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Ata'nın emanetine sadık kalmağa 
il il 

1 
~~. -....... • Q~l······ ......................................................................................................... . 
t"1ağ,; \r Urk, gençliği Atamızın bıraktığı e§sİz mirasa, onun cumhuriyetine,. onun inkılaplarına, onun kudretli ve kuvvetli rejimine daima ~adılC kal- ı 
t, atanın toprağına canımızı, istiklaline kanımızı vermeğe; şerefimiz, gençliğimiz, namusumuz ve l"ürklüğümüz namına yüce 'abidenin önün- t 
~ .... ___ de söz verip andiçiyoruz!.,, t 
ı"'ri?:7~··· ............................................................................................ . 

t at u r k 10-.. -hın Istanbullu 
lazan: 

lsrnet lnOnü 
it.... .\~tih
~bit h le ic;ln benden yazı istediler. Kendi.sine bu kadar 7ünılr 
.ı... llit b akana göre bu mevzuda ban& bazı imkA.nlar vermek !Azım· 
~ b.e ak:ınıa güre benim bu menudald salllhlyetim münakaşa gfi-

•ıa-ı tt)Q ~,... llıuhakemcde de hakikatler bulunablllr. Bunlarm derece-
tıt~•t• hef.nıeğt başkalarına bırakarak ce8&retle Te memn11D17etle 

it llşlıyacağnm. 
ıı et bij 
ttl'iıı.... Yük sanatkAnJa, onun insani Te tahd hususf7etlerl, eserJ 

ıı· ..... le 1
" ha>',t Sil' e&Uif gibi, Atatürkün hususl1etlerl de Türk cemiyeti· 

ıtııın,~tr le Ttlrk devlet ve hükumetinin sl7asetlne derin teslrlcı· 
!', 

lftıc~ 
'Ut r""- eıee1 Ye lnkılApc;ı tablatte yaratılmıt olan Şefimiz. cemi-
\'' trıııurnayı ve cemiyetle t•lışmayı pek sever. Kalabalık bir cemi· 
e "-li~k l'eya içtimai bir me11clenin müzakere edildiğine rutcelmek 
'hlt :tere knrı~mak, saatlerce miinnknşa etmek, onun için müs

t1ı« bir C\ k 'csUesidir. Bunun gibi, kemli diişiindiiğü veya tctebbü 
~l ınc,~. bhçok mnhataıltan mürekkep bir toplantıda anlat· 

ili'}~ ·lll...uakaşa etmek, onlaı·ı ikna etmek için zihin -ve 1ru, .• 
J-...Y .... 'L'. 

1\ llek tatlı bir iştigalidir. 
1-., bu ha."sıısı, C\ dl' çocukların az silylcmeğc, cemlyetu 
1la l'llk önunl' bakmağa ~nhştırılclığı bir muhitte tok feybı 

elllluştur. Atatürkiin cemiyetle söyleşmek ve onunla lf 
• hu memlekete bahw;ı biçilmez lylllkler yapmıştır. 

tlllııne girdiğinden itibaren, Uklrlerlnl kongrelere, heyet 
•nlatnıa1a çalrşı1·or. Nihayet, çetin slJAh hareketlerllt' 

01UAlak du·alar için, her şeyden e\ vel, cemiyeti ikna et
<'ernı1eı > apmağa tt>şebbüs ediyor. Bu zihniyetin en büyük 
<.le l'~ktro BüJ ük Millet Mcclislnln meydana gelmesi ol 

~ ihtllül içinde bulunan bir mllleUn meselelerini meclisle 

"~•I kolay bir '" değildir. Atatürkün, cemiyet içinde )'er t1lt 
L. 15ttınk b "'"· ~ ll88&8ıdır ki bu temiz \'e \7etln idareyi bize temin et· 

lt~tııı luyııınrn llk den-esinden sonra da Büyük Mlllet Mecllfd 
lllllkadl} raunda en büyük salAtıiyet , .e tesiri muhafaza 

ntlll'k 
~ ı;ı\t ' l\letlis Te Hükumet azalan itin t'laiml bir membadır 
flf(.tı-ı():; rneaeıeıert onun huzurunda ,.e onun son derece vazlb 
.ıı~ l ((lnll7erek tetkik etmek, bir bahtiyarlıktır. tnsamn 
"ti"; Atr; neşıısl Te kun·ctl tazelenir. lnsanın fikri ve manevi 

QI 1'lutemıullyen ,.-ıpratnıı işler içinde, fikir, moral ,;e ted 
,.,,.,......_ bb 'Şet, bir enerji hazinesidir. CemJyethı, çetin ba7at" 

" kudret, ümit ve neşe ne ısrar etmesi: İşte IAznn olan 
nhlzo Atatürk ile müyesser olmaktachr. 
4 ı · 

' )U' halk toplantısı içinde görmek hakiki bir zevk, müs· 
<·~ ıt, l 'anm 1taat içinde halkm bütün durgunluklan gi · 

~ fotq 1 haJatın neşesi her tebrede uyanır. Asıl mühim olnnı , 
~l~ t'e huianıarda blrlbirinc se,·gi, geniş yürek -ve bağlılık hasıl 

~ .... Q~11et fertleri biribirlne vo hepsi Atatürke sanlarak bir 
~~ OJılıttttı:ll\'Jtur, , 

"' it, lrı()(Jerıııı: ettıellert blr"llokt.ada döner: yüksek insan cemiyeti 
tıı-:a.l'lt,._ hl et 'Ve Wm yolunda. ilerlemek. Ata türkün toplantıla.rm· 
' (}"1' l'dc et'kea, bedbin şe7lerden, ha7atm dertlerinden ve sıkın
tı"~ ta~"1nıt clbldlr. Herkes Bilyiik Onderln yüksekliğini bir 

~et,.00 ttınlşUr. Onunla. beraber J'qanı&nın bn memleketi· 
~leıne oldutuııu J1lı'eibıde bir daha anl&m'fhr. 

,~ Şubat, 1987 
~ hm•tlNOı-.1! 

-·d~ASiVET 
""ı.ıe~~ınt Noterlikten verilen vasiyet· 

Adliye VekAletlne gHtilrdtl 
.(Yuısı 6 ıncı4-). 

VlYıksek 'ltanıısıı gençDlğlnln heyecanlı ve vakur 
rehberllğl altında 

Milli matemlerine ilk 
ifadesini verdiler 

üniversiteliler milletin 
makes oldular 

Millete hitap eden 
duygularına tam 

Türk milleti Atatürk gençliğine inanmakta, güvenmekte 
heyecanile mağrur olmak ta haki ıdır 

ve onun temiz 

.. ....... 
Iluglin Tnksimd<' nııı1 içilirken... • - G mcı \"C 12 inci sayfnlnnnt7.dnki ~simlere balimız - rJS"" Yazısı '1. i1nc11ilı 

CENAZE MERASiMi 
Ankara: 12, (A.A.) -Aııadoluajansmınöğrendiğinegöre, Atatürkün cenaze 

merasimi Ankarada 21 tesrinisani pazartesi günü yapılacaktır. 

Salih 
Eozok 

Hastahanede hatırını 
soranlara 

teşekkilr ediyor 
Kayınbabam Salih Bozok, rahatsız

lığı hasebiyle bizzat hastahaneye ge. 
lenlerc, telefon veya telgrafla IUtfen 
hatınnı soranlara ayrı ayrı cevap ve
recek vaziyette olmadıklarından, muh~ 
terem gazetenizle te§ekkürlerinin neş.. 

rinl :rica e<ıcrim. 1SMET YENEN 

Fethi Okyar Partice 
mebus namzedi 

gösterilecek 
Tevfik Rüştü Arasla, Şükrü Ka
ya ra1n da elçiliklere getirilmeleri 

•• "&.ol- ._ ~ S: ~ams ~ =üftOiitk 
m1Mlftnl:ft71... · - - - -
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AKŞAM 

•Salıibl ve N~ırlgal Uüdiiriiıa 
Haoan Rosım Us 

-Ô AR E EV l ı lstanbul Ankara caddesi 
._. .. lımu loıa..ııatıt4. Tal<!,.I ••Noll lılHhl 11Alll!l8 

Yazı lşlerl telefonu: 2 3 8 7 2 
ldaro "-r- .. : 24370 
ilin •• .. : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

s ........ 
e •vhıo 
3 ....... 
1 avtıM 

Ta,•lı• 

••• oo ""' 
'10 • 
400 • 
160 • 

&.•61 
1.100 ..... 
• •• o o • 

100 • 
ı•o • 

r ....... . 
• Atafüıkün i vecizeleri 

* TUrke müspet \'e i,)1 bir tıeY \'Crlnlz, 
bunu reddetm<"SI lbtlmaU yoktur. 1924 

* Mlllctlmdo bugünkü muzaffcrlyatı 

f.C\'lit edebilecek hııssnyı görmüş olmali ..• 
Bilttln b:ıhtlyarlağnn l~te bundııo ibret-
tir. 1928 

* Dünyanın hiçbir yerinde, hlı; bh 
mlllctlnde Anadolu ı.öylü kaomınm fc,. 
Jdndo kndıo mc.'l:lisi zll;retmclc lmkfmı 
yoktur, \'C dünyada hiı;blr mlllctln kadı-
ru: 

"Ben Anadolu l:ııdmmdan · dalın fnzlıı 
çu.hşmm, milletimi hnlfısa ,·e zafere gö
türmekte Anadolu kıı.duu lın<hr Wmml•t 
gös tc rlrtm.,, 

Diyemez. 1928 

• Jinnla yapılan lnlnli\plar daha muh

kem olur, kansız lnkıt:ııılıır ebedlle:şUrl· 

Jemez. 

• Iler ne suretle otursa olııuu hlzmcl 
edenler milletten bUyUk mUl•ftfatlanı in 
tlzar ederlerse doğru bir harekette bu 
lunmuş olmazlar. 

lıllllotten çok ~Y tnlcp etnıemcJlyiz. 
Ona hlzmf"t edenler ,•11.7Jf<'lcrlnl lfıtdao 

baş'ka bir 17f?Y yapmamı,ıardır. 1923 

• Ynlnız ~k bir eye Uıtiyn.cımn \"nr· 
dır: Çalıı_ıkmı olnınl<. ScrYct \•e onun 
nctlcoi tabliyesi olan refah \'C saadet 
yalnız \"e ancak ~hşlmnlann haWndır. 

1923 

• 7',nfer ''7'.afer bentmcllr,, diyebilenin, 
muvaft ryet «mm·nffa!ı ol:ıcnğnn" diye 
bnşlıyanm ve "mu\·affnl< oldum" dlycbl-
JenJndlr. 1925 

* Kılıçla ffituhat ynpnnlar, ımpanla m. 
.tuhat ynpnnlarn mnğllib olmaı;-a ve bin. 

netice terki me\'Jd etmcğe mecburdar-
Ia.r. 1023 

* Tilrk ordusunun Mr ctlzU talomı 
mımdlllol behemehal mağlfıb, iki ml<ılln: 
t.evldf ve tesblt eder. 1924 

• Kuvvetrnane,1ye b!lhas5a ilim ve ı. 
ma.nla ili bir fiurettc lnW af eder. 1922 

• tsthdlUln tnmamlyctf o.ncnk istik· 
lall maU Uc mllmkUndUr. 1922 

* Hakikati konıışmalrtan korkm:ı.yr. 

ruz. 1926 

* vaziyeti muhakeme ederl<en ve tcd· 
bir dtışUnUrken; acı olsa da. hakikati 
görmekten bir an tarı,; olmamak rn .. mı. 
clır. Rcııı'llnıJzi \'e blrfblrlmld nld:ı.tmah 

için lüzum ''e mecburiyet yoktur. 1!)2'7 

• E{;er ıanun bunun tcveecUhilnden 
kuvvet o.lmağa tcnczzUI edere nlz, hnll

nlzl bitmem, fakat atlnlz tllrilk olar. 

