ağır kokuau olan bu 

yağt hiçbir çocuk lstiye istJye Jç. 

mez. .• 
Bahkyağmm faydam nedir ki 

anneler babalar çocuklannm 
bunu içmeleri için bu kadar u
rar ediyorlar? 
Balıkyağtnm bqlıca faydası 

içinde vitamin denilen madde

nin bulunmasıdır. Vitamin en 

fazla meyvalarda ve sebzelerde 
bulunur. Hayvan! maddelerde f

ae yumurtalarda ve balıkyağı 

gibi bazı yağlarda bulmak kabil

dir. 
Dalma kullanılan biLlikjati 

Morina balığının yağıdır. Halbu

k.1 elmdi lllmler yeni bir ke§if 

yapmışlar: balina balığmm yağı 

Morlnadan daha kuvvetllymi§ ve 

içinde ondan daha !azla vitamin 

varml§. 
Bundan başka, kokusu öteki 

gibi ağır olmadığı için Balina ba

lık yağını herkes ağzmr bur

nunu ekııitmeden içcbilccektir. 

Madem kokusu ağır olmıyan 

bu balıkyağı ötekinden daha 

kuvvetliymiş de ıtmdiye kadar 
lltmlerfn akıllan neredeymiş? 

Hakkınız var • .Fakat, bazı ke-

3iflcr böyle geç ortaya çık:ır. 

.\~aç kütüklf"rinden t>v 

Bu garib ev de Amerikadadır. 

Evln duvarlarında, damında ve 
döşemelerinde yalnız ağaç kU· 

tUğil kullanılmıştır. Hiçbir ye -

rinde kesilmiş tahta bulunmı • 
yan bu evin dı§ görUnUşü de çok 
gilzeldlr: gayet kalın ağaçlar

dan kesilen kütükler yanlama

sına konmulJ, bu suretle duvarın 

dışında gUzel bir eUs te§kil et

miştir. 

Herhalde evin sahibi bir o

duncu olmaktan ziyade sanat 

zevkine s:.ıhib bir adammış. 

01nınım111ıııın11ııınnıın11uıııın1mı111m1111ıun~ 
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Viskinirl cinSini-tayine ~ÖrS' 
~ ' 

şan h8kir11 serhoş olrııuş '-
ve muhakeme bir 

hafta sonraya 
bıraklln ıs "'~ııı 

Dita Parlo, Rober Yiyen ile son çevirdiği "Oltimatom,, fi lminde, yüzün ün ıstırap ve elemi ifade e ı!cn hatları 
sayesinde büyiik bir muvaffakıyet kazar. mıştır. Bu film 1918 yılında Haziran ve Temmuz aylarında Sırbistanda geçen 
feci günleri anlatmaktadır. ---·----··-··-···-.............. ________ ................ -----·-··· ... -·---···--............................................... -··-·················.,····· 

Şanghay faciası 
FIO mı n . kacfiolf\l '1D Od a;go ., si n e maya n aı so u l'Q>a şDa cQI o@o n 00 

a h'ltlsaso a ır ı n o aıli'll D aıU:o y©ır 
Bir Fransız sinema mecmuası muhar

rirl, Viyanadayken "Şanghay faciası" 

filminde ba§ roloü oynamış olan Kristi
yan Mardayne ile görü§müştUr. Muhar-
r ir mühikafı şöyle anlatıyor. : 

"Gazetemde, Şanghay faciasının Pa
ris sinemalarında kaazndığı muvaffakı

yetıcrdcn bahsederek derhal yıldızı bu
lup görüşmemi t elefonla bana sö~:leclik
ler i vakit, t ele fonu kapar kapamaz ilk f. 
f im Krlstiyanı bulmak için harekete geç
ııck oldu. EvvelA. şehir telefon rehberi
n i açtım. Mevcut otellerin birer birer 
t dresini çıkardnn. Ve yıldızı nramağa ko
~ruld::m. Bu iş talımln ettiğim kadar ko
::ıy olmadı. ÇUnkU ben artistin ismını 

;"ranıı: tclflffuzuyla okuyup soruyor • 

~um. Halbuki otelcller Alman telaffuzu 
ile ckııyorlar. Bunun için artistin otur
duğu ot!!lden iki defa "burada böyle bi
risi vok" cevabını aldığım halde ancak 
üçüne ıi defasında orada olduğunu söyle
dilcl'. 

Niiıııyet yıld ızla kaq~ılaştık. O tıpkr, 1 
filmlerinde tanıdı~ım gfö!... Heyecanlı 
konuşuyor, ~isafirlni iyi kaI'§ılıyor, ha
rekctlerlrıt!c samimiyet var. Kendimi tak
dim eı:lcr .~ :mcz tcbPssUm etti, elini u
zattı ve ~nrd u: 

- Prsnsıt~!nt'Z eetll ır.i ': 
- E\'et. 

· ' - Ben F:ansııyı t,;ll'< ~.cru ı11ı. O:ıu:; i- 1 
dP ir;tl?."Senlz ~izinle fr::nm:ca ko?ıı:~:ı- ı 
hm. 

- f(tneın•ya r.ı-~:1 !;:v~hd:~r.r:? 
- Diru geç h:ışlııdı:n. Ve ilk filmimi 

K t 
'

• $ t ,. n Kristiyan Viynnalıdır. Sanata delicesi
ne aşık bir ailenin kızıdır. Bilhassa her 

M a r d a Y n e 
Viyana.it aile gibi bu ailede de büyük bir 
musiki zevki vnrdır. Küçük kız da piya-

Sa na fa delicesine aşı k 
bir ailenin kızıdır 

/ 

• 

KrJ..,fiyan :.'lforılıı ync 

de F ransada çovirdıın. 

- O halde "Şanghay faciası,, ilk fil
miniz oluyor değil mJ? 

- Evet ... Ondan evvelki bir iki kU
çUk rolüm tecrübe mahiyetinden ileri 
geçmez. 

Yıldız, mavi gözlü, fnkat siyah saçlı ... 
\'aki.i berber dükkanına girer \':? birkaç 
:ıanlye fçersinde kumral olarak çıkabi -

lirdi. Fakat o siyah s:ıçh1nm olduğu gibi 
muhafaza etmeği tercih etmiştir. Ve si
yah saçtı bir çehrede mavi gözler çok 
güzel duruyor. 

no öğreniyor, sonra şan dersi alıyor ve 
nihayet operada şantöz oluyor . 

Bu, yıldızın hayatında ilk merhaledir. 
Bu hat ıra yıldızın dudaklarında bir te

bessüm uyandırıyor. Fakat operada te

r ennilm etmek yorucu bir iştir. Ve Vi
yanalı kız ciddi piyeslerden hoşlanmı

yor. Onun için günün birinde operadan 
ayrılıyor ve bir operet tiyatrosuna geçi
yor. 

Viyannda çok meşhur aktör Herman 
Timigle tanışması hayatının bu devre -
sindedir .Aktör kızı beğeniyor ve sahne 
hayatında rehberlik ctmeğe başlıyor. 

Bu ikinci merhaleyi hemen üçüncü bir 
merhale takip eıler. IIerman yıldıza yal
nız sahne hayatının icablarmı ~öster

meklo iktifa etmiyor. Ona aşkı da öğre
tiyor, hem de kendisni sevdirt'rek. İşte, 
onun için bir müddet sonra yıldız ma -
dam Timlg olmuştur. 

Artık genç komedi sanatkarı Viyana
nm bütün tiyatrolarında oynamış ve iyi 
bir şöhret kazanmıştır. O vakitler tnl- ii 
almanca oynuyordu. Fakat çocukluğun -
danbcri fransızca da öğrenmiş olan genç 
yıldız bir müddet sonra fransızca piyes
lerde oynamağa başlıyor. Ve temiz fran
sızcaslylc bütün \'iynnalılara kendisini 
sevdiriyor. 

Yıtaız Fransız s tudyosundaki çalış -
malarınrlan çok hnrarctlt bahsediyor: 

- Fransızların en meşhur sanatkar-

1 

lbon<§l radla <§la IQ)Olf' k©~e~ s 1 ıd' 
eo>Darraık malİ'll~~me~® ÇB~~~rıde 

Geçen gün Londra mahıterr.e1erinden birinde hakim'.0 0:at, ıcacl~ 
kadın, iki çocuk ve bir köpe!t görenler hayret etmişlerdı. :ae1' 0Jdt1~ 
şahid, çocu'kların da davacı olarak bulunp ta asıl suçlunun koP . er 
öğrenince her halde daha fazla şaşmışlardır. 'thaı:n edil1~.~ 

Billi ismindeki bu köpek, o iki çocuğu ısırmış olmakla 1 ··ıdi. fı 
du. Bu, muhakkaktı. Köpek te her halde itiraz eıdecek degı adığı jdl·

1 
mahkemenin öğrenmek istediği şey Billinin sabıkalı olup ~1~. esJ

5 

Çocuklar köpeğin kenC:ilerine birdenbire hücum ettı.ğ~~~e. sill O( 
ısırmak için insan aradığını iddia ediyorlar. Köpeğin sahıbı 11ıı ıcıı 
ısırmak adeti clmadığını tö ılüyor ve muhakkak ki çocuklar 

0 f 
dılar. diyor. hkerııe ııe 

Köpeğin tabiatın.da hırçınlı'k var mı, yok mu? diye ına ,..ı 
bir tecrübeye baş vuruyor. f 1cat ııs> 

1 
Billinin önüne kızar:nı~ güzel bir et parçası getiriyor .•. ~·yor, eti 

ağıı sulanarak tam eti kapmıya hazırlandığı zaman, hakim eg
1
•

1 

53ıdıf 
yor. O zaman köpek, başını ka'tlırıp hakime bakıyor. Fakat, hıÇ 
fa!an kalkmıyor. .. eriııe 91 

O zaman hakim karam .ı vedyor: Bu köpekte ınsanın. u~areı:eıt' 
ısırmak huyu yoktur. KenJis:ni en fazla k zdıracak olan bır g·ı ııııı~ 

· · 1 d - ·· d d k · rmı}'aca zcrımıze atı ma ıgma gore, urup urur en ınsanı ısı 

kaktır. Binaenaleyh, bu İ!;ide kabahat ç.xuklardadır .. '13 ~ 
kcn ıııı ~ 

Yalnız, muhakemenin sonunda köpek beraet edip çıkar bl111 ıt tı 
tamryarak etrafta aradığı et kendisine verilmiyor. Her hat de 1ıir ~ 
kentlisi almış ol::ıcak .. Ameriı:ada da böyle bir dava rsnasında ~ı ~ ,e 

r IC" ' cin;;ini tayin etmek için mahkcmcvc gctirttig i vi kiyi ken. 151 rtı. 

hoş olup bir köşeye -iekilerek dava biı h aft a sonrava bı rakı l'11'· 

Güs s 
karısı 
d •ştü 

Alman sinema artisti Güstav Frölihin 
me§hur bir artist olan kansı Lidya Ba
rovanın Almanyadn gözden düştüğünü 

I 
ve bu yüzden Güstav Frölihin tecrid 
kampına gönderildiğini, Avrupa gazete
lerinin verdiği haberlerden naklen ynz
mıııtık. 

Ilugiln, Lidya Barovanın son !:evirdiği 
filmlerin gösterilmesinin yasak edildiğ! 

bildirilmektedir. 

Lidya Burova aslen Çektir ve Alman. 
yada son senelerde birdenbire büyilk bir 
§Öhrete mazhar olmuştu. Alman propa
ganda nazırı Göbbels de kendisini takdir 
ed enler arasındaydı ve onu Alman sine
rı_ıasının baş yıldızı haline getlrmt>k is
tiyordu. 

Fakat, onun bu arzusu nasyonal sos
yalist partisi erknfı.ı arasında dedikodu
larla knrşılanmıştır. Bugünse, mareşal 

Göringin emriyle nrtistin son dört filmi 
slnemalardn gösterilmekten mcned"lmlş
tir. 

Juriyle beraber oynamak çok zevkli bir 

şey. Sanatkfı.rlarınız pek babacan adam
lar doğrusu. Mesela i~lerinde bir Dorvil 
var. Film çevirriken çeneme öyle bir 
yumruk attı ki acısını hala unutamıyo -
rlm. 

Yıldızın maksadını iyice anlamadım: 
- Biraz izah eder misiniz? 
- Anlatayım. Film icabı olarak onun 

bana bu yumruğu atması 15.zımdı. Fakat 
zavallı çocuk bu işi yapmağa bir ttirlti 
cesaret edemiyor ve: "Bu kadar gilzel 
bir çeneyo yumruk atmak elimden gel
mlyecek .. deyip duruyordu. Bu sözleri o 

Sinema 2 

kadar çok söyledi ki, ndeta sinirlendim : 
"Ne duruyorsunuz Allah aşkına, yumru
ğu indirecekseniz indirlniz.. dedim. Bu 
söz onu sinlrkndirmiş olacak ki çeneme 
doğru bütiln kun·etiyle bir yumruk sal
ladı. Derhal yere yuvarlandım. 

- Pıırise filminizi görmek için gitmi
yecek misiniz? ..• 

- Hayır. Şimdi burada çalışıyorum. 

Fakat siz Pnrise gid 3 r ve Dorvili görilr
scnfz benim namıma ... 

- Çenesine bir yumruk mu aşkede
yim ? .. 

- Hayır. Selam söyleyiniz. 
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Cenaze merasiminde 
Q IHIOIFllÇ©ık ~ıro=n~oııü 

, ~ ~tüU~Uü oıı öoıı üçylüı~lüı 
ki atlının yanımızdan ferman götürür gibi süratle 

v atan· lk· . 
g e çiş 1 er i n i seyrettik. 

· ımım 

'ttla ..._ Q, }{Otk 
~ 11 SOkakta ~t~un beni yahu!. Bu za. 

e bir k ısın ne senin ? Her halde 
l\apı~ı :saveun var. 

Cıturd çtı. Yıkıl 'b' . Uın. ır gı ı bır kenara 
Saş1 har- tndan 

l'ar lf hafif s:ı~1Çenleri dik!ratle, baş!nı 
aıc, tırn k Yarak, du·iaklarını ısı-

..... A a !arını d' ı· . . tiı •\ıizinı . ış ıyerck dınledı. 
he 11 bu olu!) b'dedı. Bana kalırsa bü
ıA r \·ereı 1·...: ıtenieri kaymakama ha-
"lllıd ... 13" 

At· Ya!k ~ ~Ylc sağlı sollu tehlike 
c k at1enıki ;ga Yaşamak denmez. 
b 1 o hatd snıancık postası revrile. 
.t<~ e Vak't :ı en §iınct· 1 geçinneğe gelmez. 
tu::' llu her~ Yola çıkalım. 
Sagullıuzu d ~r: belki şimdi bu konuş 
b 11ta bu a ışıtirler Arşak. Dedim. 
·~ .. rıların . 
~ guç hu elınden Ezra.il de 

l' tet Cd rtarır. Böyle bir şeye ben 
ıı,_ akaın1 erneın. 
"""l'St antt 1• u tu. Beni kuvvetle 

~a~ nudcı.ıa . 
l'qı. bati lb. Dıye haykırdı. Haydi 
41lı b ruhi · ltırk 'llU za t' lllın hayatını kurla· 
~ ~l h tı P ıye dclikanhsın:n bizde 

l'tlb. 'ak <l / 1 Vardır. 
laıı lzı aı J 0'l'U uu·· ı:.·· .. • • • lJ·. .. .,,unuyordu. Sılahla-tk ·· • ., ~·uz.. ·· .. 
djı. '\izerj,..,· urnuzu biı er ~tlla bağ 

'l \·e ""1Zc b · 
tıqlt YoUıınd ır.cr kalın hırka giy· 
t011 değilcl· ık. Gı:foceğimiz yer pek 
İkirtı~arn1~1~rna, bir tek kelime bile 
k-ı 11d~ de he:,, ve konusamıyorduk. 
d e b· .,ecan · · ı A.Ua ır hela d ıçındcydik. Bu işin 
~a h haYt olaşıyordu, ama, hay. 

~ı.. at ell<! a Çevirsin ! 
)t '"'l l·a Yce ile ·ı · · ·•dük t'ltn sa, 1 emıştı. Dcrbende 
&i.ı. <:e Yoı at Var. Ber nedense vü-
::'4Qetı 'llzuy . . • Çarp or \'e kalbımız daha 

lllııı den ~.or. Sanki ameliyat ma
til'()t~~l~ın ırer hasta gibiyiz .Nah
ı...' >t gibi g 

1

1~'e belki çırpnuşını işi. 
~l'e llahıaı: ıyor bana! 

......, ~l' Uz ın, bu yo·..: 'uk tahtalı 
~,~ehberi k:nabiUr Arş.ık dedim. 
t't~ çı~?naz rga olanın burnu pis
~ıııı ~t'ken ::k~daş. dedi. Sende bu 
"ıııd,, kımız b'gun yarın elbette bi-

"" ırer ·k· li · ı ı kuruşluk kur-
!ıı a. 11 

Ilı İı ~1tndj .. 
b~ l'e~: atımı firU. Geçen yıl Ibra. 
~u ~tneden urtardı benim. Eğer 

~lct~Zdeki canına kıyarlarsa! .. 
~ ~ttı. J\r~~klı te~didi anlamamış 
~~iJııı?l'ttıekte belkı beni de hükfı-
llı% 11'tıi kork n Çckinmiyecekti. Yol. 
~ orııt h J\reaıt ~nç rnuhakcmelcr kap· 
~ii en kcnd·a"~ıza ihanet eder

~ttırı btn Yctninı elun.ıe öldürecektim. 
"1-~a Unu ica \'c nıhayct kendi ha. 
~ \' arka,,,. P ettiriyordu. 
tııl'! .... e ~ecen·· a Patlayan birkar silah 

4u:. ~r U ın ka .. :ı 
t;:<1e kaı t'perten b .r:ınlıgmı yırtar gibi 
~ dık. A ır feryatla yerleri -

"'lla' b 
' h tt ana ben ona bak .. Qll i -
,tıtl" ~. ded· 

\Qtr, "tlın 1• Bitti ı 
tı ııt . ın y . 
~. ~lbj sur:tnııtnızdan fennan gö-
Q· e g . h· tr 0 eçışlerini seyret-
lt~a il daıf 
t~ ~ l!iJ· ıka so 
~ lliıı .ah sesi d nra tekrar ileride 

1ıı~, b~ıtlikçe k aha duyuldu. Ve 

'izı1k u .~sler ;!nı~rleşen siyahlığı 
~ak.ç0ktu or~~ ~ondıi. Derin bir 

. '~ . ..qJıga. 
~t tıa b 

aııırı ak, decı· 
' l{i!lt ltı galib:ı, ı ı. Bu atlılardan bL 
' ~u l> A.rşak? · 'l'o {\a . 

hat- 'llJı-u abar (l) 
ftı.t? !lenin a benziuor! ....._ ' Orta.. ., 
~\ret gı Rayscrili Kas-

4~ l>eır' 
rıı 1 a111 c\ \·ar"> a, bun 

, 'lak h: un Pa.nosla ne a. 
\ tve b· ıadC'tle ' 
•~ ~ il ııeyırn b •ay kırdı: 
"'IJ\.a_ e, al'a en 

tı ile b·ı ela bı· ' sen onlardansın, 
'llt' ı c•,,· r orost 

llıh~ 1bıaı -' 1tn b opoUuk var 
."' ~ .. ki btit· en nedir? , 
lııt ~oru Un ş k' I• llllaı Yarlar e ılcr (Pnnos) a-
- " burıı • .. e?'i~· arın 
~"'"'lı·. ~;lnr, iht~danılnrı halkı te. 

lla. <l ~C:le Şi 1 :naı bunlar birer 
eı:ıı,ı. llldı ,, .... 6 ~r 1 . ., uru. Ru feryat . çırna . • , 

e hır his var. 