1026 
• TUrk neferi kaçmnz, hçmak nC'dh 

bilmez. Eğer TUrk nrferlnln kn.çh/~nu 
,;önnllşscnh:, derhal lmbul <-tmclldir ld. 
onunb:ı~ıula bulunan en bUyUk lmm"n-
druı kaçmıştrr. 1926 

* Ttırldycnfn salılhl hnld .ı~ı ve """n
~ı, haldld mUstnhsll olan l<öyJUdllr. 

1923 

• fnkılübrmız TU .. ldy('nfn asırlıı.r itin 
l!lft'\ilet1nl kil.fildir. Ilize clü~en !:alrşnınk-

tır. 1 
Ilulrnku mcdenJyct1c, hulrnku afl"dr 

fo.kfp edeceğimiz yol, ıı.ncak mc<l"n~vet 
yolu olacalrtır. 1924 

* Nrsfet \'C merhnmet nl-ı7. "ft!'<'kl~ 
ınllJct lşlnrf, f!e,·lct l!'ıl"'rf l!iirl' em~: 
mJIIet ,.e de\•lctfn şeref \•e l!"'f' ,. •t 4-,.mfn 

edilcmz. Nı<;fet ,.e rnerlı"~"t ('İ'"-~"~ 
gibi bir pren<;fo yn'dnr. T'lrh ırtıı-n. 

1'Urkfyenln mU~falth"l c-o"r.'·'<ı'l'ı, ,., . ., 1 

blr an hatmlıın çrlmnn.,m"lıtlır. l!J27 

* fcııbmrln vatıtn lrfn !ılr t<'lt fc>rt n-f tl 
yct.-pııre m:fm W! kf'Pfl•I, """.,,.,.."~T!ll h'l"n 
hlr mmet ~Jh<t:ftp fıHull'< M• ı-fı• ... t ve el

hcttc !ıth1llt l!tl'tb3'" müstahak w• "'"'1· 
.. -t ol:ın bir miDcttfr. 19%T 

Ata'nın arihi 
yd e ası ....... 1 

••••••••E•m••••••••~•••••••••~••••••••••••••••••••••m•••• •m••••~••••••••••••••s••••••••••a•••••••••••••••••r t yt ı 

i At}, beşetiyt:tin şuurlu cemiyet Gevtelerınden bcşlavan var fi'' .. ! 
: tc:;r ih inin i ;in de hakim ve kültür 1 ü, büyük, asil bir ırk gör~~ ..•. ; 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••~•c••••••••••••••••••c~••-~L~•••••••••••••••••••••••• 11).af UI' 

Atatürk bir tıırlh lilimiydi. Atıuım ta- "Ne mutlu 1'ürkUm di.)ene!" vecizesi- Bazı tarih fılinılerinln vasıl oldukları daha şamil, daha vW e&B ~ 
rih llmlndckl mevkUnl ve değerini to- le TUrke kendi benliğini tnnıtnn Atn"' ·k, neticenin udı bir tUrlU kon!lr yordu. A- inkişaf etti. "e ııt 

bcllUr ettlrbHmek için ctimhuriyet de·ı. TUrke lstiklli.llni bağışladıktan eonra o- tattirk tarih mektebi, Sümerlerin Türk Bu hareket Dil, Tarih 
118

, o!Jll ~ 
rindeıı önceye kısa bir nazar tevclhl rn.. nu O!manlılık zihni) etinin bozuk ldeolo- olduklarını lepat mevklir.e geçince dün. FakültCfllnln temellerine e,ııeırııllel 
zımdır. Cumhuriyet halk partisinin (15- jislnden kurtarnıağı hedef çlzdi. va tarih llmlnln nazarlan TUrk çalt§ma. Tarih çalışmalarının b~; j931> ~ / 
20 teşrinievvel 1927) tarihleri arasın- (15 olsan 1931) de Tilrlı Tarih kunı- larınn çevraldi. rimlerlnl bilhassa (20 eyi • yı) ııcSI 
da toplnnan iklncl bUyUk kongresinde A- mu BUyUk Atanın eliyle kurulmadan ön- Atatürk, tarih bUnyesini kat kat ç&- lanan (Tilrk Tarih 1<uruıta _,:i 
ta'nm söylediği bilyUk nutkun bir kaç sa- ce Atatürk beşeriyetin ıuurlu cemiyet zerek yaptığı analitik tetkiklerle blrta· mütebarlz şekilde görUyoru'- ~ 
tırı bizi bu aragtırmada tenvir edecektir. devrelerinden başhynn varlık ve tarihi- knn milletlerin, medeniyetlerin bu tıırih Yan beynelmilel rnatılYet~•UJI>" 
Ata diyordu kJ: nln lc;inde bAklm ve kUltUrlU, bUyUk bir ıııeyrl lı;ind~ bulunduklarını kegfetme~e tezlerle 

.,.., 111 t h d 1 l k ö dU B hilk U asil insanı muvaffak oldu. bu kurultay esnslı 1 
• n ı m ııl e ç ndo bulunduğumuz ır g r · u a n en nln önUne çıkmıştır. t ce'.JJ 

tnrlbte, Osmanlı de\'letinln temelleri TürktU. Bir tarııftnn dil faaliyetiyle tevhld n. "k faali>'' 41t-, 
çökmU5, ömril tamam olmuştu. Osmanlı Atanın bir gizli şua gibi tarihin meç- lunnrnk bir mPsal vahdeti gösteren ta- Bir taraftan arı:eolojı · derııell ı 
mcmlel<eUert tnnuımcn parçalanmıştı. bul ve karanlık devrelerine toveccUh e- rlh kurumu. her snfhnt:ıı>:da Büyük Ata- 1 mereli bir şekilde inkişnf :rttl· ;,l 
Ortadu. bir a\'uç Türldin bnrmdığı bir 8 • dP.n dcha!lı prcistuarın birdenbire içine nm buluş. görüş ve rPhbı.-rllltlerlyle sC'zl- taraftnn ilmi fnallyct de ısr'· " ~ 
n:ı yurdu knlrnı~h. Son mesele, bunun meşale gfrml' gibi aydınlığa kııvuşması- lrm vA Aıınrlyle glSrUlen bu mrdt'nlvet Türk tarih tezinin ancnba c'J'll'~ I' 
da tnkslmtnJ temine uğra~m&ld.an ibaret- na Amit olmuştur. ve mflletlcırin hlr C"Zre mUntehl oldu· tnhakkıık etmiş bulunıırakuvUll 111',I 
ti. Osmanlı de,·Jctl, onun ı tililall, .n.dl- Klnslk tarihçiler ırklnrm taazzuv, nU- ğunu meydana koydu. nln anahtnr:an) odryls ri~df· 8ıJ ~ 
oah, halife, hllkfınıet, bunlar hepsi rolU ma ve lnklşaflarmı mukatldf's tarihlerin Bu menşe bC'f!t'rfvrtfn şuurlu cemiyet hazıl'lanmnğa karar ve satıs1~!11 r 
kalmamış blrtnlum blnıana elf .... dnn P·- dar çerçevelerinden kurtnramrvıp·.,ı{ .. f - mPMPI nlnrnk ıtörlildU. Türk tarihinin tedrisat _.111JY 

-- .,.... b&)'T..- w 
retti. Nenin \"e kfmln masuniyeti 'çln sanelere bağlamakta iktifa etmişler ve b:ı VA nlhnvet, bu mP!lafnfn. dOnynya Ae. mahiyetini de takdir ve _,<"' 
kimden \'e ne mua,·cnet talob olunmak tarihlerde Türke yer vormcğe bile kıya- ya ortalanndan ynvılnn kültürlü mille • etmPk geri:ktJr. e11 tll ~ -1 
1 tcnlyorduf mamrşlardı. tin Tnrk olduğu hakll<atH mcyıfann İşte AtotUrk'Un bir glSrOI "6>'1 ;/ 

j şııltl .... o • 
O halele ciddi \'e baklld kn.rar ne ob- Tari~ f1mlnde de iki nazariyeden Pn ko""1ıık l'ıtretlvlc ?.nrP.inl gllrllvonız. na çıkardığı tarih rne ı.cııırıdı•~ ~'* 

bllirdl? hft.klmf bir menşede dt'ğil birçok mı>rı.,,.. Once hc.>r vPnl Pknl gtbf b!rrlenMrP tUn dUnya tnrlh ilmini ışı ~ıtı•d~ f 
Efcndllcr, bu \'nzlyet karşr..mda blr ler esasmda duruyordu. H 0 r millet. b~- dfin,,a k)i\!!ll:rllerlnf hnvrete "e blrnz rlP ilmine yeni bir lnkılfıP b~şrlll ı ~ 

tek karar \'ardı. O da h!ıkJmlyetl mllll- şnlvet tarihini kendine mal etmek iste- lnkAra SC'Vkf'dPn naıı:arlye. arkPoloillr tUrk ynlnız bir tarihçi, bir tfYJ 
yeye mUıı;tenft, bllfıltaydU &art mlliıtaıdl dl. Tarih siyaset dalaverelrrl içinde il- mesaiyle veslkalaştınlınca yen' nauırlyP. ğildlr. ııJ fi :,ı 
yenJ bir Türk devleti tesis ctmekt,, m! hüviyetini kaybederek bir propa - dünya ilminin en genç mevzuu haline gt. o TUrklln astı benuft bıl 1°1 ~ 

Atatürk 19 Mayıs 1919 da Samsuna ganda mahiyetine girdi. riyordu. zulmetten ıeığa çıksrt.D "8 
.,, ~ ~ 

çıktrğr zaman bu mefkQreyle mahmul- Kendllt>rlne asıl ve şerefli bir mehd~ SUmerlnt;tlar ellerindeki tf'lkııt1Arin bfr de prelstuvann aydıntan.;:ırıı 'P'~ 
dU. Bu mefknre her eeydf'n lSnce bUvUk anyan milletler bunu hurafelerden mlto- TUrk mPdPnlvet vP~fkalnn olduğunu ga. sinler koyan ve nihayet ~" 1'!.ı1, 
bir prenslpi ihtiva eder. Atatürk (

0

0tı- lojl® buldular ve nihayet mukaddPs rerek mPs:ıflcrfnl hu tunfa çevirdiler nl yaratmakla tarih tıırıln ç.SS .,..-
mnnlt) ile <TUrk) vasrflarm1 biriblrin • kltıtıılann (~ıtm. Ham, Ynfe~) taksimle- VA Türk tPzl kRbul olundu. TUrk bir Atatürk ekolü • 
den kesin ifadelerle nyırmrş, (Osmanlı) rl dUn)•a rrklarmda esas görülerek bu Fransız ellmr>rnlnrnı (M. Hllatre dt dir. 

• 

Y1 yıkmış, bir ııvuı; CTUrk) Un hıtlklfll k6r nazarh·A üzerine klft.slk tarih me.&- Rıır!'ntonl UrUnrO dil kunıltavmda trnt! 
muvncehecıfnde işe elkoyduğunu söyle- tenlPrl kuruldu. ettlı'!i bir tPzlnde "~flmpr dili bfltOn dil 

mlştlr. (1'Urk) kelimesi t'Zelden ebede B•ınlarla Tilrk tarlh ilminin mllt'nde- IP.rln nnR•nhr'' hllkmUnU vererı.-k her 
seyreden nsll ve kUltUrlU mflletlmlzln a- lesi <1931) de nı;ıkc;a baslar. Başında A- Ql'v<1°n ISnce rlllll"rln ımAsınm Türk dili 
dıdır. Halbuki bu ad tarihin uzun bir taıılvle tarihçilerimiz yeni iz Uzerindt oldıı"hı hı>klkı:ıtlnl ifade etti. 
devresi (cehlin, annrşlnfr., mOfsld ka- ç'.llrcıtılar. Hiç ııOnheelz ld tarih trzJ SUmer dllt. 
rnkterll idraksiz) bir neslin adı gibi kul- Türk tarih tezi hiçbir zaman elynsct nln ana rıııı nldııl'lıını~ McHa etmPmfcıtfr 
lnnrlmaktıın utanılmtı.mış, Naima tarl- g6stermetil. Hirblr zaman milli blr tnns- O dn bir Tflrk ı'll'lvdl. Fakat mntP.kflmll 
hin-le 'etrnki blidrak) derken bu bozuk j eubla ilmlyet kıyınetlnl terketmedl. Ve bir ı'lllr!f. Türk 11111.,ın 1"'1f'n•el daha eski 
ve mUlevves zlhnivetln lfndP.sinl yapmıo, bilhassa dinlerin tesirinden bir an kur- dlr. Biz burada bu tı-zln nılMafAaınnı ya. 
Türk bu asil bcnllğinden utanmış, saray tulamryan tarih ilmini dini propaganda- n:ıcak ti<>,ı;ll!z. Ancak Atntfl .. k'Un kovdu-
ve istibdadın. zu!Um ve sefahatin, leva lnnn tesirlerinden kurtararak haki- ğu tarih mevznntrnm tarih dllnvaıımı'IP 
ve riyanın kubusu ve tazyJkı, k~'" ve ki hUviyetlyle ortaya çıkarm:ığa muvaf- ne <:ahnk nıel(Ps hıılı'tu~nn mı>v1'nnR M· 

kara taassubun ~lmO ve hA.kimlye~ fak olan en yeni tarih tezini TUrk tarih kın·mnk f,.tn bu Fransrz Aliminden bah· 
(Tiirlt) mefhumunu gömmUştn. timi Ataslvle başardı. ııe"'lvoru'!. 

O tarihe h-'-ır bu astı rrk kendini Os- Tarihqilerden birçokları muhtelif za- Alim "Tflr1t1P.r1P ~f\mPrlerl'1 hPn hfı· 
man o~lu olarak f:lSrrnPğe mPrbur olmıı~ manları:ta ele gec;<>n mnteryel kar$1sında n•ulıhn gcldll:lnl fı'!Alrıımıı vrnf htr df!. 

ve l"te koca bir tarih onun tr.rtPmb; o- bir hnld':l\fln bel!r:ı!z ıqı~ınr er.zmPmlş tıl ort-ı,.a kovrn ... ıı;t ... ~ır ki N'tfadrn hu şe· ı' 
mtızl.,'"lnd'.l vuvı:ı knran bir baykuıs eea- dcı'H?lnrdlr Fnknt dnlrıa hlr mntPrYa- rı>flrırlnn ı?enı.• Tfl .. k n!"cılllf"rini'l lftlhp .. 

mptl"l" sn TPtmı.,tı. ll:mıt'Jll'cten kurtulnmıyan tnrlh ilmi mu- n<ı wı1 :ı,.ıır .• dl"?T'lrk sı•rf'th•lıo rlil mPn""' 

Atatnrk önce milli varlı~ bu clfed~n nzzam vP:oıf':alnr ka~·sında yalnız onun ini Tilrk m"""Pln• hıııl'J mycı ve (HHf\11 

kuı-tarm!lk ıı~ı· le hP.TPkP!t" gP,.ml .. tlr hlltdvt'c! vPya ha •nlcl!!I olm~k1 knldı. dlll,.rfn nne'ltl olarnk yad<>tmı>klf'I d_. 
ve lıJte ilk P"•'" bu b.dar hassas bir ta- R'tAıdlı: zihnlvet bu mnteryPllerln dalma mP.,qnJprf 'l'flrk n•l'fln tr<"ııı ~tmlştir. 
rlh1n mahsulUdUr. meçhul k&lmaııma eebeb oldu.· l3Jze bu delil değildir. Tllrk tarih tezi 
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• ismet • 
in önü ef Milli 

~uvaffak mesaisinin vasıl 
mesut 

olduğu neticeleri 
bir şeftir Cııb.\. 

J ll . ""lltti • 
C ıçind .Yctın on 

ıııtııı .. c it.tan beş yıllık kronolo· 
t "fr · ın id al 
i rıı>"ortıtısi%in e arkadaşı yem 
~010 • ~. lam muvaffak eserlerini 
~. . Jısin· et 1nö .. .. 
h''~• ıJllı. 1 Yapltıak ~unun eserlerin:n 
ı. ~ bıır •ıı, içij..... . bır gazete mevzu~ 
i ~ atla t ··•aıyatı . . . 

~c k non" .. n tezıdır. Ancak 
~a.ır ur ,_ uııun (S 
ı.._ ilk 

1 
lı"'n k 4) yıllık ömrii 

"': c aıı . ' oruna b 
"l cır ınkıla 

1 
n, aşarılan, mu. 

~ ltc:tıaı.1rrn,~e P arı kısa hatlarla te· 
~J •st l'. ~alışacağız 

1 "'ı de • Url:iye . . . 
t :ıli bi "rııtılcri nın Cumhurıyet:c 
~ tt / lllilteın n. başında Atat ürk ile 

' rt •tc ..... · . lllırn olarak .. "1·· 
ıtle .. ,, ııı'k goru ur. 

(i ~~c bbaşbaşa ılilbında tr,·ünü, A 
~ ,_ 11hıy0...,. \'e Yalnız iki kudret 

.. ıq. "'4~ 

L Ot · · Atatürk nutkunda 
"""". tc:e b· I\~ ,~.. , ıtlikte 1, tt"kcnd bulunduğumuz ar-

0 t il en~· 
~'ltıııJa -!a, ç 1 terkettiler. Yal· 
& tı ~ .1'aln1~ ~kayada misafir idi. 
1•11 .ıııu, )ıh"•ı •• aldıktan ııonrfl bir 
"'~ilı•· "tdd trıuav dd . hkı· <ı 1' c de (20 e • esı haz.ırladık. 
'" 

1 d~I t;kil4't t.- Kanunusa~i 1921) 
~ttu et· ı ~sa . 
~· t tad·ı ltıhit sıye kanununun 

1ti11t. •I elrni .eden maddelerini şu 
("- l ... §tın.. C 'lır• . "'ildd • • ., . 

llthl "'!' enın "h ""llır· c dcv1 . 01 ayetine: 
(" l)' • Clın" ~ "" ctıı.,) ·n "cld" h"'k• ,. t~ {Ct • • T ı u umc,ı 

•re ırı : " •~ }'aı:ı llıc,,,, 1 """"· CI) e 192 ~ l ,,. 'il ıı;dd 3 de Ankarada 1f:' "'IC T• CtJ• ·· 
>a ·~ tt .ınönurıuı rnunakaşalar ara· 
~ $ ~l'ıd· e11inin d.uyuyoruz: 
Q~t to:'" Cihan lck·lı~ini kabule ihtı. 
~"'t).lllztıı Ufti: • ~ ' bılırn b. ki" h '' · °" "Cu..... , ır şe ı u 
t,ı~ b· ~·u~u b·1· ~- · 1 it 1 ıyor. Bu mii. 

·"~ ek nctic . . lı.ıt bh- ~llaf eye raptcdıp ıfa· 
ı <ı~.ı \c.. ve tcııett•· .. 
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b •. 'Oylcrrı ı. • bunun ifac!ei hu-
·~· e~ten d 
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·~bı llıb 
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~~ l'e t>.. 

1
• kanu ~. Başvekil in-

i ı:ıı, ~"*h;ıı nsul 1 
~il, 'kail • :Yoktu o ur. Eund;ı 
~ ~~i 111'ıı "e .. r. Başvekilin in:.:~ 

~· !la ınurrıı .. 
~ 'l'et k '" lia <un Kılnb:lmeli 

>~~ı ltlrı '1betın ~~tlcrinin tcklifini~ı 
'Itır. t:' ıırnin· ~. 14zımdır 
'- "lıt,.. •rkl\ ·n icl<l • • A 

~•r • . l\ın b · .. tncsınde mana 
ı(j 'ltı-. Utun • 

lıı ha ~ı rn . mılletc kar~ı 
ı.. Ql'l l"cl:t ea Uliy •. . 
"I t li t t ~r • e.ı!l ıcabııtına 
tç 1 lj, <ıtrıh • llrıdir 

ıı~ f'tiıı Urıycti ·:·. 
le "ile -va. e aıu1• S •11 ılaniyle h ük ı-
~ sıı 1 

1Yaset d" ••. c, k o a11 1 . unyasımn 
ıı: '• lıv non" h' 
• t1 ·~ ı.. "et 01 ..... u ukCınıetçi • 
~ t rt ''Cd ••ıagı h 

~ "!le Cfleri . esaplamış ve 
Ct C k Ilı bu 

t lil,.~· ll\'vet] g:ıyeye çevir-
1.ı ........ ena· 

~ • ,..,. e em· 1 ve sonra 'l:ıu 
l O:ı ··ıct k ın sa ·ı 
~,. U, ba. lltdu • g am, müstakaı 
,. \'- Şla.ıı • 

'e ıı ota gıctaki 
'it !ıft ' ~ğ~ . rnu\'affak mesa 
~" \er . nctıc: l .. "~! l)tı 'il tir. n • .e erı idrak ed~n 

tl' ,,.. eısıcurn}ı 'ne rUk <'k . ur ol.::ıj:;u 
k~ "ard hıtab .. si · · d 
~ ıgı f ıçın "· 

ıı~arasın ~Y1.ı:li neticenin 
ı Uluyoruz: 

idrak eden 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Kemalist Türkiyenin cunıhuri- ı 
ı yetıe vardığı devrinılerin ı 

! başında Atatürk ile İnönü 1 
• bir rn üterr.minıdir • 
••••-•••••••••~~•••••••••••••••••o••••••••••J 

"Sükun, istikrar ve emniyet içinde 
çalışmaktan başka arzusu olmıyan mil· 
!etimizi anar§idcn ~ cebirden uzak, bü
tün vatanC:aşlar için müsavi bir emniyet 
havası içinde bulundurmağı, Cumhuri · 
yetin en kıyme-~li nimeti biliyoruz.,, 

İsmet İnönü bu nimeti Türk milleti. 
ne bağışlayanların 'aşında gelir. 

Bu itibarla demokrasi prensiplerinin 
Cumhuriyet Türkiyesin~eki tezahürle· 
rinin kıymetini ismet İnönüe borçlu
yuz. 

Hukuk ilminde yer alan Te§kilatı E· 
sasiye kanununmuzun esas prensipleri. 
ni hazırlayanlardan bulunan İnönü bu 
suretle Ti.ırk hukukunda bir inkılap yap 
mış bulunuyor, demektir. 

Lozan sulhü bugünkü hukuk ilminin 
mevzularından biri ve belki en mühim· 
midir. Bunun üzerinde hukukçuların 

çok kıymetli istifadeleri vardır. Loza.1 
sulbü beynelmilel bir politika muzaffe
riyeti olarak vasıflandırılabilir, ve bu· 
nun da muzafferi İsmet İnönüdür. 

ismet inönünün beynelmilel simasm. 
da esas karakter sulhçuluktur.: 

''Türk milleti d~vlet kurmak, vatan 
korumC\k kudretinde, kendi cevhcı·inc~ 
ki kıymet ve faziletlere istinad eden l :l· 

pıcı ve yaratıcı bir millettir. Sulh v.
lernkki yoluna bütün gayretlerini asil 
bir surette vakfetmiş olan milletimiz.,. 
Dıyen İnönü, Türkiyeyi medeniyet 
Cumhuriyetimizin en büyük şefi, reisi· 
dir. 