Hatualarını anlatan ve ve~ikaları veren: A.K. 

-2-
- tbrahimi öldürdüler. 
- Sanırım! Bu onlara pahalıya mal 

olacak: 

Birdenbire üzerine sıçradım. Elim
de olmaksızın bu hareketi yaptığım. 

dan sonra pişman olmuştum. Arşak 
korkarak geri fırladı . 

- Ne oldun, diye haykırdı. Ne var, 
cin mi çarptı seni? 

- Arşak, dedim. Biraz ciddi konu
şalım ve öyle gidelim. Sen bizi hüku
mete haber vermek kararındasın ga.. 
liba. Bu hakikattir. 

Haydi bu hayatına mal elmasın. Ben 
de işin içindeyim. Hükumetle böyle 
işlerde şaka olmaz. Beni ipe teslimi 
hesap edersen dostlu3umuz nerede 
kalır? 

Sustu, boynunu büktü, çok ciddi i-

elim, çünkü vahameti o da idrak et
mişti. 

Bu işten ucuz kurtulmak çarelerini 
aramaktan başka yapacağımız iş yok
tu. 
Yavaş yavaş bende yaklaştık. Kör 

bir idare kandilinin titrek ışığı içinde 
bomboş duran zaptiye kulübesini pen 
ceresinden dikkatle gözetledik. Masa 
devrilmiş, hokka kırılmış ve mürek
kep kenarlara kadar sıçrayarak da.. 
ğılmıı,ıtı. 

Parmaklarımızın ucuna basarak 
etrafı dikkatle aradık. lnce bir su sı
zan sırt kenarındaki çalılar içinde yü. 
züstü kapanmış lbrahimi bulduk. 

(Devamı var) 
(1) Elaziz ha valisinde de birtakım 

ufak tefek şekavet vakalarının A.
millerinden olan bir şaki idi. 

Gençlik and içecek 
Gen!ı;lik bu sabah saat 9 da en büyük 

Türkün aziz hatırasını anmak için üni
versite konferan's salonunda çok heye
canlr ve hazin bir toplantı yapmıştır. A
talarını kaybetmekten doğan acı ve te· 
essürlerini bildirmek ve bütün Türk 
gençliğinin bu yoldaki hislerine tercü· 
man olmak istiyen üniversite ve bütün 
yüksek tahsil talebelerine konferans 
salonu kafi gelmemiş, bahçeler ve civar 
s~kaklar tamamiyle dolmuştur. Genç
lik mümessillerinin hıçkırıklarla oku -
duklarr, söyledikleri ve haykırdıkları 

nutuklar ve şiirler r;ene göz yaşlariyle 
dinlenmiş ve üniversite civarından ge. 
çenler gençliğin bu büyük teessürü 
karşısında heyecauıı kdpı~ınaktan, ağll. 

maktan kendilerini alamamışlardır • 
Toplantıda ilk söz söyliyen, Rektör 

Cemil Bilsel olmuştur. 
Hek rörün ~öy!cvi 
Cemil Bilscl, kürsüye !ı;ıkar çıkmaz, 

büyük Atanın hatırasına hürmetle üç 
dakika sük(it edileceğini bildirmiş ve 
bu ihtiram dakikaları bittikten sonra 
büyük teessürle söylediği nutukta ez
cümle şöyle demiştir: 

Arkadaşlar? 

Atatürlt.'ü Jmybcttl,rimizln üçüncü gü
nündeyiz, bu acıyla üçüncü defa. olarak ı 
ünh·crsitcde toıılanıyoruz. Yüre,rinı.iz bu 
acıyla her ı,'iiıı daha fazla acıyor, daha 
fazla sızlıyor. 
Şarktan garba, ~lmalden cenuba bütün 

memleketler, Tiirkün duyduğu acıyı onun 
büyüklü'"Ü no ölı:üyor ... 

Atatürk, dünyanın büyük simasıydı, 

Onun büyüklüğünii gün geçtikçe dünya 
daha büyük anlıyacaktır. 

Tarihte kalacak onun en büyük vas
fı, ''Büyük kurt.ancı, biiyük kurucu,, ol
m:ı vasfıdır. Kar:ınhk ,.e ümitsiz günler
de kurtuluş yolunu ~<istcren ,·o onu mil
lett' ula-shran Atntiirktür. 

1stiktal \'C Gazi l.\fustafu. Kemal adı ta
rih durdukça biribirini tn.mnınlay-acaklar
dır. 

Her safhası bir harll<a olan hayatında 
Atatürk büyük işleri yaparken hiçbir 
~üç1ük önünde dönmeyen \'C yılmnyıın 

bir :ızimle ç.alışh. nu azim kondlsinde 
dalma zinde kaldı . ., 

lliiyük ölünün manc,·i ~nlısiyeti ka.r~ı
srnda bir kere daha hiinnotle'eğUclim ... 

Bir talt>heniu si.>zlcri 
Rektörden sonra bir talebe, uzun bir 

hitabeyle lstiklfıl harbini ve Atatürkün 
hayatını nnlatmış ve ezcümle demiştir 

ki: 

"Türkiye Cumhuriyeti At.atürktcn al- ı 
drh"I Jıızla, mes'ut muzaffer ,.e ilelebet 
payidar olacaktır. 

llılzı Velılctirı s(jzl(•ri 

Medeniye Doçenti Hıfzı Veldet söyle
diği nutukta şöyle demiı.ştir: 

"I'e7nc'a iiyJ"' yıldızlar ,·ardır ki, tabi· 
at k:rnııuları 5:ışrp1a p:ırç:ılan~alar onla
rın ııııkları gene bize gcbnekte devam e-

der. hte Atatürk tc bu yıldızlar gibi ile
lebet her Türk ferdini aydınlatacaktır.,, 

Bundan sonra Hıfzı Veldet, Ataturkün 
mcdent hayatımızda yaptığı inkılaplar

dan bahsetmiş ve demiştir ki: 
"Atatürk hem kendine inandı, hem 

mllleti kendine inandırdı ve daha mlihlnı 
olarak mllleti kenıll kendine inandırdı. 

"Atatürk yeni bir millet yarattı demek, 
hiçbir zaman mübıılıi,'Uh olmaz. Tilrk ln· 
kılıibmm umdosl "umumi ınenfaatln fer
di menfaatten füıtiin olmasıdır. Bu umde. 
yi kaldırtlUlk lstlycnlerln üzerine "genç
lik" yUrilr ,·e ezer. 

Aziz ölünün büyük manevi ~hsı önün
de hUnnctlc eğilerek gençliğin acısma 

iştirak ediyorum. 

Yavuz söyliyoı 

Bundan sonra kürsliyc Hukuk Fakülte
si doçentlerinden Yavuz gelmiş ve tees
sürle nutkunu okumuştur: 
"- İki l\luı.tafa KMtaltlen et \'e ke

mlktcn olanı, fani olanı bu dünyayı ter. 
ketti, fnlmt fikir ,·e duygu ~lmıtafa. Ke
mali k:ılplerimfzılc ,.e hatırala.rmnzda. 

dalma. ya~ıyncal<, inan~ ,·e gü\·enlmlzl 
dalma tazeliyc<"cktlr 1 

Dalma i~ iye, daima. müsbete doğru ı;t
deccksfniz, size Atatürk hayatıyla bir 
misal, hatırasıyla bir ilham olacaktır!,, 

Arkasından Fen fakliltesinden bir ba
yan Abdülkadir Knrakanm bir şürini o
kumuş ve bunu diğer şiir ve hitabeler 
takip etmiştir. 

Hep bir ağızdan söylenen İstiklal mar
şr ile hazin merasime nihayet verilmiş
tir. 

Gençli~in dilekleri 
Üniversite talebeleri dün sabah Uni

versite bahçesinde yaptıkları toplantı
dan sonra bir heyet Se!ı;erek rektöre 
göndermişler ve tekliflerde bulunarak 
bunların derhal yapılmasır..ı is.temişleı
dir: 

1 - İstanbul üniversitesi adının ''A
tatürk üniversitesi,, adına tebdili. 

2 - Atatürkü ziyaret maksadiyle 
müsaade edildiği takdirde gençlik için 
hususi bir gün tahsis edilmesi. 

3 - Atatürkün Ankaraya bütün U
niversite gençliğinin tam kadrosu ile ve 
merasimle götürülmesi. 

Cemil Bilsel talebenin ilk iki teklifi • 
nin derhal yapılacağmr, üçüncü istek 
için de icap eden makamlara müracaat 
edeceğini söylemiştir. 

Üniversite rektörü toplu talebenin 
yanına giderek kendileriyle görüşmüş: 
Büyük Öndere karşı gösterilen büyük 
sevgiden son derece mütehassis oldu
ğunu söyliyerek başka bir istekleri olup 
olmadığını sormuştur. 

Talebeler bu defa yeniden şu teklif
lerde bulunmuılardır: 

1 - Ankaraya gidecek bütün talebe 
nin ilelebet muhafaza etmek üzere ma

denden yapılmış Büyük önderi~'lbir ka .. 

bulunacak heyetler 
lran Şehinşahının sarayında bir 

ay matem tutulacak 
Otuz kadar devlet tarafmdan memle

ketlmlze gönderilecek heyetlerin Ata
tUrk için yapılacak tedfin merasiminde 
bulunacakları haber verilmektedir. Bu 
hu.ewıta ecnebi sefaretler, hariciye ve. 
kAletlmlze maUlmat verml§ bulunmakta.; 
dır. 

Cenaze meraalmine iştirak edece]: 
memleketler arasında; sarayında bir ay 
müddetle matem tutulmasını emreden 
dost lran Şehlnşahmrn tayyareyle gön
dereceği asker! heyet, dost ve mütte
fik Balkan devletleri ve müttefik Bal
kan devletleri ve Saadabad paktına da
hil diğer komgu devletlerdir. 

Yunanistanı Başvekil Metabas Yu-• 
goslavyayı Başvekil Stoyadinoviç temsil 
edeceklerdir. Bundan başka İngiltere ta
rafından kral hanedanına mensup bir 
zatm memleketimize gönderileceği haber 
alınmıştır. İngiltere hUkQmeti kraliyesi 
ilk defa olarak bir cUmhuriyet nezdinde 
hanedan Azumdan biriyle kendin! tem
sil ettirmektedir, 

Cenaze mera.simi için memleketlmJze 
gelecek hUkQmet reisleriyle asker! he-< 
yetlerln istlrahatlerlnin temini içlıı hll
kQmetimlz her tllrlU tedbirleri almış ve 
Ankaradald otellerin hUkdmet emrinde 

......,ırq -. ....... - ... _.-.ı.-

8 üyü k ölünün 
naaşları önünde 

ihtiram 
İstanbul, 11 (A.A.) - Dolmabahçe 

sarayında, dün sabah saat ondanberi 
Atatürkün o.aaşlan başında büyük il· 
ciformalan giymi§ subaylar ihtiram 
nöbeti beklemektedir. 

bulundurulması kararla§DlIŞtır. 

Bilylik Şefin kaybı karvısmda tutula
cak matem için bir kanun projesi hazır
lanmaktadm. Mllli yas kanunu meclisin 
pazartesl gUnkU içtlınamda milzakerc e
dilecektir. 

Gelecek askeri kıtalar 
Ankara, 11 (A.A.) - öğren'aiğimL 

ze göre, AtatUrkün cenazesi için Yu.. 
goslavya, Romanya. ve Yuna.:ıistandan 
birer askeıi kıta geleceği gibi ayrıca 
birer heyet de ayni merasime jştirak 
edecektir. 

Alman malfunat, diğer bir çok ta
raflardan da heyet izam olunacağı 
merkezindedir. 

Beyaz 
matem 

yakalarını 
dolayısile 

söken mektepliler 
D~ .~?Jtür h~artlığından kültür di-( yapılan tamime tevfikan memleket dahi· 

r~torlu~e. ve yüksek mekteplere şu ta· !inde tutulması elzem olan zabıta disipli
mım gelmıştır: nine herkesten önce mektepli gençlerimi· 

"- Ulu Şefimiz Atatürkün maddt ha· zin riayetkar ve imtisal nümunesi olma· 
yata vedamı Dahiliye vekfileti sizlere bil· lan~m teminini ehemmiyetle rica ve talep 
dirdi. Atatürkün ~cuklarmm göstereceği ederun. Mektepler normal olarak deı:sleri· 
teessür ve heyecan tamamen yerindedir. ne levam ~erdir . ., 
Ancak bu vatanı kendilerine emanet etti- Bu tamını diln kültür direktörlüğü ta
ği gençliğe, Atatürk, her §eyden önce di- ~fından bütün mekteplere gönderilmiş
siplini ve milli beraberliği ilk umde ola· tır. 
rak emretmiştir. Mekteplerde tedrisata Clevam edilmek· 

tedir. lstanbul kız lisesi talebeleri kendi 
Bu Jazimenin hassasiyete dokunmamak aralarında ·verdikleri bir kara uyarak; 

ve tezahürata mahal \·ermemek şartile ta· Siyah önlüklerinin üzerindeki beyaz 
!ebeye münasip lisanla anlatılmasını ve yakalarını sömüşler ve l:iu suretle yalnız 
bilhassa Dahiliye vekaletinden vilayetlere siyah öldüklerile matem tutmaktadırlar. 

Yeni kabine 
~ Baş tarafı 1 ncide 

Maliye vekili Fuat Ağralı (Elazığ) 
Maarif vekili Saffet Arıkan (Erzincan) 
Nafia vekili Ali Çetinkaya (Afyon) 
İkbsat vekili Şakir Kesebir (Tekir-

dağ). 

Sıhhat ve içtima! muavenet vekili Dr. 
Hulfısl Alataş (Aydm). 

GilmrUk ve inhi!arlar vekili Rana Tar
han (İstanbul) 

Ziraat vekili Faik Kurdoğlu (Manisa). 

bartma rcnetlerini yakalann.da taşıma
ları. 

2 - üniversite kapısında Atatürkün 
gençliğe hitap eden sözleri yanında bü. 

yük mikyasta bir heykelin de rekzedil~ 
meai. 

Rektör gençlerin bu arzularım da ka
bul ederek şu cevabı vermiştir: 

"- Atatürkü ilelebet kalblerimizde 
yaşatmak en kudsi borcumuz ve vazife. 
mizdir. 

Onun heykelinin üniversiteye dikil
mesi meselesi bir gün meselesidir. Bu

nun için esasen 150 bin liralık bir tah
sisat ayrılmış hulunmaktadır. Bu hu.. 

susta Güzel Sanatlar Akademisinden 
teklif ouunmuı birkaç proje mevcuttur. 

Bunların hangisinin muvafık olacağı 

tetkik edilmektedir. 

Rozet meselesine gelince, iiunu yap -
mak ve yaptırmak.bugünlerde biraz güç 

tür. Fakat mademki Darphane ile ko
nuşulmuş ve bu temin edilmiştir, me
sele kalmamıştır. 

Gençlik yarın sabah and 
içecek 
üniversite ve yükselt tahsil ıgençliği 

' 

A lmanynda tevkif 
edilen 

Y ahudi ler 
Rivayetlere göre 

dHrtblnl buldu 
Berlin, 12 - Angriff gazetesinin yaz

dığına göre, Almanyada cereyan eden 
hil.diseler üzerine bUtiln yahudi ticaret
haneleri süraUe arileştirllecektir. 

Birçok yahudl bangerleri ve avukat
ları bugün evlerinde tevkif edil~ler
dir. Umumlyctle iyi maJQmat alan maha
filde tevkif edilenlerin sayısı rivayetlere 
göre dört bini bulmuştur. 

Milnihte diln gişelerini kapıyan Yahu
di bankası bu sabah açılınl§sa da mües-

. sesenln geceleyin fı.rilerin eline geçti
ği nnlaeılmıştır. Yahudilere bankalardaki 
mevduatınrmdan bin marka kadar para 
çekebilmelerine mllsaade edilmiştir. 

Tehir edilen toplantı 
Beyoğlu halkevinden: 
Ayın 13 üncll glinü evimizde yapıla

cak toplantı tehir edilmiştir. 

yarın sabah saat 11 de Taksimde Cum. 

huriyet !ibidesi etrafında toplanarak, 

ölmez ,Şef Atatürke olan bağlıklarını 
izhar etmeğe ve onun gösterdiği yolda 
onun direktifleri ile ve Cumhuriyet 
prensiplerine sadık kalarak yürüyecek

lerine and içmeğc l:arar vermişlerdir. 
Gençlik, bütün gençleri yann sabah· 

ki and i!ı;tne merasiminde hulunmağa da 
vet etmektedir. 
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celsede o~· n Ü tarihi 
Reisicumhur seçimi 

nasıl yapıldı ? 
BUyUk MJ11ct Meclisinin tarihi ccl

aeslne dair dUn malQmnt \•ermişUk. Bu 
celseye dair esa:ılı tafslUit ile dün blr kı
aım tabılarımızda bulunmıyan Rcisicum
hur lnönUnUn nutkunun metnini dercedl
yorua: 

Aıık ·.ra, 11 (A.A.) - Refsfcumhuı 

AtatUrkUn bUyUk ztyaı dolayıslyle 

tcşkllA.tı esasiye kanununun 3• Uncu 
ınaddesi mucibince yeni reisicumhur 

intihap etmek Uzere lcUmaa davet e
dllen DUyUk Millet Meclisi bugUn sa 
at ı 1 de toplanmıştır. 