İsmet İnönü inkılaplar ncktasından 

da gene şeftir. 
"Türk milletini az zamanda büyül< 

bir medeniyet seviyesine yükseltmi~, 

Türk milletine en kısa yoldan temiz cc 
nıiyet hC\yahnr, feyizli tercltki yollarını 
açmış olan inkılaplar, kalb ve vicdan • 
larımızın en aziz varlıklarıdır.,, 
Diyen İnönü, Türkiyesi medeniyet 
seviyeslne yükselen ve Türk cemiyetini 
asırdide saray ve padişah zihniyetinden 
kurtaran ve bütün inktapları sarsılma1. 
esas ve prensiplerle millete sindiren 
ısındıran bir şahsiyet olarak tebarüz e
der. 

İnönü realitelere istinat eder. Onun 
inkıldpçılık hüviyetinde hülya, riya, rü· 
ya yoktur. 

Realize edilemiyecek bir fikri tanı 

maz. Bu ismet lnönünü daima müsbet 
neticelere ulaştıran büyük bir vasıftır 
İsmet İnönü harf inkılabının en hassas 
kurucu ve koruyt.cularmdan biri olmuş· 
tu. İnkılabın seri bir inkişafa vasıl ola
bilmesi İnönünün sistemli ve ilme da· 
yanan mesaisi netiresidir. 

Saray ve padişah artığı müteassıp 

ve mağşuş bir zihniyetin Türk milletini 

cehl içinde kavurduğunu görenlerC:en 
biri ve belki en başlıcası İnönüdür. Çün 
kü o bir aralık Osmanlı devletinin har. 
biye nazırlığı müsteşarlığında bulun -
muş ve ondan sonra inkılap Türkiyesi
nin hükumeti başında yıllarca çalı~mış· 
tır. 

Onun gözü önünde bilhassa beliren 
bu kültürsüzlük Türkün kültür inkı~a. 
hının başlıca amillerinden olmuştur. 

Bugün mevcut bir maarif sistemi var
dır. Yeni bir tedrisat sistemi vardır. 

Bunun esaslarını gene Atayla İnönü 

bazırlam ·şlardr. 

İsmet İnönü 19 Ağustos 1923 de ku· 
rulan (Halk Partisi) ile de üzerine ye. 
ni inkılap hazırlıklarının tatbik faali -
yetini almış bulunuyordu. 15 Mayıs 9~ 1 
de Anlcnrada toplanan Parti iiçüncü 
büyük kongresinde ana program ( Cum 

huriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, la
iklik, devletçilik, inkıl5.pçılık) esaslari· 
le en son şeklini almış bulunuyordu. 

Hi.ıkfımet başında bulunan ismet İn
önü, milletinhakimiyeti gayesini en iyi 
ve en sağlam temsil ve tatbik eden dev· 

let şeklinin Cumhuriyet olduğu esasını 
tatbikatiyle millete tanıtan, bildiren, 
temsil ettiren hükumet şefi olarak en \ 
büyük inkılapçıdır. 

ismet İnönü Atatürkle birlikte ve ilk 
Cumhuriyetçi olandır ve Cumhuriyetin 
Atayla banisidir. 

Milliyetçilik prensibini kültürle Tür
ke veren de İnönü olmuştur. 

Milliyetçilik prensibi bilhassa: ''Tütk 
ulusçuluğu, bütün muasır milletlerle 
bir ahenkte yürümekle beraber, Türk 
itçimni heyetinin hususi seciyesini ve 
başlı b<ışına miistakil hüviyetini mahfuz 

Cumburrctslnılz f <;ınct lniinU, nt sporunu SC\ m<'kl<' tanınmı'it:r; 

c1™ıriya atlı gcı.iııtilcrc hasreder 
boş zamanlarım 

tutmayı esas uyar. Bu itbrla mlllf ol· 
mıyan cereyanların memlekete iirme. 
sini ve yayılmasını istemez.,, düıtür. 

lariyle İsmet inönünün hüldlınet baım
daki vazife ve mes'uliyetlerini arttırmış 
bulunuyordu. 
İnönü bu umdeyi tam bir vukuf ile 

ve &istemlerle tahakuk etirmiı bulunu· 
yor. Milll olmıyan cereyan memlekete, 
girmedi ve binaenaleyh yapılması da 

mevzuu bahsolamaz. Bilakis tutulan sis 
temlcrin isabet ve muvaffakıyeti ile 
milli varlığımızı dış siyaset havasına 

yayılarak beynelmilel bir cereyan ha • 
!inde tezahürü görülür. 

Milli hareketlerimizin beynelmilel 
tesirleri müsbettir. 

Halkçılık, devletçilik ve laiklik, inkı
lapçılık umdelerini onlar~ içinde mün
.demi~ olarak nüfuz eden inkılaplarla en 

müsmir bir 9ekilde ve en isabetli bir 
tarzda inkişaf etiren, koruyan İnönü· 

dür. 

Yeni Cumhurrcisimizi dil inkılabın -
da da Atatürk hassasiyetile meıgul gö· 
rüyoruz. Tezleri teker teker ve ayrı ay
rı tetkik eden İnönü dil inkılabının mü. 
teveccih olduğu yolu kolaylaıtıran bü
yüktür. 

İsmet İnönüniln endüstri inkılabın ~ 
daki mevkii çok büyüktür. 

"Devlet ve milletimizin insaniyet ve 
medeniyetin esil hedeflerine do(r:.ı 

durmadan ilerleyip yükseleceğine kat'i 
inancım vardır.,, diyen Reisicumhuru • 
m·.H r.nd~stri inkılabmc!a basit bir gö. 
ren~kçilik d .. ğil bir ibdacıhk gi:1ttermi.~ 

bulunuyor. 
Hakikaten Türk cemiyetini layık el· 

duğu medeni kemaline yüksetlen Ata 
ve İnönü vahdetidir. Onun büyük eser
leri sayıp bitirilemez. Hükumetinin ba· 
şında çalışan ismet İnönü her vekaletin 
ayrı ayrı memleketin inkılapları eaha. 
sında gösterdiği feyizli neticelerin ş~
fidir. 

lsmet İnönü (29 Teşrinievvel 1923 -
de Büyük Millet Meclisinde Baıvekil 

sıfatiyle ilk söyledikleri nutukta: 
"Meclisi alinin daima izhar etti~i 

temenni ve arzu ettiği netice tözden 
ziyade iı yapılmasıdır. Cumhuriyet h:.i· 
kümeti sözden ziyade İJ yapmak, fiili. 
yat ve tatbikat ile size ve milletimi:zc: 
emniyet bahıolmak için bütün kuvveti· 
ni sarfedecektir. Şiarımız faaliyet, ıny
ret, it yapmak arzusudur • ., diyerek işe 
başlamış ve bugüne kadar başarılanlar
la ~ vaadini yerine getirmiş, inkılap~•· 
azimli, bilgili, büyük siyasetçi bir reis. 
dir. 

ismet İnönü Türk inkılaplarının ne· 
tice ve muvaffakıyetlerini hazırlarken 
bunu emanet cd~cek Türk milletinin 
yeni nesli için şöyle bir pernsip koy • 
muşlardı: 5 Teşrinsani 1926 da An. 
kara hukuk mektebinde bir merasim sı· 
rasmda .dediler ki: 

"Son derece istekli, Türk gençliğinin 
kabiliyetine hudut olmadığını esas itti· 

haz ederek netice almağa çalı§ıınlar • ., 
Türk gençliğindeki kabiliyetin hudut 

suz olduğunu söyliyen İnönü ''Mücadc. 
f Lülf en sayfayı reı1iriniı) 
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Büyük mate_ ....... _ 
karşısında 

matbuatının 
LOr ;t.r. 4.2... (A.A.) - Röyter ajansı 

bildir J!lm Londra gazeteleri Ata· 
ttlrkc \>'.: • • aleler ve makaleler tahsis et· 
mekte 1 

T.llıı ~ 1,ızetesi ba~alesinde diyor ki: 

olan rorluklan yenmesine yardım etti. 
Onun daha evvel Gelibolu yanmadasın· 
daki Epik mücadelede 1 ngiliz müstev· 
Iilere karşı talihi tersine çevirmiş olan as· 
keri dehası, nihayet kendi davasına tam 
ve parlak bir zafer temin etti. Bahtiyar 
ve galip a iker adamı, cüretli ve cesaretli 
fakat ayni zamanda ıhtiyatlı \'e bac:iretli 
bir devlet adamı ''e ic:Iahatçı oldu. Ekseri
ya hasta adamın ölümü için ayin yapını~ 

arı 
lan sosyal değişıkliklerle kabili mukayese 
değişiklikler vücuda gctinniş olan hayret 
verici adam öldü. Asker, teşkilatçı ve ida· 
reci, onun modem Türkler arasında hiç· 
bir rakibi yoktu ve çok eski zamanın harp 
cu sultanları arasında da pek az rakibi 
vardı. 1\.luvaffakiyetleri, Türkiyeyi bir 
A,·rupa devleti yaptı. yakın doğunun ta· 
rihini de<{iştirdi ve müslümanlJi:rın istiha· 
lesinde hala da kati bir tesiri olabilir ... 

"Kemal Atatürkün, yeni Türkiyenin 
kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mus· 
tafa Kemal paşanın şahsında büyük as
ker, büyük devlet adamı ve bürük şef öl· 
müştür. 1919 danberi Türkiyenin tarihi. 
ooun hayatının tarihi oldu. Cesareti ve 
vatanperı;erliği onu ümitsiz görünen bir 
teşebbüsün ba~ına, küçük, bitkin ve mu· 
zaff er müttefiklerin kahir istekleri önün
de bütünlüğünü kaybetmiş bir milletin 
mukavemetinin ba_şına kordu. Onun ruh 
kuvveti ve azim ve iradesi, kim olursa ol· 
sun diğer herhangi bir şefi sarsabilecek 

olan Avrupa otoritelerini mahcup etmiş· --------

tir. Bunlar, Türk milletinin harekete geç· F Et . i ok\' G r 

lenin kuvveti ilimden ve çahş'kanlıktan 
ibarettir,, hükmünü koydu. 

İnönü iktısa.di inkıliibımızı da: 
"Türkiye Cumhuriyeti iktısadi istik 

lili gaye bilen bir niznm tesis etmiıtil', 
Cumhuriyetin şiarı, yüksek gayemız. 

teıkil eyleyen iktısadi devlet idealini 
aür'atl-e tahnkkuk ettirmek için çare1-r 
ve vasıtalar tııharri etmektir.,, 

Diyerek tesbit etmişti. Filhakika bu· 
nu tahakkuk ettirmiş buluı • r. 

İnönü i~timai :nkıliıbımızda da bii 
yük işaretler vcrmi~tir: 
"Türk kadınının içtimai esaretten kat'i 

olarak kurtulması hfıdiscsi de bu zarna~ 
na rastlar. ilk &crbcr:tlikte belki tutumu· 
nu ıaıırrnış olnn bir ikiye karşı, şchrli 
ve köylü bütün Türk l:ad:nı, ailede, ce.. 
miyette ve hnyntını nrunuslu nlr-.ın·n 

temiz teri ile knzımmak yolunda kendi 
saygılı yerini hnkkı ifo doldurmuş!ur .. , 

ismet İnönü, "Cemiyetimiz, ilim ve 
fenne istinat eden. güzel san'atlara 
meclup olan, miHiyetçi, ilerleyici bir 
cemiyetir. Böyle olmalıdır, ,demek su
retiyle ilim, fen, güzel san'atlar inkıia· 
hında da inkılapçılık vasıflarını tebart:z 
ettirmiş şeftir. 