Meclisin bu büyük ve tarih1 celse· 
alnı takip ıcıo da\·etll bulunan \'e
kAletler erklnı ile diğer zevat \'e 
matbuat nıUmcsslllerl için lctlwa sa
louuuua re .. ·kullHle güultm.le olauğu 
gibi hususi yerler ayrılmış buluııu

yordu. ::5ıuuliu locaları ise hııu:atııııt 

doluydu. DUtUn tıUyUk \C orta elçi
ler ve elçilikler erkt\nı kcndilcrlnt> 
tahsis edilen localarda bulunmakta). 
dılu.r. 

Herke• yaşanılan dakikaların te· 
ıtr' altmda ve derin bir sUkfiu için· 
de celae11tn açılmasını beklewektey-
4!1. 

Tam Rl\St 11 de reisicumhur veki· 
1l ve U. M. Meclisi Heısl AbdUllıalfll 
Renda rl)asct makamını işgal etti v1-

~okı ıtııa yupılacuğıoı bildirdi vt: 
1oklama sonunda ekseriyet bulundu. 
iu anlaşıldığındnn mllzakere a~ıh1 

rak aşağıdaki teı!tcre okundu: 
BUyUk Mlllet .Meclisi yüksek hu· 

surlarına; 

Ankara mebusu Reisicumhur Atn
tUrkUn, müdavi ve uıUşavlr tablııle

rtnln verdikleri ilişik raporda göstc· 
rUdlğl vechlle son teşrinin onuncu 
perşembe gUnU saat IJ,Of> de terklha-
7at ettlk1ertnl orıultuıız acı ve teea 

eUrlerle arzederlw. 

RAPOR 

nnşHkfl 

C.Unyar 

RelslcUmhur AtatUrkUn umumt 
hallerindeki Yehamet, dUn gece saat 
U de neşredilen tebliğden sonra her 
an artarak bugün, 10 lkln~itcşrln 

1938 perşembe sabahı saat dokuzu 
beş geçe BUyUk Şefimiz derin lı.oma 
içinde terklhnyat etmişlerdir. 

HUkQmetfn tezkeresi ile rnpor o
kunduktan sonra nets Ahdlllhnllk 
Renda ayağa kalknıak saltlnmağa 

muktedir olamadığı bUyllk bir tees
sür ve heyecan içinde şu bcyanattn 
bulundu: 

''Çok sayın arkadaşlarım, DUyUk 
HAlt\sl<dr'ııııızın ölllıııUndcn hcplıııı 

ıln ve btıtUn mill e tin duydutu ele
min ne kadar bUyUk ve derin oldu. 
tunu dllndenberl gerek kcndlmlıcl< 

n gerekse millette gHrdUğUmOz hll 
)'Uk acılarla anlıyoruz. Bu~Un hıı 

rada bunun için ı;ok söz söylemek 
tmkAnr, tcşkllAtı esnf!lye kanununun 

bize emrettiği bir Yazıre dolayıslylı 
)'oktur. Bunun başka bir gllne tali 
kine müsaadenizi rka erlerim. Teşkl · 

lAtı esaslyentn erıırcttl~I \•azltPyl Un 
etmek o da bizim tein bllyllk bir ve. 
elbeı:llr. Bu vazifeyi ıra etmeden e\'. 
Tel çok aziz ve btlyUk ölUnUn hatıra ' 
ernr tebcllen ayal<ta, beş dnlt llrn stı 

kQt ile ırnlnınnızı lst lrhnrıı eı'lerlrn . 

BUtUn hnzurunun ayal•ta ve de
rin bir huşü ile dlnledi lt lcrl bu be 
1anatr takip eden sllltOt dnklkahuı 
nın ilk anındn bnşlıyan hıçlorıklaı 

birden, bUtlln lçtluıa salonunu sar. 
mış bulunuyordu. 

Veklller, mebuslnr, dlnl<'ylcll"ı 

arasında buluııuıı or<Ju c r!tftnı ve bil 
tun sanıtlnln gHzynşlarını zaptPcte 
medlklerl gUr Unhyordu ve bu tec>s 
ınr tezahUratı, kor dtııl oıııatlk lıw:ı 

!arına, snııılln \'e rııırthıınt rııllııırost1 l l 

lerl arasında bulunun f'<'nf'bllere kıı 
dar ılrayet eylemişti. Btıttın lrnlplP 
BUyUk Şefin yüksel· hntıraslyle car 
pryordu. 

Bu beyeranh tazim dal<llrnlnrın 

dan sonra başkan AMlllhallk l?t>nılı 

te~kllAtı e1aelyt>nln 34 llnrU nıadM 
si muclblnre retslcurııhur lntihabını 
bqlanacaCrDI bildirdi. 

Hart olarak reylerin toplannıaam 
ıııUtenkıp uıer.lls huzurunda yapıhıı 
tasnltldrd neticesinde AbdUlbalH 

H.enda bUttıu Meclisin \'e hazuruın.ı 
şltldetll VE> eUrekll alkı('lnrı arasında 
Malatya mebusu lsıııet lnönU'nUı 

348 reyle uıevcuduo Utifaktyle relsı 
cuwbur lotlbap edildiğini blldtrerelı 
yeni reisicumhuru yenıln etmete da 
vet eylewek Uzere celseyi 20 daklkıı 

tatil etti. 
Celsculn tatili akabinde BUyU ı 

Millet Meclisi Helal Al.HJUlhallk Hen 
da. ismet lnöııU'ıılln Çankayadak 
köşl<lerlnc A;lderek lntlbup netlceslıı 
kendilerine arzetııılştlr. Bunun Uzt 
rlııe Hclsll·uuıhuı ismet lnönU refa 
katlnde AbdUlhallk Henda bulundu 
ğu halde saat 12 de llUyUk Mille 
Mc>('lls:ne gelmiştir. 

Meclis önUnde thtlrnnı resmtnt 11 
eyleııwk Uzere yer nlrııış olun bir pı 
yade kıtası, yeni Hetslcuıııhuru sc 
IAııılnıııış ve ıııızıka letlklAl warşııı 
çalmıştır. 

1:'3ababtanberl Meclis önUnde top 
lanmış bulunan ve Meclts kararlar 
ntıtlccıil ne ı ntizar etmekte olan ke 
sır bir halk tabakası ismet lnönU'n• 
karşı sevgi tezahürleri göstermiş vı 
başta UaŞ\'Ckll CclAI Bayar olı.luğı 

halele BllyUk Millet l\tecllst rlJ·nsl'ı 

divanı tı7.nları kcndll<'rlnl Meclis ka 
pısıııda kurşılaıııışlnrdır. 

Helslcuıııburun BUyUk MIJlet Mcr 
!isine gelişi akabinde ve saat tan 
12,05 de A bdulhallk Hen da celst•yı 

açmış ve yeni HelRlcurııhur ismet tn 
önll rf)·nset nıe\'kllne gelmiştir. 

llu dakika Meclisin arzottlğl mnn 
zara tarif edlJP.nılyerP.k bir dereceı:lı 
idi. Mehııslnr VP. l~Unrnrta hR2'.tr hu· 

lunnıakta otan sivil ve askert erkAı 
ıle sauılln ve kordlplouıutlk, yen 
Cuıııhurrelslul ayıı.kta \·e dııklknluı 
ca suren alkışlarla karşıludıkları gl 
bl ismet lnönUııUn yemin etnıeslıı 

mUteakıp irat ettikleri nutku da ayn• 
ı1uretle ayakta dlnlemlşlerdlr. 

lawet lnönU nutkunu ırat buyur 
duktan sonra içtima salonunu aynı 

suretle aevgl tezabUratı arasında ter 
ketmiş ve bir uıUctdet Mecllııtekl RI 
yasetlcu rıı hur makamında lstlraba ı 
eyleııııştlr. 

Relskurııhur saat birde Çankaya 
dnkl köşklerine avdet etmek Uzerı 

BUyUk Millet Meclisinden ayrılırkt>ı 
Meclis 6nnUde \'e geçecekleri yollnı 

Uzerlnde birllrnılş olan ballt ve gcu~ 
ler tarafından seU\ııılanııııştır. 

. Helslcumhur ismet lnttııll buglln 
kU merasim esnasında rraklnrınıı 

sağ tarafına lstlkU\1 ve sol t. rafınıı 
da, l4akarya harbini ıııUteukıp BUyUı. 

Millet Meclisinin kendisine vcrıııl ~ 

olduğu kılıçlı altın imtiyaz nındal 
yasını talik Ptııılt bulunuyorlardı. 

Kabul re!lmi 
Aııkura, 11 c A.A.) - Relslcumhuı 

tanı et lnönU bugUn saat 15 de BtıyU ı. 
Millet Meclisindeki merasim salo 
nunda nıebuslnrın. askert ve sivil er 
ktlnın ve kordlploıııutlğln tehrlklerı . 

nl kabul buyurmuşlardır. lsınet lnö 
nU kendisine arzı tebrlkAtta bulunaı • 

bllyUk ve orta elçilerle ayrı ayrı cö 
rUşnıUşler ve lltlfatta bulunnıuşlar 
dır. 

Reisicumhur resmi kabul tı:tn Meı 
lise tcşrırterlnde olduğu gibi avdet 
lerlnde de asknf merasim ile karşı 
lı'nmış VP. 11ğ11rlnnmıt'tır. 

Reisicumhurun 
nutku 

Ankara, 11 (A. A.) - Bllyllk Millet 
&lccliı;iolu buı;ünkü toplantısında Cum
hurl'CislJı";ine intllıab olunan İsmet tnö-1 
oU, yemin ettikten sonra rıı~llııtn ıtddct
U \'e sUrckli alkıştan ,.e ta.&\lb sada!adlo 

ka.rşıJ:ınan aşağıdaki nutku irat buyur
muştur: 

"Büyük Türk milletinin muhterem ve
killeri; 
Arkadaşlığımzla müftehir olan, ~refli 

vazifenizde kendi ne! si için bahtiyarlık 

bulan bu arkada:mıza devletin en yük· 

sek vazifesini tevdi etmek teveccühünü 
gö:ıterdiniz. Sizlere §İmdiden çok samimi 
şükranımı takdim ederim. 
Omuzlarımda hissettiğim ağır vazifeyi 

ifa ederken, tek istinadun, büyük Türk 
milletinin itimadı •;e bunun, sizin yardı· 
mmızla \'e sizin dilinizden ifadesi olacak
tır. 

Bu anda Atatürkiin hatırası teselli bul· 
maz acılarla dolu olan kalbimizin aziz 
timsalidir. Atatürkün fe\ kalMe hizmet· 
lerini bugtinkü Türk devletinin btinyeı:in· 

de tam ve temiz eserler olarak tecessnm 
etmiş görüyoruz. Kadir bilen ve büyük ev· 
lftt yetiştiren milletimizin yüreğinde. 

"Kemal Atatürk,, adı, sevgi ve hürmet 
içinde ebedi olarak yaşıyacaktır. Şükran 
ve tazim hislerimi söylemeğe çalışan söz· 
lerimin sizin muhabbet ve takdir duygu· 
larınızı da aksettirdiğine eminim. 

Muhterem arkadaşlar, devlet ,., mille
timizin in~ant ve medeniyetin a!'il hedef
lerine doI:rru durmadan ilerleyip rUksele· 
ce~ine kati inancım vardır. 

Büytik ve kahn>man bir milletin hizmr-· 
tinde bulunuyoruz: Türk vatanının h<l
lünmez. hiçbir tecavüze tahammül et· 
mez. hiçbir zor karşısında milli hakların· 
dan \•azgeçmez mahiyeti, her zamandan 
ziyade taze ve canlıdır. 

Türk milleti devlet kurmak. vatan ko
nırn~k kudretinde. kendi crvherindeki kt~ 
met ve fa,..iletl~re istinat eden yapıcı ve 
yaratıcı bir millettir. Sulh ve terakki yo
luna büUln gayretlerini asll bir surettt 

vakfetmiş olan milletimiz mecbur olursa 
kendisi ve şanlı ordusu geçmış kahraman· 
!arın hayranlığını celbedecek yeni kahra
manlarla dolu olan fedakar goğ .. ünü en 
parlak vazifelerle süslerneğe hazırdır. 

Türk milletini az zamanda hü}•ük bir 
medeniyet seviyesine yUkseltmi~. Türk 
milletine en kı~a yoldan temiz q-miyet 
hayatını, feyizli terakki yollann açmış 
olan inkılaplar. kalb ve vicdanımızın en 
aziz varlıklarıdır. 
Arkadaşlamn, 

Millet hizmetinde vazifelerin hi ifa o
lunmasını emel edinmek başlıca kaygı · 
mııchr. 

SükOn, istikrar ve emniyet içinde çalış
maktan başka arzusu olmıyan milletimi· 
ıi anarşiden ve cebirden uzak, bütün va· 
tandaşlar için müsa'i bir emniyet havası 
içinde bulundurmağı,cumhuri>·etin en kıy 
metli nimeti biliyoruz. 

Vatandaşlar arasında muhabbeti ge 
nişletmek ve derinlcştirmeği, en şereflı va
zife sayıyoruz. 
Arkadaşlar, 

Türk milletinin en feyizli hazinesi: 
Büyilk Millet Meclisidir. 
Geçmişte büyük zorluklan yenmiş olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. gelecek
te de bQyük saadetlerin, zafer ve muvaf · 
fakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır. 

Veni vapurları teslim 

elan heyet değıştl 

Dcnizbankın, Almanyada inşa edilen 

vapurlan teslim alan heyeti dee::· :ru
mi§tir. Evvelce Umum Müdür Muavini 

Harun ile Server ve Ahmettcn mUrek
kep olan heyet timdi mühendis Nec -
m:dtlin, Harun. Fahri ve Kemalec!din -

den tc1ldl edilmİ§t=r. Yeni azalar bu· 
cUnlerdo Al.manyaya &ideccklerdir. 
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,,..t&eeec,ı!fiiı:Jec: - Ç i n ' i n B a s i 1 
IFIF'c§llfil~c§laa a Zaharof'u 

.otirıyı .. Yazan: Nizameddin Nazif 
•ııııu 1 once p . 

ll'ıccın ' arıstc çı'kan bir rc-
ll.ın b uanın k 
tnı uyiık b. <ıpağında Daladiyc-

,da ıuna b ır resrnini görmüştüm. Al-
1. Prarısa b~nzer bir cümle vardı: 
<\Cib ır bü · k 
'll a bekJC<J· ~. yu adam bekl:yo. '.' 

lıd.ır? ıgırnjz b- .. k d l.ı :e .,, uyu a am u 
.ıglin .. 

(\'c F 'dunya 
tı ~ tansa i . nın en karmakarışık 

n .. c) r Çın Çok tehlik r b0 d . Ro ransa e ı ır ev 
11 rı;Ycru2 V nın başında Daladiyeyi 
•'tclt h . e Oaıaa· 
>'et ariçt ıye gerek dahilde, 
1?ı t\ısteny e gayet hilmmalı bir faali-
Ctın or. San au bu 11asın111 <l • ıyorum ki Fran:;::: 

ı. , tUn d b?r.t yıl önce sorduğu 
0

su· 
<ctac. e ızırn ~ 

· sormamız dogru o-
"A.Cib 

lcdi.. a Frans 

13 r.ı bUYuk anın yıllarda o beri b: k-
01 •• elkj ''b adam bu mudur? 
"ll'I u tnud • .,. 
d~ 1 

ccek ltl'd' ur:-,, demektense "bu 
d~~ Zira <l'~ ır?,, demek daha dog~ru-

'""1. • uny . 
)' 'idare . a tnıl:yasında büyük a· 

as111d ettıöi d 
dcrl a 'kıyın b evlete diinya mik-
1 er. 1"""- et veıdirebilmiş adama 
.. lldıı -.... ısa Ur 

\';ı 
1 

Cu İri :ıUrumun kenarında bu-
r an :ı n Ve l .. 

baladi lllası ih . ıergun uçuruma yu· 
~ Ye he .. tıınaııeri de arttığı için 

Yılaıtı nuz rn .. 
ııu~ . az, Bi l!cızesini göstermiş 
,.,. hır ''b naenaleyh k d. . . h 
"'ltllıi uyiık en ısını e-

11' ~e iıııka adaın,, olarak kabul et
l 1. ilkat l) n Yol:tur. 
tır;etin· aladiy . 
~lh 1 do.ı§tU •.. enın hareketleri rnem-
lıı11tllıiı bir gu Çukurdan kurtarmağa 
baıaıığl2ıtıuzu adarn1a karşıla§mış bu
dc,,1 dıYe, 1''ra da bize sandırabilir. 
l et •· nsayı " . ·1· b.. . .. 
~~ b" •asrına prestı1 ı uyutt 
b't ., u ltıc .... 1 kan rnahrum etmemek 

"'' ltıi •u e et "lti... ilet b· . te her şeyden evvel 
~ "''ta ırlıf 
tcti nıall'lı.... ı,, )'aratmak lazımgel-

ne "" ben . '• tızaıtt zıycr. Onun mem-
l~j '

1 
l?ra11• an bakanların bir rog· u · 

. 91 oa 191 • :r; , 

llıuta 4 den .. 4 c.en evvel de böyle 
~t :lcıcıerj ~~ce de bu memleket sınıf 
~ ~rtıull'ıl h:Çınde çalkanıyordu. Fa
ltltr· ~ttıılrtıurp bütün sınıf tezadlann-
'- l!ıı t § b'•t•• "'ilr' Ctkct '. u un sokak mücade-
bıılı:! ıctan .ll'ıb ış ve tek encli .. ,.si vatanı 
t.. .ı. h ı ar b. ıs· 
"llg~ Qllnun . :t ır !:tğlam Fransa 
taıı:q ıı ~~ ısın Fransada görülen 
~d~r tıınorı b~e~eş üzerine hulya ku· 

., ırınd be ' e acı acı aldanacak-
ı. ll:ıc., • 
•1at •• ı ıuYad 
~ ılfı. l?ra111 .edınmişlerdir. 
hı," ~llları ,~ ıktidar mcvkiine za· 
11. J~tıı l? S1 11;rnıı:ı 1 
. .,. ııı. tan ıı 0 anların ~ç~nde da-
~· ~rı an•n 
ı .ı tıı tut sosyal ve e1;:onomik 

ta toa.: dıişı;ncll'ıı:~ olanların içinde da
b 'ilb ı· eyı rn··1~ · Qıı ı ır. lt'aı u ayım bulanlara 

'a~~ıı 'cPtisi~ (at hakikat bu mudur? 
' ı;-anlar sa ille Fransanın dışında 
t' raıı Y:ı:ıza 

taı. sarı,.. . 1 ve sayısızdır. A • 
•'- ı; c· ·• ıc· 
"il ktır~ddı •ur ınde bu araz ilk defa 
"\acll~~d' hıyor ~tte Daladiyenin şah sın-

ır · ~aıaa· •· ll'ıcıt · . ı Ye Fransa vı kı; ı-1 "'t ı"ın J 
~~ 

1 
~da anİa demokrasiyi hir baş-
ını \'at rnalı; lazım geldiğine 

ilnJa• tarına ve dünyay:-

~· it k .. 
Ope'"· 
dik g.ın 1eykeli 

llıyor 

hisscttirmeğe başlamıştır. Fransız Ra
dikal Sosyalist Partisinin Marsilyada 
yaptığı son kongrede 6Öylediği nutuk 
bu temayülün en büyük delilidir, Da
ladiye, Fransada millet birl;ğinin, par
lamento da muhtelif partileri temsil e
denler arasında yapılan kısa ömürlü 
kombinezonlarla değil, fakat doğrudan 
doğruya halk yığınları arasında yapıla
cak umumi bir "hırs ve kin tasfiyesi,. 
ve anlaşma ile tahakkuk edebileceğini 

izah etmiş gibidir. 
Binaenaleyh Daladiyeyi bol partili 

parlamentolarda kulis entrikaları çe
virerek iktidar mevl:iinde kalmak itiya
dından sıyrılmış ve zamanın icablarına 
uygun bir yol aram2ğa karar vermiş 

bir adam olarak kabul edebiliriz. Şim
di mesele şu suale cevap aramağa ka
lıyor: 

"Acaba ne yapacak ve yapmak iste· 
diğini yapab:lccek mi?.,, 

Dalac!iyenin ilk yaptığı şey, evvelce 
yapılışında büyük bir rol oynadığı 

''şey., i, yani halk cephesini yıkmak ol
du. Filvaki bu cepheden radikallerin 
ayrılması, bu cephenin, parHimcnto dı
şında değilse bile, parlfimento içinde 
bir iş yapamaı: bir hale düşmesi demek-
tir . 

ikinci işi Pol Reno'yu kabinesine ll· 
makla, ''müfrit demokrasi düşmanhğı.,
nı "dizginsiz bir Alman dostluğu,, na 
kadar vardırabilcnleri beğenmiyen, 

millet sever Cumhuriyetçilerle birleş· 
mek oldu. Bu hal, Pol Rcno'nun mali 
dehasından istifade etmekten ziyade, 
Daladiyenin iktidar mevkiinde kalmak 
için yeni ekseriyetler aramasına ham
ledilebilir. 

Ftlkat Daladiye'nin yapmak istedi
ği esas işi başarabilmesi için bu tuta
mak kafi midir? Elbette değildir. Da
la.diye'nin girişmeğc karar verdiği işi 

başarabilmesi için ''milli şef,, mertebe· 
sine yükselebilmesi Jazımdır. Bir milli 
şef ise partiler tarafından clcğil, sade· 
ce ve doğrudan doğruya millet tarafın 
dan yaratılabilir. Bu takdirde Daladiyc 
i~in gidilecek tek yol vardır: 

"Düşüncelerini rr.illete beğendirmek 
ve fevkalade satahiyetleri parlamentc
dan değil, Fra ısız milletinden almak.,. 

Daladiyc bu yola sapabilecek midir'!. 
Hem "parlamentccu demokrasi,, nin 

şartlarına sadık kalmak, hem bu yola 
sapmak imkanı olmadığına göre Dala· 
diye bugünkü şartlar içinde kalmayı 

kabul edecek mi? 
Etmesi düşüncelerini tahakkuk etti

rememesi demek olacaktır. Etmemesi 
ise Fransada kolay kolay tahakkuk et
tirilemiyecek olan büyük bir heves ve 
hırstır: 

Dikt .. törllik .. 

Niznmcd:lin NAZlF 

Çin hükllmetinin harp malzemesini 
Avusturyalı bir kadın temin ediyor 

O artık işten çekilecek, hayatının geri kısmını iki çekik gözlü çocuğu ve Çin 
Şimdiye kadar görülmüş biiyük r.ıa· 

ceralar henüz tükenmiş değildir. Bugün 
de Teres İrinmayer isminde bir ka
dın ve Villiam Donald ve Hugo Lus
tig isminde iki erkek Çinin mukaddera
tı üzerinde mühim bir rol oynamakta .. • 
dırlar. .f 

Maceralı hayatlarını aşağıda kısaca" 
anlatacağımız bu üç Avrupalı, Şangha
ya bir hiç clarak gelmişler, fakat zeka 
ve cesaretleriyle bugiln Çinin mukadde
ratına hükmeden üç mühim şahsiyet ol
muşlardır. 

Tcreıı 1rinmaycr aslen Avsturyalıdır. 
Babası duvarcı, annesi bir otomobil fab
rikasında amele idi. Harpten sonra işçi 
sınıf için Avusturyada hayat güçleşmiş
ti. Teres o zaman l:enüz on altı yaşın
da, kızıl dalgalı sarı saçları, nemli ma
vi gözleriyle güzel bir kızdr. Komşu

larda orta hizmeti yaparak çamaşır yı
kayarak, üstünü başını temin ediyordu. 
Hayatını kazanmak için daktilo ve ste
no da öğrenmişti. Gayet uki idi. E!r 
ustabaşının teklif ettiği izdivacı red
detti. Bu belki de hayatındaki büyük 
muvaffakıyetin başarılması için ilk a· 
dımdı. 

Netekim bir sene scnra Teres zengin 
bir eczacı ile evlendi ve emsalini kıs
kandıran bir lüks içinde yaşamağa baş
ladı. Fakat ne bu refah, ne de kocası 
onu uzun müddet "cezacının karısı,, ol
mağa razı edemedi. 

Niyahet daha yirmi yaşındayken bo· 
şandı .• 

Bundan sonra Teresi debdebe ve ih
tişam içinde ve daima sarı renk!i, çekik 
gözlü kibar bir erkeğin refakatinde lüks 
moda mağazalarında görüyoruz. Teres 
şimdi çok daha güzeldi. Nemli mavi 
gözlerinin iradesi sertleşmiş ve daha 
tehlikeli bir manzara almıştı • 

Siyasi mahfclde, Çin büyük elçisinin, 
bi~ eczacı karısı olan bu eski işçi kıza 
aşık olduğundan bahsediliyordu. 

1928 senesinde Teres Şanghayda bir 
m~bilye mağazası açtı. Şanghayda yeni 
gö

1
ze çarpan bu kadının Çin hükfımc:t 

ricalin.den biriyle alakadar olduğu de
dikodusu yüksek muhitin alakasını 
celbcdiyor ve Teresin ticaretini kolay -
laştırıyord u 

1930 da "Teres ve arkadaşları., ban
kası kuruldu. Bu Şaı;ıghayda mühim 
bir hadise değildi. Fakat Çin hükume
tinin bütün harp malzemesi siparişleri
ni bu banka vasıtasiyle yaptığı görüJün· 
ce meselenin rengi değişti. 

Bilhassa banak direktörünlin Avru-
palı sarışın güzel bir kadın oluşu dediko 
duyu arttırdı. Herkes bu işlerden ban 
kanın kazanacağı parayı hcsaplamağa 

başladı. Teres lrinmayer, Çin hükfı. 

metinin itimadını kazanmış bir "Basil 
Zaharof,, u idi. 

Fakat son günlerde Çinin bu "Basi! 
Zaharofu,, nun artık işdcn çekileceği, 

Amerikan ve İngiliz bankasında mil

y<'nlarca parası bulunduğu ve hayatının 
mütebaki kısmını iki çekik gözlü çocu
ğu ve Çin hükumetinin nüfuzlu bir 
şahsiyetiyle birlikte I~ransanın cenu -
bunda geçireceği söylenmektedir. 

Çinde mühim rol oynayan ikinci şa
hıs da, umumi harp zamanında A vus
turya ordusunun mahremi esraı ve im
pa ·atorluğun harp malzemesini temin 
eden Ilügo Lustig'uir. 1916 da gayri 
meşru kardan dolayı tevkif edilmiş, fa· 
kat dokuz ay sonra sebsct bırakılmış
tı. Uzun müddet Avusturyanın harp 
malzemesi vekilliğini yapmıştır. 

1918 de büyük bir sermaye ile Al -
manyaya geçti. Hükumetten - hatta 
Berlinin göbeğinde - geniş arazi satın 

alarak gayet muazzam ticaret evleri 
teşkil etti ve fevkalade bir servet yap
tı. 

Fakat Bitlerin :nc:vkii iktidara gelme 
siyle Almanyada .daha fazla tutunamı -
yacağını anladığından servetini ve Al-

maRyayr terkederek hayatını yeni 

den kurmka üzere Çine gitti. Çinde 
Şankayşck ordularını tanzim etmek ü
zere bulunan Alman generali Von Sect 
ten başka tanıdığı yoktu. 
Şanghaya ayak bastığı zaman ancak 

kendisini dostu generalin evine götü • 
ren taksi ücretini ödeyecek kadar pa
rası vardı. Aksi tesadüf geneqılin çok 
hasta cLduğunu ve 1:endisini kabul ede 
mıyeceğini söylediler. Fakat, o yılmadı. 
Ertesi günü generalin yanına çıkarak, 

ölüm halinde olan arkadaşından Çin 
maliye vekiline hitaben , bugünkü bü· 

tün şans ve servetini temin eden mek
tubu aldı. 

Dört sene sonra artık Uzak Şarkın 

harp sanayii kralı olmuştu. 40 milyon 
dolar sermaye ile Çindc noksan olan 
maldne sanJyiini kurdu. Bugün 63 ya
şında olmasına rağmen Çinin her tara
fında kurduğu fabrikaları bizzat kont· 
rol eder ve böylece eski servetinden 
daha muazzam bir servete malik olmuş
tur • 

üçüncü mühim ş<.hsiyet de evvele~ 

bir İngiliz vapurunda aşçı olan Villianı 
Doııald'dır. (1901) senesinde Şangha.
ya gelmiş ve meşhur olmak arzusiyle 
vapura bir daha dönmemiş. kaptan da 
onun ölmüş olmasına ihtimal vererek 
vapuru hareket ettirmişti. 

Bundan sonra Vil} am Donald evvela 
bir nakliyat şirketbde çalısmış, sonra 
bir Amerikan firmasının acenteliğini 

yapmış ve nihayet gazetecilığc başla-
mıştır. 

Vilyam Donald, asıl gazetecilik.~ 

şöhretini temin etmiştir. Çincle il'k dela 
olarak Hong • Kong lisaniyl..: gazete 
çıkarmış ve en çok satına Pekin Nevs 
gazetesiyle rekabete baslaını ·tır. Bu 
vaziyet karşısında Pek!n Nevs gazetesi 
sahibi, Vilyamın gazetesini pahalıya 

hükumetinin nüfuzlu bir 

şahsiyetile birlikte Fran-

sa da geçirecekmiş 

, 

satın alarak kcn.disir.e evvela muharrir-
lik ve bir sene sonra da gazetesinin baş 
muharrirliğini vermiştir. 

Bir gün gazete tabibi kendiı>ini hu· 
susi olarak çağırmış ve bunc!an sema 
gazetenin çin siyasetini tutmaması ve 
Jaron propagandası yapması iç!n kom
şu dc\'lctin bir milyon teklif ettiğini ve 
bunu beraberce paylaşacaklarını ha· 
lıer vermiştir. 

Vilyam gayet soğukkanlılıkla: 
- Yarınki nüsb:ıda Japon propa 

gandasmı yapacak olan makalemi ilk 
sayfada dikkatle okunmuştur. 

Cevabını vermi~tir • 
Ertesi günkü gazetede, Vilyam, ga

zete sahibinin kendisine yaptığı teklifi 
bütün açıklığiyle anlattıktan sonra bu 
teklifi kabul cdemiycceğini ve bundan 
sonra vatansever Çinlilerin ruhuna ze
hir aşılamak istiyc:ı bu gazeteyi hiç 
bir Çinlinin okumamasını efkanumumi
ye bildirmiştir. 

Bu makale gazetenin kredisini dü -
şürmüş, fakat Vilyama yarım milyon
dan daha bliyük menfaatler temin et-
miştir. 

O, bu şekilde Çiıı hükumet reisinin 
itimadını kazanmıştı. 

Mareşal Şlnkay~cl: isyan ettiği za 
man da, Çin diktatörüne Vilyam Do -
naldin çok büyük hizmetleri dokunmu~ 
ve tı:ımamen itimat ve dostluğunu kaza
narak ayda bir milyon frank tahsis· 
ile devlet şfirasına tayin edilmiştir. 

Bir 'kaç giin evvel Vilyam Donald, 
aşçı olarak aynldığ: memleketine, baş
vekil ile milhim bir mülakat yapmak 
ve kendisine mahrem bir haber getir · 
mek üzere, yeniden gelmiştir. 

I Şimdi Çin Devlet Reisi sabırsızlıkla 
r onun avdetini beklemektedir. 

K e n di k e n dine ateş 
a an b ir top 

Avrup:ıda siyasi meseleler münakaşa 
olunurken, silıihlnrın derhal ve kendilik-
lerindcn patlıyııcağı il0rl sürülüyor ve 
bu korku her zaman du) uluyor. 

Fakat, topların k<.'ııdiliklt' rindcn pnt -

ladığı, k<.'limenin asıl manası) la, son giln 

lC'rde Hollandada görlllmtiştar. Halta bu 
hadise hakiki bir dilnyn harbinin ilk a-

teşi şeklini almak istidadını dıı göster-
miştir. 

Belçika hududuna ~akın bir mesafe
de mıınevra yapan Hollıındn nskerl<.'rl, 

istirahat c-snasındn bird<.'nbirc bir topun 
patladığını duyuyorlar. Top, Hollıındalı 

askerlerin bulunduğu tepelerden birin-

den atılmış ve hakiki bir mermi Belçika 

hudutlarından içeıi düşmUştUr. 

Hadise Belçikııda çok fena karşılanı-

yor. ÇilnkU, Hollıındanın, manevra mak

sadıyla Bclçlkaya lıUeum etmek istediği 

knnnntl hasıl oluyor. Fakat, Hollanda 

hükumeti derhal itizar beyan ediyor ve 
hüdlsenln bir yanlışlıktan ibaret oldu

ğunu söylüyor. 

Yııpılan tnhkiknt neticesinde topun 

kendi kendine ateş aldığı anlaşılıyor ve 

hüdisenin tcltrnr vukua gelerek yeni bir 

slynsi lhliliıfn mahal vermemesi için ted
bir alınıyor. 
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Şehrin ana qolu üzerinde bir qöl-
•• •• 

qenın iler lediqi ni f/OTUlJOTUZ 
.;uzeldi, hem çok güzeldi. Bh pııd~ah ı 

kızı için fena değil bolk1 ideal bir kııı
mct sayılırdı. CUIU§tUlcr. Eğer biri şey
he şuracıkta gUnlcrcc uykusuz, aç, susuz 
b kllyccekshı dcıo Allah hakkı lçln bek
lerdi. Sırf bu nıızende dilberi, bu padi
§ah kızmı meleklerden gUzel bakireyi 
doya doyıı seyredcbllmek içiıi aanğını da 

hi baldırına dolak gibi sar deseler sarar
dı. 

Arab Zahid merdlvcnlcrl dörder dör
der athyıırak efendisine koıtu. Elini ö
pUp hayır duasını alırken kulnfına ya
vaıJÇa haber verdi: 

- Çarıamb& gUnU ıaat dörtte bckll
yecek clcndlınls! 

- BerhUdar ol Zahid 1 

mUglU. Amn, şimdi bu saatle onu hangi 
emln elle aldırnbllccektl T 

Aklma Zahid goldl. Arab Zahid sır 

çıkmaz bir adamdı. Hem nlhııyct bir u
ıaıctı, ona bol para vaadi ktıfiydl. Yavaı
ı.:a odumdao çıktı \•e ueaklar odasına 

glltl. 
Arabın odasına kulağını koyarak dln

lcdl. Zahid horulduyordu. Klmblllr ka
ı.:ıncı uykudaydı. Ellzabct incecik pnr
maklarlyle kapıyı vurdu: 

- Zahid, Zahid. Benim, Ellubet! 
Zııhld ıcs.ı duymuı. fakat k6tU bJr rU

yaya hamletmlf U. Arab o#lunun kant 
beynine eıçramıetı. Ne mU~ascbet impa
ratodçe goce onun kapısına gelsin! U
yudu. 

eeyhfn padfıahla mUIAkatı dilden dtle - Za.hdl, Zahid. Benim, aç. Ellzabct 
yayılm11, ıeybe muhabbet bir kat daha Hayat. 
artmıetı. Demek haldkatcn ıeyh Necarl 
pad.t,nba naafhat etmllU. Netekim erte· 
al gUn &ğledcn ıonra hUnklnn Efllk H• 
ferine çıkacaft haberi yayılmca halk 
ıeyhl Yıldırımdan bile çok ııevdller. Şeyh 
bl5ylece bir taala beı attı kuı vunnuı 
oldu. 

• • • 
Gece Bu.nıayı her aehlrden !azla karar

tır. Gaz lambalarından ve mumlardan 
ba§ka llJlğl olmıyan achir akeam ezanlle 
ısankl kaim ve eiyah bir 6rtU altına gô
mUlmllj gibi korkunç bir scssi.zllğe dU
ıer. Sokaklarda köp klcrden baaka canlı 
görillmez olur, Arada sırada bekçilerin 
kaim sopalan mahalleden mahalleye a
klsler ynparak bu ölllm ee.sslıllğinl bo
zar, o kadar. 

Şehrln ana yolu üzerinde bir gölıenln 
llerledlğlni giSrllye>ruz. Korkak ve mUte
reddld yUrUyen bu meçhul adam saraya 
doğru gidiyor. Bazan tcsadut ettiği bek
çilerden saklanmak !çln bir kapı dibine 
boylu boyuna uzanarak dakikalarca bek
liyor. 

Kendi kendine al5ylendiğtn! de duyu • 
yonıı: 

- Allah belbmı versin. Kral değil, 
beyas kadm e.snarı deyus! Klmbllir ti
me çekti. Zina cvlAdı mıdır nedir? 