İsmet İnönü <le klasik bir mefkure. 
ci değildir. 

Onun yalnız kudretlerinde değil her 
yolunda dinamik bir vasfı vard•r. 

mek \'e de\ le ti tekrar canlandırmak için 
sadece şefin sihirli çubu!:ru ile temasını 
bcldiyen gizli kuvvetlere malik olduğunu 
unutuyorlardr ... 

Times, Atatürkün muhtelif ıslahatmı 

gözden geçirdikten sonra şu suretle de\"am 
ediyor: 

"Onun mu\affakiyetleri yalnız mem· 
leketin dahilinde Avrupalılaşmasına mün· 
hasır kalmıyordu. Daima ilham ,.e bazat 
da idare ettıği harici polıtika, Türkiye} 
batı de\ letlerinin dostluk çerçevesi içim 
koydu \'C eski düşmanlardan yeni dost'm 
raptı. Ev\·elce Avrupada bir tufeyli teliık· 
ki edilen Türkire. onun idaresi altlnd:! 
A ''rupa politık heyetinin kıymetli ve mü· 
terakki bir azası haline geldi. Türkler için 
bir bahtiyarlık eseri olarak, o, diğer mil 
let şefleri gibi eski arkadaş!annı uzakla5· 
tırmat-a sevkeden şüphe \'e hasetlere as.!a 
kapılmadı \'e onun kurduğu sosyal \'e po· 
!itik abide sağlam temellere dayanmakta· 
dır. f(endisi tarafından hazırlanmış ve i· 
dare edilmiş olan Türk inkılabı. erkek, 
kadın butün vatandaşlara Türkiyenin ev· 
velki nesillerinden hiçbirine nasip olmı· 

>'an hür, tam ve emin bir hayat verdi. Ye
ni A vrupada harp ve ihtilal karışıklıkla· 
rından ortaya çıkan şeflerden hiçbiri da· 
ha hızlasım yapmamış ve bu kadar zor· 
lukları yenememiştir. O, bir milleti matem 
içinde bıraktı,. Türkler. şimdi do .. tlan o· 
lan \"e Atatürkü korkulur bir düşman sı· 
fatile derin bir hayranlıkla takdir etmiş o 
lan Ingilizelrin bu kadar büyük bir ada· 
mm ölümünün Türkiye ve Avrupa için 
hfısıl ettiği ziyadan dolayı pek ziyade 
müteessir olduklarım bilerek kısmen mü· 
tes"lli olabilirler ... 

-r·,mes gazete-;i dığer bir sayafda Ata· 
türkün tercümei haline beş sütunluk bi:
yazı tahc;jc; etmiştir. Bu ~·azı ııu satırlarla 

. 
Ankara, 13 - Alır.an bazı haberlere 

göre eski Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Arns yakında meU'usluktan istia ederek 
Londra büyük elçiliğine tayin oluna -
caktır. 

Eski Da:ııl ye Vcl:ili Şükrü Kayanın 
da bir elç:liğe tnyini ihtimallerinden 
bah:dunmaktadır. 

Bugünkü Londra Sefiri Fethi Okyar 
ise açık bulunan mcbusluklardan biri· 
ne namzet gösterilecektir. Mebus se· 
çildikte:ı sonra kendisine mühim bir 
mzüe verilmesi ihtimali de vardır. 

Fethi Okyah dün 'Sabah Ankaraya 
gelmiş ve öğleden sonra Mecliste· 
ki Riyascticumhur mnkammdn Cum . 
burreisi Jsmet bönü tarafından kn· 
bul edilmiştir. 

Fethi O!ı:}'ar dün akşam eskpresle 
1 tanbula hareket etmiştir. 
Diğer taraftan. Dahiliye Müsteşar. 

lığınn eski müsteşar Vehbi Demirel'in 
getirileceği \'C bugünkü dahiliye mils· 
tcşan Sabri Çıtakın münhal Yalilik· 
lerden birine tayini de mevzubahstır. 

• ...., 1931 

Milqon lira I 
13 1K1NC1TEŞRu, -

500 
Alman 

Yahudiler 
da ki .. .. nıete 

u ~ 
bu kadar cez rec~ 

r 30LI~ 
Berlin, 13 (A.A.) - Von Hathm kati-' 

lini cezalandırmak için hükumet Alman 
)'ahudilerine bir mitrar mark (500 milyon 

1 
rürk lirası) ecza keı;mi,.tir. Diğer taraf 

tan Göbbcls Yahudilere tiyatro, sinema, 
~azino \'e=-aır eğlence yerlerine girme; i 
\asak etmitşir. 

senetlerının yüzde ıs ~~.g39l 
tarafından alın:ıc:ık~ır. t yıı~ 
ıtılxıren yahudiler tıcnrt 
nedılmekterlir. . :ıJlı ıç ~ 

Yahu:ii mesele:;ının h pla'111 
. d bir tO 

l rilrın"ın rıra etın e ~ 

Almdn yahudilerinin 
.ınden kesilen cezalar. 

mı,tır. 
1 

rııl!cıbl 
• . mo er ı 

heyeti umumiye· N~~edılen eınırn~ • dt tic31t 
bunlann umumi tmrlılf"r ~optcın ptıra!<en " t•f' 

o;ervetlerınin yiizde on 
11ektedir. 

b~ini teş':ıl et· 

Diğer taraftan, halkın infiali netice· 
·inde vukua gelen zarar \'e ziyanın ya· 

hudi mal sahiplerine tazminı için dahi 
gene yahudiler bir milyar mırk verecek 
!erdir. 

, ı oıar:ı· 
~ O'lru'u'< , e l""'"I t~ı-ı 

pamıyaca!dardır. ue:~ 
· nı ' Keza, yahudiler bır .. e._~;eıerı 

ola.mn·acakları gihi ınu d 
. ki r JT· 

·fa da hulunamıraca · a 't!'i:ıdt 
.. et'' # Halk,n galeyanı t3ııı r 

d ıer • ta!1rıbatı gıme ya~u .1 rtıı tıtde 
dir. Yahudilere aıt sıgo ral'tıf 

Bu suretle. Alman yahudilerinin umumi ne lehine m·iomd<>re olıına t 
Ta s·... pi~~ 

Ata tsının ölümü karşısında son su? dırı Ey Sakarya ve çanütlY:ıJI"' 
o:r acı duyan yük:c.,. tahsil genC"ı:g· i, hitleri aya<•a kalk nız 1 p ..1 

:s .., )iyof·" d', 
.<ara haberin duyulduğu gündenberi, bü yük adamı aranııa ge Jtlar1' { 
yük bir hey~an içinde bulunuyor. Ve meydan hıçk.ırık t 0,lı' 

Evvelki gün, ve dün arka arkaya tlni- Abdülka~ir. sesini ı,ır 3 ~I 
·t k r 1 ' l k ·ı· · .~r• ı versı e on erans sa onunca top an~n tere ı avc etti: . . .rrıııs~ 11 

Universitelilerimiz Cumhuriyet f.bide. "- Etin ve kernığin. rıtııttl ~ 
d önünde toplanıp L•lu Atamızın hey- li öldü. Fikrin ve jdealJJllc 'fiJ!~:J 

aca · ~I .:eli önünde and içmeye karar vermiş- mali ebediyyen yaşaY -rurlc ~ ~ 
terdi. ni Türk inkılabını, 

1 
ıcıP 1 

' d-rJ: •• c Gençlik bu asil arzusunu bu sabah her nman koruyaca., 1<•0' 
faksim de Cumhuriyet abidesi önünde kanımızın son damlası~ ., 
~~nsuz:, fakat vakur bir heyecan içinde rak .JO'U .. ,. tdıırat1 yr 
ferine getirmiştir. Buna meydanı do 

Daha sabah saat 9 dan itibaren Tak- ğüsten şucevap çıktı: 

- Koruyacağız 1· ırıı~ıJ• 1, 
Kürsüye ikinci çıka~ o\dılı ~ '1: 

sinden bnyan Mescrre ııs et~,ı; 
zın 11esl Kcınnlinllin h• eıı ~JI 

.:>ime akın başlamış ve saat tam 11 de 
binlerce münevver &enç ve on binlerce 
İstanbullu meydanı doldurmuş bulunu
yordu. 

Merasime hep bir ağızdan söylenen 
istiklal marşiyle baıılandı. Etraftaki so
kaklar h:ncahınç dolmuştu. İstiktal cad· 
desinJe iğne atılsa yt:re düşmez bir ka· 
labalık vardı. Fakat, atlı, motosikletli, 
bisikletli, YilYa polisler, miğferli jan -
darm:ı mangaları v: inzibat erleri, inti
zamı muhafaza etmeleri için bu yüz bin 
insana en ufak bir ihtarda bulunmak 
fırsatını bile bulamadılar. 

Kürsüye ilk çıka:ı edebiyat fakülte
sinden Abdülkadir vldu. Meydanın ma· 
temli sükunu birden geni ve gür bir 
erkek sesiyle doldu. Bu ses, her an he
yecanını ve perdesini yükselterek ha -
kikaten münever Türk genxliğinin duy 
gu ve heyecanını tt.rennüm etti: 

.. _ Bu tunç abidenin huzurunda, O

nun yüksek sahibi rr.illi kahraman Ata· 
türkün karşısında, milli saadetimizi id
rak için toplanıyorduk. Ne yazık! Şim. 
di onun ölümünden duyduğumuz acıyı, 
içimizde bir şimşek gibi çakan hasreti 
göze vurarak toplanıyoruz. Atam 1 Ev
latların duydukları azabın, hiçbir yük
sek san'at1a terennliı.ı edilemiyeceğini 

anlıy:::rlar. Sen ki Türk gençliğine; 

''Ey gençler! Aı a.uzda yirmi yı:.;ır.ıı 

gelmiş sayısız Mustafa Kemaller var,, 
demiştin .. Senin sözünü isbat edece-

' ğiz. Aramızdaki Muı>tafa Kemaller o· 
tuzuna, kırkına, ellisine de ulaşacaklar-

ınıı1111ntJ1"'lltttıııuırıJfllll1JtıN1unt1Ulflttıtıuuııınırlff!1mınıı•ıı 

Onivetsiteliletin 
lnönü'ne telgrafı 

Dün Üniversite konferans sal:::nunda 
toplanan tlniversittliler Reisicumhur 
İsnıct İnöniinc şu telgrafı gönderm.ş -
!erdir: 

lamel lnönü 
Cumhurrcisi 

ANKARA 
"İstiklalimizin, Cumhur:yetimizin. 

ve inkılabımızın ba~ında sizi görme'k 
bahtma erişen İstanbul tl:ıiversitcsi 

gençliği. kara haberin, kara felaketi 
ka.şısında büyük ümide ve biricik te· 
sellisine kavuşmuştl.4r. Büt:..in TUrk 
gençliği, milletinin ·ıe başının sağ ol
masını dileyerek hürmetle ellerinizden 

•. . illetin ... ıııı· 
tandcı.ş cınsınin, ın ~"' 1 
ğı olan kadınlığın dili~· O •Jf' 
mersiye söyledi denile ıJl1 ),.ııı 
yecan içindeydi ki oıı 
lerinl kaydedebilrnf'!J_ıı:n ~ye1e ~J 

"- Atam! Sen Tilr tutlıııır/ 
yaktın bıraktın! Bunu 
varsa taş olsun!, 1' otıO ~ 

Bu olmıyan, olınlY5~ıı:ı.Jtlııı 1,ı düşmana karşı Türk k:010urJXI ~ 
tiği lanetti. Meyd~nı te sett'tıl' 
Türk milletinin f3_tırak 1~etl 
rcddüd etmiyeceği bU f 
tekrnrlndılnr: • ..J 

- Taş olsunl ll)'e ~ 
ÜçUncU olnrnk kUts serlıl 

bendis mektebinden di )d: ffı/ 
heyecanlı bir sesl~ _de sl ~~;1' 

"- Atatilrk. gof;de ra1' elP 

kalbi Türk gençliği 018 

şryac:ıktır!,. rkilll şıJ 
Ve nutkunu AtntD 

bilirdi: seııiD .~ 
''- Yüksel rtırk! ~<' 

llğin hnddi yoktur.,, 1'ışıı 1 a,ıll_ 
Bunu mUtcakiP hUk~r 8r~ .. ,r~ 

sı . "" I' tısnt fakUlteslndcn ~ ıııste.1111 ~tll' 
fet Halim heyecan ve bC ır-4 " 

·ın 111' .,'il ha art trran birer 1•1 
..... ııl1• MY 

• .. • ıll'-'- ttll" 
Hitabeler l..ıittıgı tc p.t• JeP 

siteli kürsiye getere t.it•P 
·"'e J• 

tuklarından gençlı!odıl· tıVl'v .J 
mını hıçkırıklarla o 1"ıl1' r• iitl (".;. 