8ara}'8 yaklaeıyordu. Sarayda yalnız 
bir odada qıık vardı. lçerdekf kadın he
yecan içindeydi ve vakit yarım santl 
geçtiği halde bttlfi. kareıkl duvar dibinde 
Jgık g8rmem~U. Acaba bu gelecek nerc
ae kalmıgtı? Fakat bi:-dcnbire duvar dJ
blnde meçhul adamm elinde hafif blr t
eığm bellrdiğini görilnce sevindi. Ya • 
bancı adam oracığa bir ııeyclk gömdll ve 
tekrar lşrk yakarak sUrntle uzaklagtı. 
' Elhabet Haysl kendisine haber verl
Jen adamm filhakika geldiğini ve oracı
la kendisine ait bir eey g5mdUğllnU gör-

Bu serer rllya deflldf. tıte kapı vuru
luyor ve gtlıel imparatoriçe ıealenlyor
du. Biçare Arabın yUıU korkudan bllsbU-
tUn slyahlaımııtı. Bu ne demekti! ı 

Fırladı, alel&cele elblaeslnl UıtUne ge
çirdi ve kapıyı açtı. Hakikaten impara. 
tortçe gecelikleriyle kapı önUnd~ duru
yor ve gUzel dilJlerinl göstererek gUJU
yordu. Arab Zahid titreyen elleriyle 
imparatoriçenin elblsclerine dokundu 

' gözlerfnt uğuııturdu. Tekrar teınas etti 
ve dili dolaşarak sordu: 

- Şevketin hanımnn, ben uykuda mı
yım. Allahaşkma söyle, çıldıracağım. 

Elizabct tatlı b1r kahkahayla epeyce 
gUldU: 

- Yok canım ZahJd. Uyanlksm. Ne
den bu kadar telaitaaın? 

Zahid yerlere kapandı: 
- Şe\'keUQ hannnmı, ici% bir Arnb

dan ne dilerler? 

Elizabet Arabm aklmdıın geçeni anlamış 
ve daha tatlı, daha uzun, daha gC\Tek gü 

!erek biçare Zahidi periıan etmlatl. Ya
vnıça fçcriyo girdi ve kapıyı örtta. 

- Zahidi 
- Emret eultanım! 
- Senden bir dileğim \'Br Zahid, bu-

nu hana yaparsan seni bahtiyar ederim. 
E, nihayet Arnb Zahid de erkekti. O

nun do bir ncl'ai, kalbi, canı ve zevki 
vardı. Filhakika hnber alırlıırsa Arah 
Zahidi dilim dilim ederlerdi, ama, ne za
ran \'ardı. Bu kadar nefis bir kadın için 
kendislnf bahUynr ettikten sonra ölmUa 1 
ne eereftL 

- Bnı Ustnne sultanım. Çok mu? 
- Hayır Zahid. Yavn13ça saraydan 

çık, ~u karşıki duvar dibinde i)aret e
dccc{';'im yerden bir ı:ıey alıp bana geti
receksin. 

Zahid, adam öldUrecek san•yo:-du. Bu 
da neydi. bundan nt' ı;ı'mrdı '? Hem bu iş 

beklediği bli~ Uk mUkfUat için bir aebeb 

- Hanımım, dE'df. Bundan çok şey is
te benden. 

- Bu lmdnr kufi Zahid. Sana yU:ı: dU-
ka altını \'ereceğim. 

A rabın alnı kın§lı. Yüz düka altını 

rnUhlm bir paraydı ama, onun beklediği, 
umduğu gey değildi. Ahmnk zenci aklın-
en kadının kendisini hnlı§edeccğini ann
ml§tJ. Maabazn J~liznbet bunu nnlnma -
ınış aeı:'ildi. 

- Zahid, dedJ. Beni tever misin? 
Arab kendini tutamadı: 
- Bayılırım hanımım! 

- Öyle değil Zahld. lnean velinimeti 
hUnkfirının emanetine ıhanet eder mi 
hiç? Ben razı olsam hile bana bu sözü 
söylemen doğru mu Zahid? Ben bu mak 
eatla sormadrm. Beni hanımın gibi sever 
ml!!ln? 

Arab, beyninden vurulmuşa dönmU:ı
tU. Hakikaten yan mecnun halinde söy· 
lcdjğin1 farkcdemcmlşt1. Hiç imparatori
çeye bir U§ak Arab "sana bayılıyorum., 
der miydJ! Bıışmı yere eğdi ve ccvab 
verdi: 

- Elbette eevkctın hannnnn. Hem çok 
severim. 

- O halde bunu bir sır gibi sakhyn
cakstn, olur mu? 

Z:ıhldin nklr başmn geliyordu. Demek 
iBin iı;inde iş vardı. Demek efendisi 
ueyh Nccarinln beklediği neticeye yak
lnşıyorlnrdı. lmpnrntorlçe dışan ile nıu
habere ediye>rdu. Kim için, niçin, kimle, 
bunu bilmiyordu ama, herhaldo Yıldırım 
Bayczldln mı>.lnmatı olmadan bu işleri 
yaptığını takdir ediyordu. Şimdi Eliza
boto aö:ı: veriyordu, fakat şeyhe de Al
lah Uzerinc yemin vermişti. Nrl görUrse, 
ne duyarsa haber verecekli. !ki cami a
nısında kalncaktı. 

KalklL Elizabctlo çıktı. Ell:ı:abct odası
na giderken o da saray kaprsma yollan
dı. 

Dışarsı çok karanlıktı, sarayda da U· 

yanık kimsecikler yoktu. Yalnız (Bela
ziyos) adındaki iç oğlanı bu gecesini pa
d.l§ah hazncdan yanında geçirmi§, hanu~ 
çıkmı§tı. Bu Mncnr oğlanı Zahidi gör • 
mUş ve onun korkak ve mUtereddid bir 
halde bahçeye çıktığını eeyretmlg, takip 
etmişti. Belki bu tnkiblnde hiçbir mak
sadı yoktu. Fakat tccessils onu bu fıJc 

scvkctmlştl. Zahid bu saatte saray dı
şmda veya bah~eslnde ne anyordu? E
ğer bir şeye muttnli olursa bunu hün
kflra haber vermek bu iç oğlanına son
s~z şan ve şeref getirebilirdi. Bunu dü
şUncn Beliizlycs takibine ehenımJyet ver 
dl. 

(Devamı '\"ar) 

t'· 
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Koionel memnuni9etle el/erı 
uğuşiurda ve anlattı veıt"" 

cvabtııl 
Hiddetten kalbim duruyordu az kaldı. - Bu muamınannı c santtP ff 

Haksız yere arkadaşlarımı payladım . ı;antasındn bulmak kabildir uıı<i4'1 
Valderne emrettim: - Tabü. Ben de bunu dO:\J!ldl fi· 

- Koş Ag1..1 ııokağı 12 numaraya ... O· plinımız da bu maksatlll b~ 
rada bulacağın Söbel'tl tevkif et \'e vazı. \'affak olncağımız UınidtndeYiıl1- ~ıı 

U b 1 dl 
. ,.ar· 

ye ana te efonla bil r. Ben kolonel Şimdi sizden bir ncaın d&it ~ 
Gcronun yanında olacıı.ğım. memurumuza bu mes~le)'e sJJ ıod 

Ötekine emrettim. Faht talimat vermek liz.Ull· \lJ. JJ 
- Sen de Burje) c t~lefon eL Tay. Nise giderek onunla görU&UC'i~~ırll~ 

ynrcyle gltme!tne mdnl olsunlar. ~·e "',_ ~ de bir seyahat \•ııprnıf 8t 
Onlar gidince size tcl~fon ettim \'t' yatıştırmış olurs~nuz. augUn ;rtııjt 

c'loğruca buraya gnldlnı. gelerek muavinim kumandan uııoı•tl 
- Söbcrt dili\ gitmi!J tnbli değil mi! görilşiln. 0 ılzo lcab eden .. ı tr! 
- Evet. Biraz ewcl Vnldren t~lcfon- 'kflltıl"' 

Ja bunu haber verdi. Dün akşam bPnlm
le görüştükten sonra e\'ıne gidip b:ı\'U· 

lunu almış \'O akŞ!lm tr"niylc Bf'rline 
hareket elmiş. 

- OzUlme dostum. Bizim \şimlz de bir 
nevi spordur. Bu sefer yenildik, fakat 
nakavt olmadık. Golocck rnvnddn lntt • 
karnımızı alıraı. 

Şimdi baıka ue.rden konu~alrrn. Ha%lr
ladığınuz yeni lı hakkında atze malfunat 
veroyim. Planı kimin tcrtlb ettiğini bi
liyorsunuz. 

Kolonel memnuniyetle ellerini uğue· 

turdu ve anlaltı .O söyledikçe yakın bir 

lstlkbıılde alınacak intikamın neşoslle 

Rokurun yDzU gUlllyordu. Koloncl de • ı 
vnm ctU: 

- Görilyorsun yıı dostum, bu sefer za
fer bizim cllmlzde ... Bu sabahki mese
lenin Uzcrlndcn bir aUnger gctlrinlz. 
Velter günlinü görecek. Zaten gec;enler
de de bir oyuna uğramıştı ya .•. 

Rokurun dudaklarında bir tebessüm 
belirdi. Almanlrmn en mahir sivil po
Jla1erinden birine karşı Berlinde oyna
dığı oyunu hatırhyarak neşelendi. 

- Nistekl genç değil mj 7 İyi çalıl!ı

yor o çocuk. 

---Evet. 1ltl ayôanbcri Milinonun 
"Palas Otel" Jndo garsonluk yapıyor. 

- F.vet. Avela dl Kosti iı:mlnde biri
ni takip ettiğini biliyorum. 

- D.>ğru. lııtc bu adamın pc§indeyken 
bir gün Veltcr onun bulunc!uğ • otclo ini
yor ve hakiki ismiyle y<.'rleşiyor. Yanm
da domuz derisinden bir C\'rnk c;antnsı ' 
taşım:ikta ve hiç ı;özUnden avırmnmnk
tnymış. Otı>le mrsleklni ''fnbril:atör" di
ye blldlrmlş. 

bazı evrak verecek. su 8 

hareket etmeniz lflzırn. 

- Peki efendim. fta11" 
- Nistc birkaç gtlrt kalıntı·~~ 

dlSnU§lerlnde iki arkad~ınıı~•ll'd•-" 
rak Veıtere oynanan oyun ha 
dllerlndcn malOmat aırreınTr.. 

XX otıı~ı4J 
.... 1anoda 

Vcltcr, o sabah, .,..ı • ıltacd' ..... tı' 
Palna ot()ldckt odasından ç _, ri ,,,., 

rd" Gö~e .Js 
epey teredclild geçi 1

• lbl., Y; 
dan e fi'' Uzf'rinde duran ~antasın göıl• · J" 

na, komodine, yaı:ıl'ı8nenl:r .,e~,,_ı:, 
diyor, fakat bir tUrlU kB • bot'tl'" 

. u,.8 nta)1 .ı " 
du. Kendı kendine ~ ")·ltııo• .1 dl,·e su ..., ,. 
rokmak doğru değil., • b11" 
litlemek \'e anahtarı alınnlt ıca ~;'., 

ant•>1 ..ı 
olur ne olmaz. En iyisi ç sırı' ,.. 

U kasa 
se teslim ederek ote n ~, 

mek.,. deıı~ , 
Vclter, otele geldiği gO: )-_,, 'I 

defa olarak o sabah çanta~ı ~ ff 
maksıztn sokağa çılcacaktl· jjjtJ ,lı 
lino askcrt istihbarat t~llbertb'~ 
nlnl llc buluaacak, o gU 1JU)IJJI"~ I 
varda baıı tcft1~tcrd0 ıın•'' ~ ~ 
Çantayı boyunıı yanında t1'3 becıeıt',I' 
beble doğru değildi. Y• k•~"-ııt' IJ 
ya yolda ttnlyanlar bir JtO • ~11 1111 

1 b\l tlJfl t )'' 
çantayı ııçarlar.ıa T He e U ,,eıtt 
mal çok tehlikeliydi. çunk &tJ ıı•'ı 

şkilıo t• 
yıın asken tsUhb:ırat tc ış '°' c-"-..J 
gizlice raporlar bazırlalll nıl 8"'r,J 

ınr bU tJIT 
yerleştirmişti. ttnıyan ıcac''' 
lcrse bUyUk blr reznlct çt f 
lş açılacaktı. ,-.., ıııdl-

1 aŞtıe• 
Çanlayı koltuğuna n ıp dl: 

k fısılda ~k 
pıeıyıı almanca olarn l)IP' f 

sı.ıns J1' 
- 1-\lemcne. Çııntaını ııı•tw 

i ve 
rum. içinde c:ok ınUb nı 

nın Frnnsaya dair • ca~usluk ijlcrinde rak vnr, Kasaya kilit1°· 
mU.,terek "ahatıklarını sanı~·oruz. Veıte- - B~ llatUnc cfendi.ıtl· f i~ 

İsmini gizelmeğe !Uzum görmediğine 
göre ltalyııyn, ltalyonların malCunatı 

tnhtında bir var.ICc ile gittiği anlagıhyor. 
Alman ve ltalyan istihbarat teşltilatı-

"' " v ,, G 1drarı t t f 
rln seyahati bu mUştcrC"k mesai ile ali- Otelde Ciyozcppo 

11 'bbııf' b ı I 
kalı olacak herhalde. Fnkat ma!Qmatı - hşnn memcns Alınan Is~ bll ecb'ı 
mu: znn ,.e tahmlndnn Heri gC"çcmiyor. tına mensuptu ve VellC arıt•fl\1 

vctter ç 1 
Ac:ıba İtalyanlar bizdl'n a!'keri bir sır yel iyi tanıyordu. t'1 

c;ln mi Ve it eri c:ağırdılar? 

AıN i l ,. -ı .. 

çaldılar da bunu Almanlara bildirmek l- ete teslim etmişti. ;2.,De",ıl" 

>1-El~l3!JEtmlmt'J0f]'1lJi31Brfil3n ol< ıe~ f 
- Birisini diğerine tercih ediyorsun: b\1 ç edi)"° ·~ _ 

1 
• ·'· l , r O. ı , • • ..., •• _: ·: • 

- Ooof! Canımı acıttın! Eabama söyliyeceğim! Sen onun 
minimini kızını dövdiln. 

O nnda neler hissettiğimi ifade edemem: :::o;.•· 1c bir titre
me, tnhammUl edllmlyecek derecede başağnsı... Birçok defn 
'.Aliycnin kUçUk kıza kat'§t haksızlıklar ynptı~ını görmUş. 
tum. O şimdi Haydnr Beyden nefret ediyordu. Bu kini kızının 
Uzerlne de nakletmişti. Tcşekltül edememiş bir kin. Kft.mırana 
y\lz veriyor, ok~yor dnlmn takdir ediyordu. Kfm,ırnnla Giri· 
zam bir:ibirindcn ayıran başka başka hislerle daima erkek ev. 
ladına hak veriyordu. Kô.mırnn doğru, §nhane 'tir çocuktu; 
Gcrizan esrarengiz, kapalı bir kutu idi... 

Rapıyı açtım. 

- Ne oluyor? diye haykırdım. 
Girizan ağlıyarak bacaklarıma sarıldı. E:ına öyle bir ü

.GtJntU ve muhabbet ifade eden nazarla bnktı ki. ınihn.niki hır 
surette elinıl kUçUcUk başının üzerine koydum. 

- Of! Babacığım! niye inledi, canım acıyor; babacı~ım, 
annem beni dövdU. 

Aliye: 
- Ali, sen karışına! diye haykırdı. 
Basının Uzerine koyduğum elimle küçUğUn cözynoile do· 

nı zavallı çehresini yukarıya knldırdım ... 
- Hiç de bir şey yapmamıştım; kabahııtim yol:tu benim .. 

diye kekeledi. 

Rardeşi cevap verdi: 

- Sen yırttın. 
- Kızkardeşlni öp. Diye emrettim 
Başını salladı. 

Aliye itiraz etli: 
- Bu olmaz doğrusu. Kabahati kardeıinin Uzerine atan 

-34-
Girlznn! Girizn.n, l{nmıra.na doğru yürüdü; yanağını öptU. 
Sonra: 

- Anne, beni affet, dedi. 
- Ne için af diliyorsun:' diye sordum. Yoksa kabahatli 

• • ? 
mısın . 

- Ha~,r. Ben hiçbir şey yapmadım 
- Haydi artık kfıfi. 
Aliy~ mUdahnle etti: 

- Bırnk şunu canım, son defa rica ediyorum: ~en bunun. 
la meşgul olma. Sabahtan ak~nma kadar onlarla b~:·aber değil 
misin? Bilmiyor musun. Sen de, i§itiyor musu"lu G!rL:::.n. ben 
olmasaydım bile senin ne yaptığını bilirim .•• Gel, Kfimıran ! 

Yandaki odayn gittiğimiz vnkit Aliye dedi ki: 
- Çok kurnnz, bu krn .. Güya çok hor baltıl.:::.;.na inan· 

dırmak istiyor .• 

- Her halde pek de iyi bakılmıyor. 
- Mukayese et: Biz onun yaşında nasıldık, o nasıl? 
- Gilzcl elbiseleri Yar ve doyuncnya kanar d:ı •emek yi 

yor. Ama bu kafi değil. 
- Fenıı bir anne olduğumu mu söylemek istiyN"Sun? 

- Sen de daima Girizanm tarafını iltiıtırtl 
da tyi bir sey değil. GUlUnçsUn doğrusu... ~,. 