Bundan sonra, H~ .;e ııilt ,et' 
v a· k"' ··ye geldi .. ô• ~' 

e ıa ursu ··yıerııege tıit , 
aşağıdaki andı so ıcııll d ;'' 

Binlerce genç, coŞo)'ıe 111~1 bir ağız.dan aynen ş .ı·si ,., C ,, 
"Biz Türk CC°~' , /_. ~ 

, . ·ras'' .a. ,,,.~'/: 
rnklığr eşsız nıı ~ ı:sJ"P'"' T ı 
yt?tİnc onun jnl<ılıtP.!.d;ııeı J~ 
retli ve kuv,,.ct 1 ti toP ' l' 1 cJı>r ::a 
dık kalmnğa;. vatıt~P.,, f 
mızı, istikHılıne ... ~• "I.,/ 
şerefimi~ gençhC ştrı11'11 ;I 
ve Türk1üğüın~~rı.;erİ1'1 A 
denin önünde 

50
"" 4;/.,fı ' 

ıı1" ruz.,, tııJ 
1 

/ 
Merasim nihayet, ti1'ı; r ,s 

hep beraber tekra ,ı' 

lendi. dtıı t" 1 
Sonra hoparlörler . /. 

d.• • .... öı ~.J 
ı. . . şıw ~~ 

Yeni Reisicumhl•rumuzun Türk in 
kılabındaki mevkii bu kadar r~ühim bu· 
lunmasına mukabil beynelmilel bir si
ması da vardır. Bu hiiviyeti yalnız . :>. 

litika ve harp ir'leri.ıde değil, ilmi sis· 
tenılerdc, ilmi prensiplerde de mümtaz 

bitiyor: • • • öperler . ., - Merasim bıttı· 13iıe 
'kiın ile d:ığılacağıı. 

bir met ve kudrettedir, 

"Karan. cesareti ve şiddeti Türkiyeyi 
dü5mandan kurtarmış \'e sonra da yalnızı 
Rus •ada Pier ve Lenin tarafından yapı· 

Londra büyük elçimiz Fethi Okyar İstanbul tlniverdtl''"i re..,,.1;;;-i 
budur. bu <-abah An!,aradan şehrimize gclml5tir. q1pllllllllllhtılllll~na1tll!UMl"lllff"llWJ--

\ ze gelmiştir. 



~1938 
-~- B a Ü IF==k.=-@i <dJ o ifil l~~~~~i 

Yarn Çinlilerin Japonlara .karşı çete 
Yamlar arasında harbi yapn alarının sebepleri 

bltt ao yıl yaşadı nelerdir ? 
't<\ i'l"l kıa: kaırcııeşını yiyen, en aza Da 
Va .vannua ınasoı c9los'tt ©> mlYlş '? }apOnlJa, Ç~n köylüsünün 

hşıletin kan k k nz um ugor du. arde~liğınP abul edılmış tek 
\' 

sempatisini kazanacağı· 
Haıbuki .•. 

cıa~ arasın- beyaz kadın 
~~. lngiliz }'a~ıran 
~ıın kadını 
dij lltı~ı lrıgiltere}e 
Ilı' Ur. ~ 

I !elti 1 et • 
alt ~lı zb. Yaşıncıa 
tı n ır ih• 
Ele~ lkıisis DıYar 
lııı-ı. v~iltt aenı 
ı~-"" Y::ıo~- ra • f11 ~Ş\eor. 
ı: kabuı kard~ı • 
Dt be;-aı ka edılrnie 

Yti b . dındır 
ot ueıs b , 
l ~ ~ undan 
llti11e: sene e\' eı 
~ \'t ~ a»rı.ı • 
~ \'Usturaı • 
lıııcıııtıı \'ahsılerin bu 

ta iıt..... lllınt:ı ı.._ • 
~ "ııt~li -...ua· 
h!.• Yerti A_\'U tu
~ ""llll ı erı dün 
llıtı b· tn Rtt; kaı • 
~ ır ka\lıtı. • 
larıtı}UıQlld • 'dir ve .._..._ ___ ...ııiliililillQClllllıı-=-;.ı;..a: 
~~y~ en Dıyzi Bets 

~~ır. a 0 niar arasında rastge· mı çevirerek aldılar, geniş bir meydanlı-
~~ıler he ğa götürdüler. 
,n~dır. Sch~~ taş devri hayatı ya· ".Merasim burada yapılacak-tı. Orada 
~ %t orı ~~r ~re Yakın yerlerde de bilyük bir kalabalık vardı. Fakat, içlerin· 
in~ t\..... . ıncı asırdan ileri geçme· den kadınlar ve çocuklar ayrılmış, daha 

~t~~Yıi Bets bu uzak bir yere toplanmı~tı. 
'fi }'~ en vahşi insanların "Ben, kalabalığın ortasında bulunuvor etzn. ı, Va}( • 
~ılın· 13. trıecİ . ıt vakit onlara dok· dum. Ne yapacaklannı sordum, söyleme-
~r.aııı 1ğ ntuciZc:ı enı~·et öğretmiş göster diler. Fakat, herhalde fena bir harekette 
.... ~ 1 1 rıı 'le e>rıl::ınn sevgisini ve bulunacak değillerdi. Yapılacak şeyın 
~ ~ ll'ılJkaddes br:1·!ihr. Hattft vahşiler lehimde olacağını anlıyordum. 
la Olıırak ta ır varlık sayını, ve o-a d·ı nırnışlardır. 
' ı biliyor 
~, °'}'21 Be 
~ ~ı~. l\\'\ı tu ts bu otuz beş sene 
~tir ~ı,. onıraıYa Yerlıleri ile o kadar 
"'lll "l, ~ arın aras k . 1 1lt IUııh ~İSin· . ına o ·adar gır· 
ltr~ 1 e ~ ın hır İngiliz olduğun· 

"Biraz sonra son derece uzun boylu ve 
iriyan bir adam geldı. Elinde bir mabut 
heykeli vardı. Adam görünür görünmez 
kalabalık hep bir ağızdan ilahlara . mah· 
sus aşrkılan tutturdu. Sonra, mabut yak- , 
laşınca hepsi yere kapanarak duaya baş
ladılar. 

Çinde Japonıar tilddetU bir çete harbl
le mücadele etmektedirler. 

Bilhassa son günlerde ordunun te\l&ll 
0<1on mağlüblyetlerl karııısmda Çin çctc

lcrlnln faaliyeti fe,·kaliıdc çoğalmıştrr. 

oNye ZUrhcr <'ııytun'un Şıın,ı;haya yol
lıı.llığı hususi muh~blrl gazetesine bu ,·a
dyctl doğuran ııırbcblcrl çok giizcl tah

lil eden bir mUt.alc:ı yazmıştır. Bu yazıyı 
.ışağıı.la hula<':ıksınız: 

Japonlar, Çlndl'kf harbe geçen yaz 
başladıklan zaman, Çin köyltilertnin, 
Cankay~C'k rejimine \'e Kunıintang'a 

karşı cephe alacaklıı.rmı ilmld ediyorlar
dı. ÇUnkU ihtilfU yıllarında, Kumintang, 
<; lfteiz çubuksuz ve boğazlarına kadar 
broçlu olan köyltiyU, yaptığı %iraat pro
pngırndasiyle çok şiddetli bir şekilde ha
rekete geçlrmiştL 

Kumintang, topraklann köylü arasm
da taksim ve tevzllnl, köylUyU muraba-
hacılardan kurtarmayı, memleketin muh 
telif yerlerinde köylilnUn kendini mUs. 
taklllen idare etmesini ve köylUye dost. 
ça bir tavır takınacak bir hlikumetln ig l 
başına gelmesini Vaadetmlştl. 

Fakat, köylünUo yardımiyle hasmmıla-
nnı ezdikten sonra, onlara sırtını çevir
di ve anarşistçe bir mahiyet alan köylü 
hareketini birçok kan d5kerek bastırdı. 
Once verilmiş olan sözlerin hepsi unu
tuldu. 

Askeri zllmre ve bUyUk burjuaya da. 
yanan Kumintang, Çankayşekin önder -
liğ'i nltmdn modern bir devlet kurmak i
şine kendini verdi. Şaşkın bir hale gelen 
\'e hayal lnkl.sarrna uğramış olan köyJU-
!erin çoğu komUnistlcrin tarafına geçti. 
Ealbuki bu hnı t'ketlt'riylc onlar c:-ı '< yan 
J:ş bir yola sapmışlardı. Zira, Çin lm

mUnistle rl yenJ bir camlnnın muvaffakı-
mUnlstclrl yeni bir camianın org:ıniza -
törleri olarnk hiçbir muv:ıffakıyet gös-
tt>remediklerl gibi, birçok yıllar silren 

('in, bıı mıınt.:ızıı.m kuwe~lcrlnin nmğUibiycU lınrsısmu:ı işi ç<ıtc r 
luırb!nc döktü .•• 

kavemet değil de, sempati g5recekleri- r 
ni ümid ettiler. Fakat, Çinlinin ezelden
berl kopalı kalmış olan ruhunda mu -
hakkak surette bekledikleri reaksiyonu 
hiçbir yerde temin edemlyerek bUyUk 
bır hnyal inklsanna uğradılar. tsUli se
ferine çıkmış olan Japon askeri, son elli 
yıl içinde hiç değiememlgtir. Bundan otuz 
yıl evvel prens !to ve Marki Katsura gi
bi fevk~lade mükemmel diplomatların, 

Tokyodaki parlamento trlbUnlerinden, 
Korondn ve Mançuryadakl Japon asker
lerinin avgınlık ve taşkınlıkları hakkında 
e<Sylediği acı sözler, bugUn hemen hemen 
unutulmuş gibidir. Askeri zUmresine ha
kikatin söylC'nmeslnl her vakitten ziyade 
lUıumlu kılan bugünkU gUnde, Japonya
nın lto'nun yahud Katsuranrn çap ve ce
saretinde devlet adamlan kalmamıştır. 

Başı boş kalan Japon askerleri, Çinin 
bUyUk şchirlPrinde hattA. Nanklnde bile, 

kat onlar bu hususta tamamlyle aciz i
çindeydiler. 

Müstevlilerin Çin köylerinde yapmıe 

olduktan şeyleri en geniş havsalalar bi
le almaz. Bu hususta yabancıların ve 
hususiyle misyoner ve hekimlerin vermiş 
oldukları birçok raporlar vardır, 

Çin köylUsU mcgekknte ve hayatın çe
tin eartlarına alışkındır; bundan başka, 
o sel b:ıskınlnnno, bulaşık hastalıklara, 
açlığa mukavemet obncslnl bilen bir in
sandır. Bu köylU bir lokma toprağına \'e 
kerpiç klUbeslne sır.ısıkı bağlıdır; bu IU-

~:~}tarı ~&ıliZ<:t b'ıdrer~ye gelmiştir. Se· "Bundan sonra heykeli benim kucağı- çetin ve kanlı mUcadele1en sonra as -
.ı~ıı ..... "il kactı kelıme konuşmadan ma verdiler. Mabudu iki elimle tutup, ~- kerlik bakrmından merkeü hUkumete girdlktı'•n sonra gUnlerce yağma ve talnn-
'llf ~cı,ı}'a n, ana d"l· det olduğu üzere. havaya kaldırdım. O za- mağlüb oldular. da hulunmuşlnr, yakıp yıkmışlar, elvll 

barla onu yerinden kımıldatmak kolay 
bir şey değildir. Netcklm hnrbin ilk gUn
lerinde Japonlnrdan bile kaçmamıştır. 

Fakat Japon istUAsı altında kalmış olan 
Çin köylülerinin çektikleri eza ve gör -
dUklerl korkunç sahneler, çok geçmeden 
bUtUn Çinde ağızdan ağıza, köyde~ kö
ye dolaşmnğa başlamıştır. 

Şimal ve orta Çindeld köyliller, Ja -

· terı·ı . ı ınden ziyade A- . . 
~) 1 erinın dili · 1 makt . man yanıma aşıretın en yaşlı adamı gel- Bıı vaziyeti gBren Japonlar, Çin mil- halkı kurşunn dizml!ilCr, yUksek rütbeli 

~n ltı~ llets . nı ana a di ve beni kendiler ine kan kardeşi edin· letine değil de Kumlntanga karşı giriş- Japon subaylnrı bu hallerin önilne geç- drn, erkek ve çocuk otuz milyondan faz-

pon ordusu önOnde, rUzgfır önUnde sa
man gibi dnrmadab'ln olmuşlardır. Ka -

1 

~·~teJi( dYerlıJerin arası d k ~ f>p11nmı 11 frıridt tikleri bir hnrbte, Çin k<SyllisUndc>n mu- mek için bt'yhude uğr:ışrp durdular; fa- ~ Devamı 11 incide 
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ter)j dille ~:cnmiştir. Bu su- "ı _,_1:m1-- --=, 
t ~ko 

11 Sö~·1~ · erınınsayısı t88dir- !Ko~~I tRJ~ft@e H A B E R ' İ N R E S İ M L İ Z A B ı T A R O M A N ! : 3 lııı ııuŞa "1..1 1ğınc ·· ~ı 
~ ı.'n~ılr füesi d gore, hunları ko- •------------------'tlnı,. ~Ceyi b· e değisn1iştir ve bu-& ..... ~:.ı. ır A.\ :. 
tıı.~ ~~~tadır. 1!:.turalya yerlisı gi r ... ""~ı~? 
bıı }'ada Pereı t ı . . ( /! :\ --

11n aıiUt aş;ıdığ, ~gıJız kadını. Avus- ~ 
~ tul> aı a n1 k~ rnu:tdetçe İngiltere ıle l ~ 

1
r- -

ti,. ~ ttıa :.11t ne d utıış, ne oradakilerden 

s t ı.ırna e onlara h · hak ~~~~~-~ 11ıiın... ıı~Ute t \'C'trn; . seya atı ·- f ı<1z1L C#l>LGC· 
l'b ·ııı.ı.ıur r"','e rn Ştır. Bugün Dcyzi 1 DiRE'< T~1.· s1:~. 
Ilı • ı'-· · Pakat ~hcu bir kimse olarak 1<"" ı'P1 "'""" L,;;,;;,~-t 

'·'ıt l\I lttı , neşrctrğ· k" . CMl>O>·· n ~rr ı ı ·ıtapla ~h-
\ ıncıa ht'r tarafa yayıl- • 

1 ' ··" • -, ~ lt t lle r 
~ L : ~ts A ~1 

llueu o:du w l,, W 
< ltq ual VU:ıt UraJ 
~ dıtıd 1 &•zlj d Ya Yerlileri arasm 
~ıt ~ İtact:r· \' erJııeın~ rnerac:iznıeri görer. 
~ -itfa 01 

11larına ;.
1 

u gibi merasımlen 
'ı' ' arilk bu .. ' e gö,,tcnnezlerke'l, 

tt. tr ı~ ~ı~ıe:d rnukaddes be} az ka· 
l '>rıu k ır. 

' ır. D arı kard ı ·ği 
il<· 'le eyzi B eş ı ne de kabul 
~ il 'ah aıııatı;·o _et bunu kitabında 
l ~ 0~ .ıh Ruruır. 
~ · ~ı~e btırn:~ ıle uyandım. <..".adı · 
"""' lt~ta Ulları..ı 1 ng <rerlilerin bir si-
·ııq ı. t g ·ıı ·lctrı 
''" ıcttı 11 l't ı do ve dcğdiğı } er-

" IJerı. d:.ı • nup g ı 
-ı~ •ıaı, tuğu e4en ucu kıvrık 
tın~ \e r....~ <ılkctrakrıu duyuyordum 
,.. "'ili, •<{,,ı Uz · • 
~t Ç;ıılıtı rcı<ın dı erırne bir kap al-
l:ııı~~ ~ini rı "'t'"a'ı~~rı fırladım . O za 
~~ lltı ~ô·durn H ellı, altmış kişinin 
~ 1 ~1~1~arrtı ve h e~~inir. ellerinde 

"ıtcıu 1:" 'laz1 0 ep 1 ~ıplaktı. Yal· 
~ 'h llı>I rtüler . 

• , 1 k.. l"ınd ve su len bu-
~ 'a 'l\11•1 e uzun tı, "lrı~ "r h vap'<lklardaıı 
b.~ ~l a ~ aııhrınrt k 
.• ,_, ;hın dudakı a ()y tG\·Jrori , 
"),~l~til>d?'"rac:irn ~nnda halkalar ... 
..:,,, '1~ qtınlerine mahsu~ 
suş, etraft 

'"ak karş ~ çıt çıkmıyordu. 
1 adılar ve etrafı-

~EMİHİN 
~fR T.qRA
FıNDA ~JlTJ. 

SIH ADA.Ml.1 
Rı l(ılıL 
GÖLGIZ'll 
ATE!Ş AS:· 

TILIJ~ 
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Tanımadı :::ım bir adam, pencereme 
bakarak, telaşla eı1e doğıu 

koşuyordu 
-3-

Biçare adam kafasından ve omu -
zundan aldığı iki kurşun yarasile der
hal ölmüştü. Beyin dışarıya fışkırmış. 
tı. 

Arşak elleri titriyerek tbrahimin 
göğsüne yattı ve kalbini dinledi. 

- Ölmüş, dedi. Alçaklar arkadan 
vurmuşlar. 

Ne postadan, ne soygundan bir iz 
vardı. Saat belki geceyarısını aşmıştı. 
Hafif bir kar serpintisi başlamıştı. 

- Aman, dedim. Arşak, ~uratle ine
lim. Bir tipi bizi buraya nuhlayabilir!. 

Süratle köye yollandık. 
O gece hiç uyumadım. Henüz tan 

yeri ağarıyor. İçim yanıyordu. Su iç. 
mek için kalktım. Henüz kapıya_ yak
laşmamıştım, şiddetle sokak kapısı vu 
ruldu. Bir daha vuruldu. Pencereye 
koştum. 

Ostübaşı perişan, yorgunluktan ka
pıya başını dayamış biri ikide birde 
kapıyı yumrukluyordu. 

- Hey, dedim. Sen kimsin? Bu va_ 
kit ne işin var? 

Pencereye baktı ve parmaklannı 
arr.Jıklayarak yüzüne götürdü. Hın
çaklardan! 
Kapıya koştum, açtım >'e yakasın. 

dan çekerek içeriye aldım. Taşlara 
çöktü. 

- Ben Kapriyel, dedi. Torba dı • 
şanda. 

Donla, gömlekleydim. Kendi ken
dimden, gölgemden, rüzgardan, her. 
şeyden korkuyordum. Torbayı bir 
hamlede içeri aldım ve bu meçhul a
dama yemek getirdim. Ta!imatın bi. 
rinci safhasını cdn etmiştim. 

- Nereden geliyorsun Kapriyel? 
Yüzüme baktı: 

- Emir (R. C.) her şeye burnumu
zu sokmıyalım. Dediklerini yap. Bun
lar korkunç adamlar arkadaş, dedi. 

- Malfım! Malum! diyt; sayıklar 
gibi söylendim. 

Onu gözlerimle gördüm. İçlerinde 
mel'unlan var Kapriyel ! 

- Sus! Ben bir saat kadar uyuya. 
yım. Beni uyandır. Daha üç günlük 
yolum var. 

Dışarda sesler başlamış, köylüler tek 
tük işlerine çıkmıştı. Hayat başlıyor. 
du. Asıl dert bundan sonraydı. 

tbrahimin katli haber alınacak ve 
muhtar Recep bu işe el koyacaktı. Be
nim de işimin ikinci ve daha mühim 
kısmı başlıyardu. 

Kapriyel Everekliymiş. J{unduracı
lıkla hayatını kazanırmı~. Vahram (•) 
adında biri teşkilata almış. üzerinde 
çok ağır işler varmış. Bir hafta son
ra meseleler başlıyacakmış. Henüz 
dört yaşındaymış. 

Cebinden ermenice bir gazete çı • 
kardı. 

- Oku, dedi. Sonra bak. 
Ve bir kenara uzanarak derhal de. 

rin bir uykuya daldı. 
Elimde gazete, gözlerim bu bir ölü 

gibi uyuyan Hınçaklıda düşündüm: 
Kunduracı çıraklarile, aç ve san be

nizli bu çapaçul insanlarla ve nihayet 
benimle ve §ununla bunttnla istikliil 
ve ihtilal davasına kalkışmak pek akıl 
karı değildi, ama kimbilir beThi um
madığımız taş baş yarardı. 

Nihayet emelimiz Türkiye değil 

(küçük Ermenistan cumhuriyeti) idi. 
Vakit epeyce ilerlemişti. Artık güneş 
tamamile çıkmış ve biraz hava ısın
mıştı. 

Kapriyelin omuzuna dokundum: 
- Haydi, dedim. Bir buçuk saat ol. 

du uyuyorsun. 
Yerinden fırladı ve gözleri büyümüş 

bir halde korkuyla haykırdı: 
- Bir buçuk saot mı? Aman geç 

kaldım. 

Hayretlerle ve mcrhametlcrle bu a. 
damın hazırlanışını seyrettim. Uyku 
Rersemlfğf geçmemiş olacak ki ceketi
ni ance ters giydi. sonra tckarar çıka
r rak erm<>nice ağır bir lı.iifür savur
du ve bir kolunu geçirip c>ıimi süratle 

ve şiddetle sıkarak koşar Jibi merdi. 
venlerden atlaya. ak indi ve kapıyı hız 
la çekerek dağ yoluna doğru koşar a. 
dımla yollandı. Arkasından baktım. 

Silah 'e para vermemiştim. Daha doğ 
rusu vermeğe \akıt bulamamıştım. Hem 
vermek istememiştim. Nasıl olsa vaktini 
geçirmiş, beni ganunazlıyacak hali kal· 
mamrştr. 