- Lfttfen bu sıfatı izah eder misin 'l 1 ~ 
- Hangi sıfatı? en' il' / 
- GUlUnç... GUlünç mU? Merhamet etrı1 tf' 

acaba? . . aıaıı • 
- Merhamet! Ben senin merhametin• f 

mı? 
- Bekliyorum .•• 
- Ne bekliyorsun? ,tt~ 
- İzahatını. GUlUnç imif}im. Niçin? ~tıı ısıl 

" "-'eıı~ _..rts"' 
- Bana bak, Ali, sen beni çıldırtmage. ~ uıilıtç--
- Ben bu kelimeyi kabul etmiyorum: G 
- Delisin. ~~ 
- Olabilir. 9r,.pıor ,,/ 
- !ster kabul et. ist"r kabul etme. be!l ~uı ~-
- Pekft.Hi, fak at geriye alacaksın. ~ l~ 
- Alırım. llk mUnakaşamızın bu yuınurc t~ 61'' 

na şaşıyorum ve sen, nçıktan açığa Girizanl d• oıı 
Ben Klimıranı tercih ediyorsnm, sebepleri ,.ar /./, 

- Bu sebepleri biliyorum. 6,~ı . ~ 
- Nasıl bilirsin? On lan gece yatmadall ot'11ts1• !' 

saat görüyorsun. Ali, ben seni değişmiş buhJY 1-sıııt; 
ken beni paylıyorsun, bana karşı sert davrnnıY.0 ~·f~ <' 

Yine eski hareketlerinden birine başladı· dttd 
elinin birini göğsUme koydu, saçlannı yUzilrtlC 
bir tebessümle: 

- Arlık beni sevmiyor musun? dedi. J 
Gtilmeden cevap verdim: 1111 <" 

coe'"• 
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o\rq 
"alt' daııar . 
ıı. il ilnlatac:ğ ııze tuhaf ve hoş bir 
td g~l?ıtınen· :~ 1·• Fakat önceden ba-

trıll'ı '-· lZı rıca d . . . 
dıı "1 bu e erım. Sıze yemın 

t?ııt.ı- anlatac - . . u b \qlll. il: agım hıkayeyı uy-
lr L •aıen b b bit Qil}'at ıa . . en u kadar kuvvet· 
ly"'. hıbı de d -T d: .rt lrılat egı ım •. Bana bu 
lı.lilfnrcci b~n Prokopçe:ıko ismin· 

bi nı.taq~ ır hemşerimdir. 
r ltıı tilin vak· 
A }'IU ,__ a, Anisya isminde 
"':ı° ~rısıru b ltt~ 11Ya, ibad .n aşından geçmiş .• 

1 n kendi lı.:~t ~.Çın gittiği bir mar:as
d hy• YUrü oyune dönüyormuş. Ta· 
Lllın it Yorm 

\>tr ol'Unc uş .. Manastırdan ka-
A•t tadar b' olan mesafe otuz ~üsur 
"lliı ır Şey · 

lıık~ Ya kadın d~ş !·· 
lltı 0n be,. ' ışını sıkmış, bir so· 

f .• 1" '- :r Vcrst k d . 
~ad •ıı:at .a ar hır mesafe al-

ında on altı 
Yığılı takat k ncı verste gelince, 

b \'erilli• alrnaınış .. Olduğu yere 
.... :l ~ .. 

kc,·ı· l?ıın b" ı ,., oy1c b' 
ttı . Ctnıe,· ırdcnbire takatten 

l?ııı...._ 1 saaec . . 
lıınd fl'fllıtı• .., e Yorgunluktan ılerı 

ili ~·· "'ad Ye u ttıudd ın manastırda bu-
bay0 !tadar ! ttçe ibadet edeceğim di· 

et b a:ı:la eğ'!' 
lıt aş, dö .. 1 1P 'kalkmış ki, ni 

ı_ ı e b· nrnu!ll G" l'" ııı:ad lıtUrı b 1''· on u bulanmış .. 
ın o urııa bi . td,., ıı be•in . t r araya gel nce. 
·•ı bil r cı ve . 
tı~ c lta tsten sonra hır tek 

liı ~ilce rnarnış .. 
tıı y Yere .. 

lltr1• at111,, Çornelnıiş .. Sonra sırt 
ıı d •·· A" ~l'll' crİJ\ g:ı:ını bir karış açarak 
'}'a ntfes 

lllJı:ıı sırt ... sr· alınağa başlamış .. 
, ttc ba11 u Yattığı müddetçe dü 

ı,~ liaıt •c arru,: 
ı. illan n, tak;ı t 
'4 tC\ı ••tıra . ten kesildik! .• Ga · 
ltıı ıı cransıar a ıken lüzumundan faz 
~ı. ~~atın ö ~aPtık.. Her önüme ge-

Qtra nund ... 
tdtrd· l da 8 h e egılmcmek Hizım· 
.. 

1
• 

1 hatı' · d" · ~ : nu uşUnmck icap 
il>. llisy, le 
'"'llnıı 'dtn b • ~ııı~ §tı. s01 ır çukurun kenarına 

"lltı::rla 'l/a~1da _Ti.~~ino köyü, sa· 
il \·c h .. Ör.u ıse, ba§tan ba

atat:lıktı .. 

Anisya kadının en ziyade canını sı

kan şey, bataklığa yakın bir yerde, ya· 
oancı bir köy civarında kalınış elması
dır .... DilşünUyordu: 

- Eyvah, ya §İmdi ben ölecek olur· 
sam ne kadar fena olur: töyle bir ba
taklığın yanında caıı vermek çbk gü· 
nah bir şey .. Cenabıhak her şeyi görür. 
Tabii benim burada öldüğUmil görecek, 
bunu da benim hakkımda bir günah di· 
ye kaydedecektir. Sonra i§in en kötü 
tarafı şu: Ben burada ölecek olursam, 
gelen geçen inekler, hatta koyunlar bi 
le gelip beni koklayacaklar 1 Sonra kim 
bilir baııma daha neler gelecelt 1 Ah 
şimdi kendi koyllm olan Strujkaya bir 
gidebilsem hnyatımtrt yarısını feda et· 
mcğe hazırım. Hatta, hayatımın yarısı 
da lfif mı?. Bütün hayatımı fe1aya ha· 
vrım .. Hayır, burada bu yabancı yer· 
dt:, hataklığın civarında hiç te ölmek 
İ&ttmiyorum. , 

Ansiya kadın bunları aklından geçi
rirken birdenbire çok acayip, çok tu· 
haf bir ses duymuş! · 

Kadın; 

- Acaba bu ne ela gerek? .. 
Diye etrafına bakınmış 1 Gördü~U şe· 

ye adeta inanmak istememiş .. Tam kar
şısında, çukurun üst tarafındaki tar. 
lada kocaman blr şey bir makine dur· 
makta imiş ... Ev dese değil, ototnebil 
dese, değil; velhasıl bu götdUğU şey, 

çok acayip bir şeymit ! . 

Ansiya kadın yavaı yavaş doirul
muş .. Toprağın üzerine oturmuş .• El
leriyel gözlerini oğuşturmağa ba~lamış. 
Rüya görUp görmediğinen şUphe edi· 
yormuş .• 

Fakat hayır t .. Bu gördüğü şey rüya 
değilmiş 1.. Gördüğü kocaman ma'ldne 
karşısrnda duruyor. makineden de, iri· , 

yarı , sakallı bir adam iniyormuş.. '( 
Ansiya kadın, adamı görür görmez, 

cna çıkışmağa başlamış.. Köylülerin 
tarlalarını, buğdaylarını bu aJamet ma· 
kine ile ne diye çiğniyor diye söylen 
meğe koyulmuş.. Fakat sakallı adanı 

hiçbir cevap v~rmemiş .. Anisya kadın, 
adamın bu susuşundan büsbütün sinir· 
lenmiş, avazı çıktığı kadar haykırn.n· 

ğa başlamış: 

- Köpek oğlu köpek, ne diye susu 
yorsun Köylünün tarlasını ne hakla 
çiğniyorsun? .. Tiçkino köylülerine gi· 
dip bunu haber verın.em senin ananı 

ağlatırlar .. Makine ile tarlaları çığne · 
mek hiç bir kitapta yazılı değildir. Ne 
aranıp duruyorsun? Y.oksa bir şey mı 

kaybettin?. 
Sa'kallı adam, Ansiyaya yaklaşarak: 
- E\·et, demiş, ufak bir vida düşür· 

düm •. Fakat sen ne diye bağırıp curu· 
yorsun?. Ben şimdi kalkıp giderim .. 
Motörde ufak bir anza olduysa bunda 
benim ne kabahatim var? Peki, sen bu· 
rada ne yatıp duruyorsun?. 

Sakallı adamın k~nuşmağa başlama 

aından bir ferahlık duyan 'kadın: 
- Ah. babacığım, ah! .. Yatmak icap 

edince, ben yatmayayım da kimler yat
sın? Manastırda ibadet edeceğim diye, 
lüzumundan fazla eğilip kalktım; tabii 
bundan ötürü, yoluma devam edeme· 
dirn, işte şuracıkta Tiçkino köyU civa. 
rında takatten kesildim. Bütün vücu
dum sarsıldı .. Kemiklerim oynak yer
lerinden çıktı .. İşte bunun için ben de 
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şimdi şu çukurun kenarında yatıp du · 
ruyoruın. Ne olursun, ııu makine ile 
lıcııı ev.me kadaı gotthuver ene ı .. 

Sakallı erkek his düşünmq;e lUzum 
kalma lan: 

- Ol •r, demiş, neye olmas n. I:vin 
nercd~ ?. 

- Strujka köyUndc .. Dogru şoserlen 
gıderslniz. sonra da sola luvrılırsınız 1 
h.ö} iln birınci iz besi Maryanın, ikincisi 
Petrov. an n, iiçüncü iztn.,i de bcrim
dir, 

Sakallı erkek : 
- Pe!ti, peki, demiş. Bin bak:ılım .. 
An:syayı makineye hin~irmiş... r :S· 

ııemeç yerlerde düşmesin dlye de onu 
kayışlltla bağlamış . Scnra kadına dö 
nerek: 

- Nine demiş, sıkı tutun 1. 
Anisya: 
- Allah senden razı olsun, diye ce

vap vermiş .. Yalnız çok çabuk gitme 1 
Benim baş·m döner .. Şose yolu dUzgün· 
dilr .. 

Sakallı erkek te makineye binmiş! ... 
Birdenbire şiddetli bir gürültü kopmuş. 
Makine ileri doğru fırlamış ve .. birden 
bire yerden yü'kselmeğe başlamış .. An· 
isyanın yatmakta olduğu çukur, TiçkL 
no köyü, orman .. falan hep aşağıda 

ltalmış .. 

Anisya ilk önce bir fer yat koparmış .. 
S->'1ra istavroz çıkarmağa davranır.ış .. 
Fakat elJeri kayışlarla bağt ıclduğu için 
bunu yapamamış .. Bacaklarını kımıl • 
datmak istemiş .. Fakat bükememiş. Ce 
b!ndcn, her vakit beraberinde taş·dığı 
ilaç şişesini çıkarmak istemiş .. Fakat 
cebini bulamamış.. Cebi ortadan yok 
olmuş .. 

BJtün bu ... Jardan sonra Anisya bu 
rıa~inenin bir ''şeytan,, ol.duğuna ka· 
naat getirmiş ve korkudan taş kesil
miş ... 

Aradan üç dakıka geçmeden, kadın 
kendi köylerine geldiklerini rarketmiş, 
makineden meydanlık bir yerôe yere 
inmiş .. Tabii bütün köy halkı oraya 
toplanmış .. Şaşkınlık, kahakha, alay, 
alay, gırla, biribirini takip etmiş, ka
dını eteğ:nden falan çekiştirmcğe baş
lamışlar •. Anl!ya ayaklarile bile kcn • 
dini müdafa'!ya lüzum görmemiş .. öy
lece, yarı ölü bir vaziyette makinenin 
içinde oturmakta devam etmiş .. 

Nihayet akrabaları gelip onu makine 
ôen indirmişler .. Eve götürmUşlcr .. Ya
ta~a yatırmışlar .• Kadın yatağa uzan· 
mış, yemek bile istememiş .. 

~ "' "' 
Anisya kadının tayyare ile uçuşuna 

ait olan hikaye burada bitiyor, zanne· 
dilebilir .. Fakat hayır .. Alt tarafını din
leyin: 

Tayyareci hemşerim, hikayesini bi -
tirince bize scrdu: 

- Bu hadiseden sonra Anisya ne ol
du? Bunu tahmin edebilir misiniz?. 
İçimizdeki pesimistlerden biri, hazin 

bir eda ile, Anisya kadının bu•hidise • 
den kısa bir zaman sonra öldUğUnU söy 
lcdi. 

Bir başkası, galiba bir öğretmen, ka
dının bu hadiseden sonra parti azası ol 
duğu tahmin ettiğini bildirdi. 

Ben de, Anisyanın artık Allaha inan
maz olduğunu söyledim .. 

Halbuki bu tahminlerden hiç birisi 
doğru değilmiş .. Kadın, ancak bir gün 
sonra kendine gelebilmiş .. Yeğfnlerin 
den, nasrl olup ta eve geldiğini uzun u
zun soruşturmuş .• Sonra da acı acı ağ· 
lamaga başlamış .. Meryem ana resmi· 
nin önünde uzun uzl!n istavroz c;ılrar
m·ş. En scnunda da, derhal gene ma -
nasbra götürülme!lini istemiş .. 

İ§tc o gün bugiindür Aniaya l1aıa 
manastırda yaşıyor. Fernh FERRUH 
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~ı·nırı~:-.-· leıı:, 
ı. _ 1 k~ ... rı -----------------------------~kık •ıg vl 
le aten .. }' ...... 1 dı.dl ~ı ••• uı """ 

4\u •t:vıy 
hır ı;t l'ılu)t lırd..ı. 1'al.at lıunu b"Y· 
~ 'eye irı tedır değildi. Lfii artık hıç 

Cllc· atıınıy ı it~ acak, bu samimi itir:J" 
'l'ı ~aten §! edilere benzetecekti. 

Ilı t~t ba~ı ~di kuc:ıs nı hakikaten ı;ev
uıtu. ' ı~ı için, ~deta dili tutul . ti· ... 
ıhay · 

...... $ et: 
1( cııı ıe..,· 

l'etı r•ı ncfr 
1
Y0 rurn, diye inledi. • 

~ b r Yaı'tle titredi. Bu cümleyi iğ· 
!le alanın ~n Ol:ı.rak kabul etmişti. 

;L.'lı. zerine koyduğu §işeyi eli. 

~lSlt u •ıra:ıa 'M . 
rtı:ı~. argarıt onun ön Un de diz ...... . 

~· lnı s 
~Ot<Ju. enı scv!yorum, diye tekrar 

~~~ 'Çkır11tı 
"''dı arıa . lty b.' bağ1td ' göz yaşlariyle mırıl-
: ildi: 

1
' kekeledi ve şunları söy 

ttl\b l;:..,Ct 
er· ' Setıl · liclk· t? 'Bil . sevıyorum ! Ne vakit 

ıul?\ 1
1 her :za ınıyi>rum.. Belki daima! 
. " rnan S . k .. ili .ı· ·.:>chl • enı sevme ıı;tıyo-

~ını seviyo d 
bu'! lier r um .. Din!e .. t~epsi-

Soı. tıran1 Şeyi itiraf e.diyorum ı 
"<lk n en l 

h~ı kadını a çak bir kadınıyım .. 
ttı >< arınd d . . . 

~lii b ·· vldurd" an aha aJı hır hıhı 
to1t i'IYal!cr· urn .. Etrafımda tir çok 
~ili ~~tbahtı ~ar. :Ne büyük felaket .. 

~4d1,, 1 °I:tur k bLuı .. Seni seviyorum ... 
'"atı ır arı d . . 

ıı,, n işke :r a, öv . ~ara fahı~t· 
•-.delli ıe..,j., ncelerini çektir. Fakat sa 

c t .rorum d' 
l'lu il' t .. Ah b · ıye tagırır.ama mlı -
1'1, .,.ır. ~c(a kalbu helime. ne tatlı .. E..ı 
~ •\ııy ten ... lü •!ar Orurn 1 ~oy yorum. Li'ıi se 
icat iiırıa da •ö '1 B~r •. bu kelirr..e} i ba~· 
~ar ttırull'ıdc Y cdın ! Beni öldür. Fa· 
"•a ga~YOldu~ tl!hunıun bu aneaki k;ı 
~ t11hr GJnJ l:; 

crı N · ~ı1ura ı ınıyorum !. ;.rnle1; 
~aıı' eı kul-. ~r <ali> ı Pahişf'!. A lça\c 
tı. "~la ~sı fah' • 

uru n saad . ışesiyim 1 Bu anda 
- >'ortı ctıtni b" U . . Çıtı,, ll'ı !. 0 ut n şıddetıylc 
"' 'Ot ı_ ' hl l · · "'•Uıc ' "'aıı,· ·llı, gözl::r:m yenı 
\ \ı~a '"'l i • 
trıı 't . tuhu~ e~ı ~aya ta giriyor. 

"i~oru~ ~rnızbniyor .. Lui. Uıi 
·· ırat:, sana bunu bağı- ı ı 

ı.ı .. _.,, ... :.vJ'-.r"J""ıı! ı:.ırak tcı aı;t.-}:J

yım, ınliye}.m. sevİ}orum! Seviyor .. ml 
Ben 1 fahişe Martarit. seviyorum!. 

Bu sözlere korkunç bir kahkaha ce
vap verdı. 

Margarit, başını kctldırma.dan olduğu 
yere y.kılıp kaldı. LUi sözlerine kat'iyen 
inanm;yordu ve inanmıyacaktı da. Kor
kunç korkunç gülüyordu . 

Artık her şey bitmişti! Dünya yıkı -
lıyordu. Cü:ı:el kadın mahvoluyordu. 

Uıi boğuk bir tebessümle: 
- Margarit, diye söze başladı. Kra· 

Jın namusu kurtul.lıası lazım .. Kralların 
namusuna dokunmanın ne kadar rr.üt
hiş olduğunu · &leme isbat için sc. i 
mahkemeye vermemi istiyorlar. Fakat, 
sen beni bilirsin, tanırsın .. Artık Eaa
rletim mahvo!.duğJ için, şeref ve na· 
musun da ehemmıyet kalmadı .. 

Bir an durdu .. Düşünüy<ırdu.. 1\1ar-
garit kımıldamıy.>rdu .. Kral: ' 

· - Bunun için sana son bir l(ıt uf• a 
bulunmak isterim, diye devam etti. 
Çünkü seni sevmı§tim .. işte şu şi~ede. 

senı ceza ve davaC:an kurtaracak çareyi 
bulacaksın .. Elveda Margarit. 

Kral, bunları söyledil:ten ı;.-;nra oda
dan ç ktı, kendi daircsine gitti Aıtıl, 

dünyada b:r Margaritin mevtut o!Ju • 
ğu:ıu unutmuı gibi görün:·yordu. Yal
nız her saat başında kraliçenin odamr;ı 
gidilmesini ve orada yeni bir hal göriı· 
IJ.p görülmediğini kendisine habeı ve
r:Imes:ni emretti. 

Kral, Trankavelin tela~la gelip: 
- Şcvketmeab, kraliçe öldü. zehir -

lenmiş! diye bağıracağı fını bekliyor -
dıı. 

Fakat bu an bir türlü gelemedi. 

Margarit dö Bürgcny'nin ne o~duğ:ı 
b:ışka bir fasılda anlatacağız .. Bu faslı 
b:tirmeckn evvel bi: hadise daha var 
ki onu anlatmamız 15zımgeliycr. 

Kral dairesine döndüğü zaman. Va
luvayı karş sında buldu ve ona: 
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-----------------------------------------------------------------~~ G.1tyc hldd ... tlı bır ka tkuha salvere
rek: 

- Bir zıynde, bir eksik ne olmuş, ne 
ehemmiyeti \'!'r'! Eğer l\largaritin öl
durıtUğıl adamları sayımın lfızımgl'lse, 

şt:vketlü krul, d.nlıyor musun, eğer say
mnJı:ı knlk~an deh olur sun! Onun sır

lannı ::>en nehrmden sor! Belki öldUrUlc
rek so:'.tuk dnlgnlnrı arasına atılan i'tşık

ların mil:dnrını s:ınn söyler! 

Gotye, 11 ;lama ·:a b::ıcıladı. Bir taraftan 
dn na rkırıyordu: 

- Kdrde im i ·te öldlı. BugUn onun sı
rAsı, yarın dn bf'nim ! öldUr beni şevket
meah. Öldür. Zira Fillpin olmak isteme
diği §l'Yİ ben oldum! Ben N<'I kulcııi fa
hiş('~ nin 6.ştkıl<lım! ... 

Kral Fillnln cesedi ve Gotyımin sözle
ri ön:indfl grıri geri çekildi. Kapıya vardı 
vP. $l'ndcllycr k yarı karanlık dehlize 
daldı .. 

-82-

LUVR KUI..ESl 

Kr::ıl Vnh anın dair •sine kadar çıktı. 

V ıl\ a yc>ğPninin içeri girdiğini görUnce 
bır nn ·adar df'hşPte dustil. 

Kral tanınmı}acak halt' gelmişti. Çch
r "ii mo mor ke ılnıiş, beli blikülmüş, a
vurt 'arı çökmüştU. Gözlerinin fersiz ba
kışları \'C her hali kralın öldürUcU bir 
elenı içinde bulunduğunu gösteriyordu. 

Valva. bir koltuğa oturan yl'ğeninin 
yan.n'.l ynklrı tı: 

- Ç.v:.etm~ap, mahp:.ısları gördii 
nüz mii? Ccs:ıret şevket'lleab: diye mı. 
rıl l:ı.n Jı . 

l{ral ld 1:ayd göri.m .eğe çalışan bir 
sesl::: 

- - ne'l' h~?'me bırak, bu :ı.n<la, her 
ins:ın se,,i beni fena ediyor, ama biraz 
dur 1 O adamlarda 1 Liri öldü.. Ne ö
lüm! Onun hayali hayli zama.ı göziimün 
H'1ünden gitmiyeceJ.... bakalım ı· .ın 

m",ld~t ya~ıya"aıt mıyım? 

Valuva: 
- Öldü mü? diye mırıldandı. 

Kral: 
- Evet, öldü. Onun cesedini deı· 

netti.-. Kilise.de c.:naze mer:ısi:ni ya. 
pılmasını emrediy~rı.ını. Dindar bir hı
ristiyan gibi defnedilmesini iııteı !m. 

- Başüstüne şevketmeab, ya öteki. 
ni ne yapayrm?. 

- öteki kim?. 
- Sağ kalanı ~c. vketmeab.. Onlar 

iki kişiydiler. BiriEinin öldüğünü söyle
diniz .. Ya diğeri?. 

LUi dişlerini gıcırdattı. Gotyenin 
hiddetle söylediği son sözler, yani 
"N el kulesi fahişesinin aşıkı idim!,, 
sözleri bil§ 'kulaklarır.da çınlıyoıdu. 

- Onu, dedi, bıral ma. Davası çabu· 
ca'.< görülsün. Bu adama iyice işkence 
edilmesini isterim. 1~diyor mt~::.ın? Sus 
itiraz etme, sen anlamazsın. Şimdi git .. 

- Şcvkctmcab, crr.rinize itaat cdiyo
rul?. Fakat kederimiz büyük olmakla 
beraber umuru hükumeti ihmal etme~ 
istemiyeceğinizi bilirim. Şevketmcah. 

şu kağıtları imzalayır.ız. işte hokka ka· 
lem. şevketmeab. 

Kral, Valuvanın masa üstüne koy
duğu kağıtlara bakarak: 

-Bunlar nedir? diye sordu. 
- Şcvketmab. zın<lanlarımr?.ın bi-

rindı: mühim bir mahpus var. Cani, asi, 
hükumet hazinesini soyan .. Sizi öl 'ür
mek istiyen bir adam. Yani Marinyi 
şevlı:etrncab .. Bu kafıtlar da onu itham 
ve mahknm eden emirnamelerdir. İşin 
çabuk olup bitmesi lfizım. Müthiş bir 
ceza nümunesi gösterilmeli. 

B-.:ılmumu gibi sararmış olan kral el· 
)erini başına götürdil: 

- Marinyi mi? Dcğru .. diye söylen· 
di ve imzaladı .. 

Valuva, Marinyinin idamın; emreden 
kağıdı hemen alarak dışarı çıktı .. Yal· 
nız kalan L(ıi Hüten ağlıyordu. Ancak 
şafak sökerken ayağa kalktı ve hiç bir 
söz söylemeden Tanplden çıktı. Atına 
binerek Luvre gitti. 



14 HABER - Akşam ııos•.aın 

l A"l'azı m Amirli.~ ~atınalma 

l\omisyouu llanları 

Amirliğe bağlı müessesat için askeri ~ 

Keşif bedeli ·118 lira 23 kuruş olan Azapkapı temizlik ahırında yaptırılacak ila
vei inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif e\'rakile .şartnamesi levazım müdürlü· 
ji:ünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı yesika ve 31 lira 37 kuruşluk 
11.k teminat makbuz veya mektubile beraber 16-11 ·938 çarşamba günü saat 14 buçukta 
Daiıni encümende bulunmalıdırlar. (1.) (80-1 J) 

evsaf dahilinde 297 ton levaemarin kö- e ~eı 
aııeııı " 

mürü 14-ıı-933 pazartesi günü saat Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 30~3 1~8~ 15•15 de Tophanede !st, levazım amirli- grup ayn ayrı ihale edilmek prtile 28· ll ·938 pazartesi günü saat ıo. 3.ıııı:ıcıl' · ği satınalma komisyonunda pazarlıkla ek- paaşda gar binasındaki komisyon tarafın dan açık eksiltme usul ile satııı it 11izıl~ 
siJtmosi yapI!acaktır. Tahmin bedeli Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa 3 ~oılli5l-cı 
4018 lira teminatı 604 lira 70 kuruştur. da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ,,,. 
İsteklilerin kanuni vosikalarile beraber ~· 

müracaatları lazımdır. f..,dsfl r 
belli saatte Ifo. na gelmeleri. tara l" 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon , .A'~ 
(351) (8322) ·~ • * • sız olarak dağıtılmaktadır. . . ·ı.. 3rnw"r 

fı.. ı . t . 
1 1 

. . d' b 1 - 42000 adet muhtelif cins ve ebatta lamba fitili ile 100 kg. fıtılh P :Jıl 
Aşağıda miktarı yazılı un kapalı zar1la eksıltmeye konulmuştur. isteklilerin 

600.000 kilo una birden fiyat verebilecekleri gibi her garnizon için ayn ayrı fiyat tek· 
lıf edebilirler. Ve teminatları da buna göre verirler. İhalesi Samsunda tüm satmal· 
rna komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. isteklilerin ihale 
günü olan 21·11·938 pazarte"i günü qaı 14 de kanuni vesikalarile birlikte Sam· 
sunda komisyona gelmeleri. t\1ektuplar saat 13 de alınacaktır . . \608) (8012) 

s {en \"e erıner o.rn u ıçın gar ıro a· 
1 

. 
2280 

. . . . •eı 
. . ·~· . _ mu ıammen bedelı lıra muvakkat temınatı 171 lıradrr. derıııc • 

lmacal ... ~~r-..Pazarlıl-.la el ... ~ıltme5ı 18 ıı-93s 2 - 200 adet (takriben 10.000 kilo) 3X2000X1000 mim ebadında 
cuma gunu saat lı1 30 da Tophan~de sa- . . . . ~ t r (83iS) ~ 
t 1 K d 

'l al T 
1 

. b muhammen bedeh 1300 !ıra muva!<kat lemınatı 97 lıra ::ıO kuruşu · '/" .1 ma ma o. a yapı ac <trr. a 1mın e- ~ e,.,~ 

deli 400 lira olup teminatı GO liradır. Res·ı ıerın kauum vesika!arı1e rı~raber belu .... ···-·· nbarır·da ~iııoıt 
mi Ko. da görülebilir. hteklilerin be:ti Yollama Mudurlı..gu a. 1.j J:l0 ·~dr 

saatte komisyona gelmeleri. ( 325) b" . b . k etuıde" ·cW 
sa:ıtte Ko. na gelmeleri. (357) (8353) m 30 eygır uvv , ir J<uvv ·'<1 f 

• • ... (7976) markalr ve diğeri 25 be} g 0törı.l· tJI' Cinsi l\liktan Fiyatı llk te-

Çorum un 
Amasya un 
Merzifon un 

Kilo L.K.. L.K. 
200.000 21000 1575 
2GO.OOO 26625 1997 

269 adet subay abası, bin adet er aba· 
sı, 2000 adet hasta bakıcı gömleği, 500 a· 

* * * ·k' det fl1 r.ı ki Dovic markalı ı ı a g38 s8 ' , 

Maçka kışlasında mevcut akv ve sis zarlıkla ~arttırma!'! 16 · 11 • ede fstJ~ 
makineleri tamir ettirileceğinden pazar ba günü saat 14 de 'foph3flaJtflll ~o:r 

150.000 16125 1209 50 
de ahçı gömleği, 15 bin adet 

hkla eksiltmesi 16 - 11 • 938 çarşamba bul Levazım Amirliği satı~Jcisiıtiil ;.1. 
hasta gömleği, 15 bin adet kısa 

günü saat 14,30 da Tophanede Levazım yonunda yapılacaktır. fi.er ~I 1 ıo .~ • * 
Çimişkezekteki birli~in ihtiyacı için l 

140000 kilo un 30-11 ·938 çarşamba günG 
saat 11 de kapalı zarf usulilc s:ıtm alma· 
caktır. Tahmin dı!en bedeli 19600 lira o 
l~p ilk teminatı H70 liradır. Şartnamesi 
tilin satmalma koda pazartesi. çarşamba 
ve cuma günleri öğleden sonra görillebile· 

• 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 4.70 

kuruş olan 150.000 çift kundura kapuh 
zarfla miinakasaya konulmuştur. !hale
si 30 2. Teşrin 938 çarşamba günü saat 
11 d('dir. İlk teminatı 31950 liradır. 

Evsaf ve şartnamesi 35 lira 25 kuruş mu 
kabilinde M. M. V. satmalma Ko. dan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde göste
rilen vesaikle teklif mektuplarını ihale 
saa•incien en az bir saat evvel Ankara
da 1'L M. V. Satınalma Ko. na vcrmeıe .. 

don, 7000 adet nevre5im , 7227 a· 
det yastık yüzü 10917 adet yatak çarşalı 
4915 takrnl er pijaması, 2680 adet yatak 
kılıfının bilumum malzemesi ciheti 

amirl' ği satmalına komisyonunda yapr· min bedeli 800 lira teı:nırıa pd<lil r;, 
lacaktır. Tahmin bedeli 800 lira, temi - drr. Mctörler yollama a.nba::te ı-o:;ıı 
natı 120 liradır. İstekliler tamir edile - le bilir. İsteklilerin bellı s~sz 13) 
cek makineleri Maçka kışlasında de • yona gelmeleri . ( 446) 

cektir. hteklilerin eksiltme günü saat H 
na kadar teklif mektuplarım makbuz mu· 

askeriyece verilerek . hariçte mü· 
teahhidin atölyesinde dikilmek ü· 

peıda görecek ve gördüklerine dair de· 
pc müdüriyetinden vesika alaraklardır. 
Eksiltme için "telli saatta 15bu vesika 
ile beraber komisyona gelmeleri 

(348) (8215) 
• • • 

kabilinde Ko. na \·ermeleri, ve kendileri· 
nin de mezkfir gün \'e saatte elfızığ tüm 
satınalma Ko. na müracaatları. ri. (635) (8326) 

zere açık eksiltmesi 28· 11 9a8 pazarte-,ı 

günü saat 11 de Tc;:'.1anede levazım a· 
mirliğı salmalma komisyonunda yaprlı:ı

caktır. l {l'p~inin tahmin bedeli 4550 lira. 
ilk teminatı 311 lira 25 kuruştur. Şartmı· 
me ve niimuneleri komisyonda görülebı · 

lir. isteklilerin kanuni vesikalarile bern· 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

AskPri okullar için 4577 kilo benzin, 
1742 kilo vakum, 492 kilo valvalin, 392 
kilo gres, 180 kilo gaz 16-11-938 c;arşam
ba günü saat 15 de Tophanede lstanbul 
levazım amirliği satmalma ko. da pazar
lıkla al maeaktır. Evsafı Ko. da görtile
bi 1 ir. İsteklilerin kat'i tcminatlarile be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(638) (8351) 

• • • 
" * • 

Kapalı zar( usulile eksiltmeye konu
lan 74000 kilo sığır etinin beher kilosu
na teklif olunan 23 kuruş 74 santim 
pahalı görüldüğünden pazarlıkla satı -
nalınacaktır. Tahmin bedeli 18500 lira, 
ilk teminatı 1390 liradır. Etin evsaf ve 
teslim şartları ile maha!U teslim şartna
mP!:ıinde vazılıdır. Şartn1.m0 B"rgamada 
Askeri satmalma komisyonundan alına
bilir. Pazarlık 30-11-938 çarşamba günU 

(358) (8351) 
• • • 

AJtı ~eşit müstahzar . ampül 14-
11-938 pazartesi saat H.~O da Top 

hanede Levazım Amirliği satın almı:ı 

komisyonunda açık eksiltme ile alına 
caktır. Tahmin bedeli 3790 lira ilk te 
mhatı 284 lira 25 kurustur. Şartna · 

mesi komisyonda görülebilir. Isteklile· 

(351) (8279) 
• • • 

.tsener çiftine tahmin edilen flat 470 
kuruş olan 130.000,. 145,000 çifl kundu
ra kapalı zarf usullyle münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 2-12-938 cuma günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 31010 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 34 lira 10 kuruş 

mukabilinde M. M. V. satmalma Ko. 
dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 eli madde !erinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satınalma ko. 

saat 14 de yapılacaktır. İstekliler: ihale tanın pazartesi, ve çarşamba günleri sa-

İki adet büyük bakır kazan 15 - 11 · 
938 salı ı::t.!nü sa1t l S de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma komisyonun 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 82 lira, teminatı 12 lira 30 kuruş· 
tur. İsteklilerin belli saatta kcmisyo saatindcn evvel ilk teminat makbuzla • at 14 den 16 ya ve cumartesi günü sa-

rııe ~artnamenin 4. üncü maddesinde ya- at 9 dan 12 ye kadar Bergıımada askeri na gelmeleri.- (347) (8214) 
zıh vesaiki komisyona ibraza mecbur ... alını satını komisyonuna müracaat ede- • • • 

na vermeleri. (634) (8325) dur. Ş3rtnamcyi görmek istiyenler haf- bilriler. (633) (8277) Tophanede Sahpazarında Levazım ~ 

~~===~~====~~~~~~====~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~===~~~~~~~~~? 

39.t RORlDAN 

işte, Strajildo tam bu sırada kont 
dö Valuvanm yanma gelmişti. 

Kral Lfıi sarayın<!a odasına kapanır 
geç vakte kadar uyudu. ·sonra askerr 
kumandanr Hük dö Tran·kaveli ~ağıra 

rak beraberce Luvr kulesine gidildi. 
Sarayın büyük kulesi olan Luvr ku· 

lesine siyasi mahkC:mlar hapsedilirdi 
Margarit dö Bürgony de şimdi orada 
mahpustu. 

• • • 
Kraliçe, kulenin iki odalx ikinci ka· 

t nda hapsedilmişti. Kraliçenin bulun -
duğu odanın bitişiğindeki küçük odad;;ı 
. liına sekiz asker nöbet bekliyordu. V3 
..,.ı askerler, kraliçenin kandırmasına 

fırsat bırakmamak için iki satte bir de 
ğiştirili yorlardı. 

Kraliçenin yanında yalnız sadık c<la 
hizmetçisi Juana vardı. Margaritirı 

hapsedildiği oda da geniş ve mükcllel 
surette döşenmişti. 

Odanın demir parmaklıklı yegane 
peuı:eresi nehre nazııdı ve buradan Ne) 
kulesi görünüyordu. 

Fransa kraliçesi Lu odaya kapatıldı~> 
$r.·ada, iki hemşiresi, kardeşlerini kur· 
tarmağı düşünm~diler bile ve bi.iyük 
bir alçaklrk göstererek Paristen kaçtı 
lar. Sözde kocala;:ının yanına gidecek· 
!erdi. 

Fakat hakikatte ikisi de birer ecnelıi 
memJekete kaçtılat. 

Margarit dö Bi.irgony, hapis hayatı 
nı çok büyük bir ıstırap içinde geçiri· 
yordu. Bazan dalgm, bazan fevkal.lde 
sinirli oluyordu. 

Bazan ölmek istedifrind~n r·azan ya 
şama arzusundan lıahsediyoreıl! . 

• 
Oturduğu odanın bütün pencere p~r-

deleri kapatılmış oiduğunrlan, varı ka 
ranlıktı. Hizmetçi kız, bir cıralık \:ıu 

perdelerden birini açacak cldu. Ayd n· 
!ığrn hanımının sinirlerini yatıştrraca 

frnr srınroyrdu. fakat kralic;e: 
- Bu perdelere elini sürecek olm 

san seni öldürürüm, diye homurdandı. 

.h..ı./ ... :; ııd g.1..:11 u r.ıı:ı t.n, nayaucı:ıe 

dolu kuieyi, cinayetlere ve rezaletleıe 
sahne olan o yeri sanki kalın kuma~ 
perdeler arasmJan görüyormuş gibi,• 
yerlerinden fırlayan gözlerini o pence
relere dikiyordil. 

Kralın Tanpldı:n avdet ettiği gün, 
Margarit oldukça sakinleşmişti: Bir 
kanapeye uzanmış Juana ile tatlı tatlı 
konuşuyordu. 

Bu sırada bitişik o-dada bir silah şı-
kırtısı oldu. 

Bir ses: 

- Krala yol açınız .. diye bağırdı, 

Kapı açıldı. Llıi Hütten göründü. 

l\1argarit derhal ayağa kalktı. Kra-
Ln bir işareti üzerine Juana hemen dr 

şan çıktı. LUi eliyle kapıyı kapadı. Krn
li:;enin yanma giderek iki adım açxkta 
<lmdu. Ve tatlı bir sesle: 

- İşte geldim, Margarit bana bak, 
dedi. 

Kraliçenin bütı.in vücudu titredi. 

Ümidinin fcvkin.cle- olarak, pek sert 
tabiatli olan kocasmın bu tatlı tavrı 

onda garip bir tesir yapmıştı. 
Başını kaldırarak kocasına baktı. 

Tekrar titredi. O kadar ki, hayatım 
kurtarmak için bir rol oynamağa mec
i::ıur olduğunu unuttu, ona karşı kal· 
binde büyük bir merhamet ve bir r.evi 
g•ırur uyandı. Ömründe hiç tir insan
da kederin bu karlar tahribat yaptığını 
görmemişti .. 

- E~n; ne kadar seviyor, diye mı

rtldan.:lı. 

LCıi Hütten başınr salladı ve hazin 
bir tel::essümle: 

- Pek de~iştim., değil mi?. dedi. 
.Margarit, ceva.., v<'rmedi. Ha~in bir 

hayrctl'.! bakıyordu. 
- Ne karlar da se:vecehtim .. Lakin ..• 

rliye diiş"'ndü .. 

Bir 'enb:rı> titre.neğe haşladr: 
- Aman yara~bi ! Y cksa şirr..di onu 

sevmeğe mi başlıyacağım? ~ 
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Bu mÜthiş fikirle ezilerek omuzlarını sının almlarma dokun u. . 0ı-1· 
· h d" b k ·· 1 l~ ..,., gelı}' silkti. rıt ay ı a , oy e azı.~ ·şte !.. , 

Sevmek! .. Ah 1 Şımdi sevmeğe başlı- rüyorsun ya, ben bai~ıyoru:; ı:el> pııŞl 
yordu!. Margarit bu emre itaat e 

Tahkir ettiği, eğlendiği, öldürdüğü nı kaldırdı. di1'ti· ,., 
bu genç adamı sevmek!. • Fırlayan gözlerini kuleye ·t? soYlt • 

Sevmetk ! Evet!.. Bilhassa sevmek - Ne görüyorsun Margarıö~liYe'e 
için sevmeğe başlıyordu! . Eğer sen söylemezsen ben s 

Gözlerini kralm gözlerine dikmişti... ğim !. µüi ı.. . dL' 
Gayri ihtiyari geriliyordu. - Merhamet 1 Bana acı, getlr, ~ 

Bu sırada kral cebinden berrak bir - işte söylüy-:ırum ! ora.Ya? p.c~~? 
mayi ile dolu bir şişe çıkararak masa - ğin adamları görüyor ınusurı ~irtıb;ıı~ 
nm üzerine koydu. onlar kaç kişiydiler. sayısıl'l~ıarırıl .;eıı 

Sonra pencereye giderek perdelen Bir gecelik aşıklarının du~a. 58yıı0' ııfl 
a'itı. Akşam güneşinin büzmeleri odayı hirliyen buselerinin adecJinll rİ·· oıı··( 

. ne 1 go 
. aydınlığa garketti.. kimse var mıdır? Işte Se~ 13efl f 

Margarit, arkasını hemen pencereye söylediğini işidiyor gibiyıttl·· o··ıiicJl ~11ı 
. k ve ı'~' çevirdi. Başı dön'llr::ğe başladı. Geçmiş düm Margarıt, senin aş . giiıel • Lıı 

hlyatmın bütün dehşeti gözlerinin tığın yeri gördüm. Se~.ın tşte o'ıı 
ö.1ünde canlandırıyordu. Kolunu uzat- gösteren levhaları gördü.rJ'l· .1' . ı . v· 
tı , Sankj bir hayali boğmak istiyormuş ağladım ve ıstırap ~ektııll·" ·d' !<1

• .'ııJı 
. . d vııı alı 

gibi elini oynattı ve: Sana o kadar ıtınıa ııll t lı 
• .. . . ....,eşbı.I 

- Nel kulesi! diye mırıldandı. lan söylerken curmu ,.. ıı!~ 

Lui derin derill içini çekti. yakaladım. dıı1'ısı:ı 
Kraliçe diz çöktü. Yüzünü ellerinin Margaritin 7:,ı,yıflamış dil ,,, 

l·ç; ~cJA sa'·l yarak ı· leclı" · sından vahşı· bir inilti çrktl· dl·!Ji f •.• ~ ., ı n • , o: ,. 

P d · k k b L~- k" k acrttl1~ - er eyı apayınız, şev etmea , uı san ı ansına ıdı.l· 

rica ederim, kapayımı, çektiğim az:ıbı deyi kapadı. . r 'j{llfpa 
g::>rmüycr musunu ... ?. O korkunç kulenin haya 

1 ııll 
. ı..;O 

Kral omuzlarım silkerek cevap ver- Kral devam ettı: . ~ııv ııe~' 

dı : - Artık bitti, Margarıt .. değil'..ğ~cıı 
- Ağzınla itiraf ediyorsun .. Nel ku- saadetimi düşündükçe sana dord~ cıı · 

·ık " o' lesi 1 Orada Filip <lö Nel bir çuvala 30· <lime kızıyorum. Seni 1 
J pı:ışV ifıe 

-ege ıııt ·• 
k.ılarak nehre atıluı. dakika.dan itibaren sev•.- tıl<3)1ıi ,· ıJı 

B
. . p . . . det ka µııı ,:, 
ır sanı ye sustu, sonra: arısı sevınç ve saa acı 'f',. 

- Art k ben azab çekmiyorum. diye dvlduruyordum. Bana kaV'~ .lecJl'
11 d~~ 

LCıı tı ı.ı ... 
d~\·am etti. Çünkü azabı talı'.i zannedi· yorlar Halbuki sevdalı ""' P ·ııtı' . atıw ;ısı 
Y"rum.. ler. Margarit bütün haY .. ıtıe' .;rı~e 

Tvlargarit hıçkır2rak daha· ziyade in- iç'.ndedir. Evlendiğimiz gün~~i!l oıı~~c· 
lcdi.. düğün alayını hala gözıerı aritı es'~ô 

K 1 d 1 .. .. 'b" . Ahı ~aı:g ıJI ,f ra evam a : goruycr gı ıyım. · ,dar ;•ı 

- Margarit, Filip öl<lü. dedi . beni sevmiş olaydın ne k\ti. 11e' 
Kraliçe inledi . .Fakat kral bunu işit-::- olacaktık 1 ş:mdi her §eY bl 

m.!mişti. öldi.i. 
- Gotye de ölecı>k, diye devam etti. 

Nel kulesine girrHkleri için ölüm, o 
mel'un yerine eşiğinden ge:enlerin hep 

Kral sustu. 
Margarit ise heyecan 

edemediği bu saadeti 

·~ 
1 



Barsak, Karaciler Ye midenin kU!'ıurJu işlemesi demektir. Bu ilı; 
uz,·un ıyi işlemesini temin için muhakkak gece yatarken ve 
~abah aı; karnına bir kahve knşı~ı MAZON MEYVA TUZU 

ılınır. Alınması gayet JAtif, tesiri tabii ve kolaydır. 
MAZ Meyva Tuzu 
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nun ismi taklid edilebilir, 
fakat ne terkib, ne de tcairi 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat .. 

l\ahızlık 
~KKI KATRAN PASTiLLERi öksürükleri kökündeıı keser 

~lıı Qı 
~ lhiyetı 

'bııı ba tı: tıııı:ı §lnUdUrıuğü 
lı ·l'l ı~ı ltatdırıın ta 

t. l>e • 

laı. .,.," t7ıatitilsu 
ı'e ·ti baıı nıe.. 

~ı ~~ııldırı~e duvar. 
~b~ Yapıl-

I 

Lotlon 
Eeoiele 

eh erk 

Keşif bede!1% 7.5 teminatı Şartname Eksıltmenb 

L. K. Li. Ku. Ll. Kur. 

ııss.~ 89,03 -.- Pazarlık 14. 

tı.>ı ·~·e 
~lteı lUtU0 l 

1 
~31.27 62.34 -.6 A<;tlc 14.30 

l esı in.. ş etıne 
~ '9 ...... aatı 

laıtı '-11 '1}
3 

. 729,80 54. 73 -.4 Açık 15. 

• 

~rdı.,. lrı ~ı. ~ 8 tanhinde ihale edilemiyen İstanbul başmUdUrlilğU kaldı. 
e.,.1~11 Uç ba~ltepe estitUsU memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 

'hı eke Yenide c;e kapısı ile kaldırım yaptırılması işi. Bahariye tUtUn işle. 
~ :ııtıı:ıeye ~ YaptınJacak iskele inşası hlr.alan:ıda yazılı usullerle ayn 
~J ~E'şif onnıuştur, 

TÜRKİ_YE~ VEKİLİ':\. ,.. 

~lı , ... l!:kııi;~dellerile muvakkat temlnntları hizalarında gösterilmiştir. 
N E C 1 P E R-5-E-S 

GALATA-.'s Es Li_' H AN ~ZÜLFA-Ruz•s ol<-Al<' 
~vı HEZAREN: CADDES)_Ng \11 121. 

llııo, ~atıerde k e 1-12-938 tarihine rastlıyan perşembe gUı..U hizalarında 
b.... l\> ~l>ılacakt~bataşta levazım ve mubayant eubesindeki alım komisyo· 
~~ tıı ~tşlf, r. . 
ı...\' , ~en aı~artnanıe ve projeler yukardn yazılı bedellerle her gUn sözU 
f'tlrt~ )dalte nabilfr. 

~ e~~ek ı:ı enat.itUstl duvarları ve Bahariye işleme evi eksiltmeleri~ 
'4,. \'}' rt \'~l~enlerln inhisarlar umum mlldUrlUğU inşaat şubesinden 
~e Pa 8ttkıııe .ası almaları IAzımd ır. 

Okaürenlere ve 
göi\iı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

ttlarue ~::.eksiltme için tayin edile:> gün ve saatlerde yüzde 7,:'S gU. 
hkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri llAn olunur. r 

(8356) 
Cttısı 

Bayanlara Mahsus 
Son moda ppkalar, her tl1rlü 1, 

renkleı· ve çeşitleri • • • 
" !diktan 
Q ~ Tartma Muhammen bedel! ere 7.f> Eksiltmenin 
~-~~ kabiliyeti Beheri Tutarı teminatı Saati ş 
~ ,,,. L.K.S. L. K. r~ K. 

t e•~ ~oo A. h~ b -q -.11.375 :-H t .25 25.60 14. 
~1'4droı 1 

3 A. 1000 Kg. 248.-.- 744.- 55.80 14.30 şapka mağazaııında bulabıleceks:nu. 
l ?o~ J 500 Kg -.90.- 1350. - t Ol.215 l 5. Beyoğlu: İngiliz Sarayı karşı~wd2 
~ '~ C() ebad 1 ve Otel Turlng yanında No. 61. 
~·~~ l~ınu~1~nda -.40.- 2800.- 210.- 15.ao ııil:a:-.a•.1Wts 
~de \uıı kilo tn e UYgıın olmak eutile 3000 adet sUpUrge, şartnameleri mu 
~I hıt beı, &ıı11ınak ltnı.a kabiliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskUl ile sm:ı! 

11~l~ldı ilb~ııa nu Uıere 1500 kilo Etil eter ve taahhUdUnU ifa etmlyen mil· 
~t 'ıt ıı.\rı 'Yr ?ntır.esı evsafında 70 X 100 ebadında 7000 kilo f<:kf ban. 

t Uhal"rı?llen' açık ekrıfltme usu llle satı ·· a lınacnktır. • 
~,Ull '~ bedellerile muvakkat teminatları hiz.ı'armda gösterilmiş. 
~ de '< ksiıttrı 

~ktıt, 11.bataş~ ~;11-938 tarihine rnstlıyan sah gUnU hiznlarmda yazılı 
~ ...... ~ aırrn ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya 

\>~hı ~uattrıanıeı 
'' let l>Urge ve~ Parasız olarak her gUn sö%U ge<;en şubE>~e:ı llhnabfle. 

~ llatıı.;k1rıerın e e C:~! bandrol kA.ğıdı ntlmımesi de görUlebilir. 
alile birı·lksıltme tçln tavin edilen gUn ve saatlerde ytızde 7,5 gU. 

1 
ete Yllkarda ndt gP.c;en komisyona gelmeleri il:b olunur. 

(8.'Bsl 

,~ah vpı kf~l:rll tftı\~aı d 
~~~ı\:li tıkın e a e ı n e n : 

'l f 'Us .. ı· <unış olan Frzu d G . t ik ı· . 
co 'lll}·le ek . 4 rum a rup ın:.c;aa ının ma ı gene aynı ~rtlarla 

•••• 

KİRALIK HANE 

Süleymaniye fetva yokuşu Izzetbey so· 
kak No, 12 nezareti. fe,·kalade ~farnıara 
\'e boğaza hakim altı oda terkos. elektrıl;: 
havagazi, yağlı boya, banyo tertibatı, bah· 
çesi mevcut, yeni inşa edilmiş ayni so· 
kakta 16 No. ya müracaat. 

ILAN 

Istanbulda Lalelide Laleli camiinin 
karşısınrlakı Yenikapıya giden yirmi 
metrelık cadde üzerinde dokuz odalı ve 
gayet mukemmel yapılmış bir bab hane 
izalci şuyu zımnında Sultanahmet sulh 
mahkeme<:ince müzayedeye çıkarılmış ve 
18 teşrinisani 938 cuma günG saat 14 
16 da satılm:ıc:ı mukarrer kılınmıştır. 

,! ................................... ~ 
DENiZBANK 
Tamarat ve ınşaat eksıltmesi 

Bankamızın deniz em.-..iyet servisine aid Rumelif enerindeki Radyo 
,~ar istaGyonunda Fayıcn binasında ve Şilenin Alacalı mevkii ile Kilyoata 
vapılacak inşt..ıt ve tamiratın eksiltmesine verilen fiat haddi Jiyılanda gö
rülmediğinden 17 • 11 • 38 pergembe gUnU sabah ~t 10 .da Merkez bina
ısmda Yapı ve Binalar servisinde tekrar pazarlık ısuretile eksiltmesi yap
pılacaktır. Şartnameleri allT'ak istiyenlcrin 10 • 11 • 938 tarihinden itiba· ı 
ren mezkCir servise mi\racaatlan lüzumu illin olunur. 

K•ııif hıvl .. H · 1 ?173 q5 linv!hr. 

'~ l'lts1ılln SJltrneye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 245,983 lira 49 kuruş· 
lk.a ~l'llisto e 28·ıı-g38 
"f.lt \' l::ıtsuı~ Odasırıct Pazartesi günu saat 16 da Nafia vekaleti yapı i~leri ek· 

Arzu edenlerin mezkQr gün ve saatte ,-----------------------------

. i aıı, i~te~'.~ §artrı a ~·~pılacaktır. 
~ llat ~'4·ı1t~ Uıtıl.lın <ırn_:sı .. ve buna mütefeı.i e\Tak 6 lira 15 kuru~ bedel mukabi· 
"Q, 11 "ıı"~· rnudurı;;ır... d al b·ı· ~ "il ı~. ~,,e gireb·ı ~un en ına ol ır. 
~ \'~~ ıkq ~ \'e Nar 1 

rnek ıçın iste.killerin 13,5i9 lira 17 kuruşluk muvakkat te· 
~ ~ ~lrıe lll 8İltınerıjıa ~·ekaletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lazun· 
,~~~ b·Uracaaua" ~apılaca~ı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Na· 
~~ 1dir. ~ İ§ Yaptl~ \'e i~t~d~Ja. ına en az bir kalemde 150.000 lira kıymetinde 

4 ' ;r. rnuddet ına daır ışi vaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilme· 
t ~~klıı zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremı · 1 

lıattq Cltai~r te?<Jit rn k 
ela Ola fltıe konıi e tuplannı ihale sünQ olan 28-11 ·938 paza~i günO saat 
~ SCCiknı~onu relsli~nt makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

er kabul edilmez. (4707) (819i). 

Divanyolunda Sultanahmet üçüncü sulh 
kitabetlne müracaatlan. 

OROLOC = OPERA TöR 

nr. l\emal (~7S8tı 
Karakö}•dekı muayeneham·. ını (Tü

nel başı lstiklal Cd. No. (380> Ohan 
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· 
miştir Tf>)r>fn,, 11 '>:l!l 

) fA'.... • -: • GOMENTAL 
( Nezle i aacı ) 

Çok defa ehemmıyet vermediğiniz bir HEZLE ve GRlP mikrobu yuvanızı 
yıkan bir dü~man olabilir. Bu mikropları imha etmek için GOMENTAL kıll· 
ınmalı. Suretı ı stımali çok kolaydır. NEZJ · \'e GRlP'e karşı GOME. • 

fAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ ACRILARINI defeder, 
~EFES YOLLARINI AÇAR. T E S l R 1 M U H A K K A K T 1 R her 
eczanede bulunur. 
' . . ~ , .. "''" . .. . :' ~ . . . ' . . - . 
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Nezıe-Grip

Baş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 

1 
1 

keser' 

o 
Rczanel t'rden 

ı - 12 ilk 
ambalAjların 

ısrarla 

arayınız. ve 
takı ıtıerJnden 

tii&kınınız 

. ı' ' , .. ' 1 . • : ' ' 4 ' • 1 • t ' . . 
• ' • 1 • • 

1 .. 7l'UJ>&DID bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan 

salanmız! Yavrulannızın midesini abur cuburla 
doldurmayınız ! Tabii saf, lezzetli 

Buna çocuklar bayılıyor, çok iştahlı ve severek büyürler. Bu saf özlU u.,la· 
rm vitamini bol. gıdası çok ve kalorisi yüksektir. BUtUn çocuk doktorla
rı bu:ıa phadet eder. A vrupada daima diplomalarla musaddak birincili· 

il kazaıımıetnr. Bu kadar yükaek evsafa malik tabii gıda ancak 
HASAN ÖZLÜ UNLARIDm. 

1 

Hi\HER - Ak111m P08tu1 

1939 l9A6!k 
~MODELLER( 

Tüıfdye Umum eatıı depoeaı Saltmhamam Hamdihey ıeçidi 46 -

1 P~~~~~! ~z~~~~f~1r. 
pa, Nohut, Patates, Fasulye, Çavdar ve 
sair Hububat unlarile Pirinç Nipstası, 

Buğday Nipstası, Korun Flor. 

Tarçın, Karabiber, Beya• 
zı Biber, Kimyon, Y enibah-'' 

Zencefil, Sahlep ve Sofr9. 

1915 denberi tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel 

HOR KOJ 
ile müatahzarabnın mükemmeliyet ve nefasetinde iriıilmez bir 

ğunu isbat etmiştir. 
ADRES: BEŞiKTAŞ, KILICALI, Telefon: 40337, lstanbul, NURi 

ve BEL 