Ne diye silahımı ne olduğunu bilmedi 
ğim birine verecektim. Bu silahlarda be
nim ismim mahkuktü. Sonra ele geçerse 
ateşe ben yanacaktım. Zaten fazla mu
hakemeye de vakit kalmamış. gene tanı· 
madığım bir adamı pencereme bakarak 
telaşla e\ e doğru yaklaşırken görmüş· 

tüm. Torban alacak bu adamdı mutlaka. 
Kulağını çekti, süratle kapıyı açtım. 

Torbayı eline tutuşturdum. Benim heye· 
canuna çok pişkin bir edayla gülüyordu. 
Parmaklarını oynatarak para işaretı 

verdi. Cebimdeki bütün parayı verdim. 
Hakikaten kulağının arkasında geniş bir 
iz \'ardı. Biran ewel defolup gitmesini 
btiyordum. Soğuk, insana can azabı ve
ren kötü bir tipi vardı. 

- Emir Mene ( .. ) diye başladı. Çar
şamba günü l\Ierzifcına gideceksin. 
Öğle vakti belediye kahvesi sağ kapı· 

sının yanında sol elin .arkanda duracak 
sın. Talimat o zaman! 

l~te şimdi mesele çatallamıştr. Evimi 
barkımı bırakarak Merzifona gitmek ve 
fiilen bu i~ ba5lamak hiç işime gelmezdi. 
Beni bu işe karı5tıram bulsam çiğ çiğ 

kanını emecektim. 

Bu emri yapmamağı hesap bile etmek 
delilik olurdu. Her söyledikleri tahakkuk 
eden bu adamların beni bir köpek gibi ye
re serecekleri aşikardı. Bir taraftan da 
!\Ierzif onun merkez olduğunu haber almış 
bulunduğum için belki orada bizzat faal 
olmaktan kurtulurum diye düşünüyor

dum. Ya bu herifler beni harcayacaklar 
veyahut da benim boğazıma tak diyecek. 
hiçbir şeyi hesap etmeden zaptiye kuman· 
damna haber verecektim. 

l\lerzifonda ihtilalcilerin en korkunçları 
bulunuyordu. i\lerziron llınçak isyanında 
en ateşli merkez olarak ehenuniyet al· 
mıştır. Merzifon küçük Ermenistan cum· 
huriyetinin eyalet makan olarak dü5ü· 
nülmüş ve Ankara ile Sıvas vitayetlerine 
bağlı kazalar, nahiyeler, köyler Merzifo
na bağlanmış ve !\lcrzifon merkezi ile 
A\•rupanın muhtefü sehirlerincle temin olu 
nan gizli ihtilat heyetleri ile muhabere 
imkanları hazırlanmı5tı. Hatta bütün 
Avrupadaki ihtilal komiteleri talimatı 

~1erzifondan almağa başlamr5lardır. 

Merzifon hakkındaki malUmatımız hun 
dan ibaretti. Torbayı alan herifin (emiı 

Mene) dediğini düşünüyordum. Mene 
kim olabilirdi? Şimdiye kadar sarih ola· 
rak (Panos) un adını duymuş diğerleri 

(R.C), (Mene) gibi sözler halinde kal 
mıştı. 

Filhakika teşkilfıtın ve ihtilal harekatı 
nın başından sonuna kadar emirler, mu
haberat, talimat, idare hep böyle rumu· 
zat ve nam müstearlarla yapılmıştır. Ben· 
den torbayı alıp giden Ermeni gencını 

bir daha ömrümde gönnedim. Hatta mah 
kemecle de göremedim. Bunun öldürülmüş 
veya Avrupaya kaçmış olduğunu zanne· 
derim. Avrupaya kaçacak kadar mevki 
sahibi olmadığına ve o da bizim gibi a· 
yak işlerinde kullanıldığına nazaran ağ
lebi ihtimal öldürülmüştü. 
Kapımdan çıkarken: 

- Emirdir ha, dedi. l\1eneye isyan i· 
damı muciptir! 

(Devamı var) 

(•) l' ahram Merzifon ilztil«l şirketi 

kôtibiydi. Reis Tomayan J(arabetle ı1ah

ram teşkilatının en miihim iki ımsum bu· 
lımuyorlardı. Vahramın müstear adı 
Kayayan Civandı. 

( .. )Mene, Merzifon Amerikan mel:tebi 
hocalarmdan Tomayamn müstear adıydı. 
1 htilôl komitesinin miiessislerinden ı·e 
biiyiiklerinden biri ola11 Tomayan on ba-

ı 1011lardan biridir. 011 baronları ileride 
göreceğiz. 

ğu halde yeni İcra Vekilleri Heyeti er a S j m g Un U u ,. 
toplu olarak Reisicumhur İsmet İnönü- y l"W'l I 
nün köşklerine giderek kendilerine unanistanda resı •. 
gösterilen itimattan ve kabineye tayin. k 
lerin.den dolayı teşekkürlerim, minnet matem ya p ı I a c a 
ve şükranlarını arzetmişlerdir. 

Saat 16 da Reisicumhur İnönü, ı:: :ş

vekalet dairesine teşrif buyurmuşlar ve 
riyasetlerinde toplanan İcra · Vekilleri 
Heyetinde muhtelif meseleler görüşGI-
müştür. 

Ankaradaki 
Fransızlar 

Atatürk abidesine 
çelenk li oydular 

Atina, 12 (A.A) - Atatürkün cenaze 
merasimde, Yun"anistan başvekil gene
ral l\letaksasın riyaseti altında büyük bir 
heyet tarafından temsil edilecektir. Heyet 
şu zevattan mürekkeptir: 

Başvekil general Metaksas (Majeste 
kralın ve kraliyet hükumetinin ba5mü· 
messili) , l\Iajeste kralın a skeri maiyet 
kumandanı general Demcstikas (l\lajeste 
kralın ikinci mümessili), harbiye müste
şan general Papadimas (ordunun mü
messili ve hükumetin ikinci mümessili), 
Ankara elçisi Hafael (Kralın ve hüku· 
metin üçüncü mümessili), başvekalet hu· 
susi kalem direktörü, yaver subay, harici
ye nezaretinden bir ataşe. 

Yunanistanı cenaze töreninde ayni za· 

Ankara, 12 (A.A.) - Kadın, erkek ve 
çocuk Ankaradaki Fransız kolonisi kon· 
solos Ganetin ve Ankaranın en eski Fran· manda dört suhay kumanda<:ında 120 ki
sız sakinlerinden Casaloncanın idaresin· şillk sancaklı bir askeri kıta da temsil 
de bugün saat 12 de toplu bir halde Ulus cclecektir. 

meydanındaki Atatürk anıtına giderek Cenaze günü bütün Yunanistanda res
Tiırk ve Fransız bayrakları renklerini ha mi matem günü ilan olunacak ve resmi 
vi büyük bir çelenk koymu~tur. binalardaki bayraklar merasimden bir 
Fmnsız büyük elçilik erkflnı da bu me· gün evvel ve bir gün sonra dahi yarıya 

rasime iştirak etmitşir. Abide önünde bir çekilecektir. 
dakika sükut muhafaza cdilmi~. müteaki· Sov yet Heyeti 
ben cemaat dağılmr5tır. Kalabalık bir 1\1 sk 19 ( \ A )" At t•• k "' 
h ık k··tı · b · d h 1 o ova, .. ı . . - a ur un ce-

a u esı u merasını e azır bu un- . . d So ti b" ı•Y• · h · · . . . naze merasımın e vye er ır ıgını ancı 
muş ve Fransız kolonısının bu dost ve h Ik k · · · · p t mk" • · . . . . ye a omıserı muavını o e mm n-
ıçten gelen JCStıne karşı sempatı göster· . el ı~ d . d k 

1 
· t " yasetın e "ara enız onanması uman· 

mı5 ır. d . l y Ank b" ük" 
A k 1 k. Al 1 anı amıra umaşov ve ara uy 

n ara r a ı mao ar 1 · · T t· d ·· ekk b" h t e çısı eren ıev en mur ·ep ır eye 

temsil edecektir. 
Romanya Heyeti .. ..ı.fıll 

j\tatuı"~" 
Biikreş, 12 (A.A.) -: tarı ~ 

zesinde hazır bulunacak 
0 teııısil 

yeti hükumet ve krallığı g~ 
olan deniz ve hava nazır; ,e il 
Teodoresko ile iki gene~re}dt,, 
nın Ankara sefirinden rnu oıao ;,t 

Romanya heyetinde aza _ ..d 
ralin isimleri şunlardır: eral ftr 

Ordu genel müfettişi gen 
general Tranjan HrigoresCO· 

YuAoslav Heyeti j\tll~ 
Belgrad, 12 (A.A.) -ak 0ıaıı ~ 

nazesinde hazır buluna~ , ve JıJl ....... 
heyeti, heyet reisi bahme sııı'~ 

. • 1 y ugo : :..ııt 
zın general Medıç ı. e ,-e ~ 
kara elçisi Acemontch areP~r 
yaveri amiral Pricadan JJl 

Bulgar Heyeti tat~ 
Sofya, 12 (A.A.) -:- }. tetl1~~ 

merasiminde Bulganstanı ttA., 1" 
ak. ,Ze\'3 ;v· 

nacak heyet aşağıd 1 

olacaktır: paııof 
Başmabeyinci general. •e 11aııt1 ~ 

kralın mümessili), harbı)ilk~ ;;; 
Daskalof (Bulgaristan !marıdal" 
sili) , Sofya garnizonu k ·ıı·)· 

H esc:ı , _.11 
I.ukas (ordunun mum ÔrePİJJU"'.,., 

B ulgaristam cenaze . t sı-eıi 
72 kişiden mürekkep bır 3 

Ankara, 12 (A.A.) - Ankaradaki Al· 
man kolonisi toplanarak Büyük l\lillet 
~1eclisi riyasetine Atatürkün evfatından 
dolayı hissettikleri derin teessürü ve Türk 
milletinin bu biiyiik yasma htiraklerini 

temsil edecektir. •• ~ 

Bütün dünya büYiJ 
bildiren bir mektup göndermiştir. 

Dost mem
leketler 

ismet lnönünün 
C um :ı ut reis 1 i - ine 
seçilişini 

Memnuniyetle 
karşıladllar 

Faris, 12 (A.A.) - Öğleden sonra 
ç.kan gazeteler, ismet İnönünün inti· 
habı hakkında mütalealar serd etmekte. 
tlirler. 

lntransigeant ile Paris Soir, inönü
nün şa11siyetine uzun makaleler tahsis 
etmişlerdir. 

Paris Soir şöyle yazıycr: 
"Devlet adamı 0laral: kendini gös

termiş olan bir büyük asker.,, 
Marcel Sauvage, intransigeant ga-

zetesinde şöyle diyor: ' 
''Bir büyük harp şefi, bir büyük idare 

adamı ve Fransanın dostu .. ,, 
Paris Soir, diğer bir makalesinde di

yor1<i: 
"Bugün Paris ve Londra neş'e içinde

<lir. Çünkü ismet İnönü İngiltere ve 
Fransa ile daima en dostane münase -
betler idame etmiştir.,, 

Liberte gazetesinde bir makale yaz
mış olan Claude Janet'ye göre, Türkiye 
İsmet lnönünü intihap etmekle kalkın. 
masma fasıla vermeksizin devam etmek 
azminde olduğunu göstermek suretiyle 
Fransızlara çok güzel lıir siyasi kiyaset 
dersi vermiştir.,, 

J anet, şöyle devam ediyor: 
"Atatürke halef olarak onun en ya

kın mesai arkadaşını Atatürk tarafın -
dan yapılmış olan kalkınma işine ait 
ilk gayretlerde or.unla çalışmış olan ar
itadaşını intihap etmekle Türkyie Bü. 
yülc Millet Meclisi, çok iyi bir hareket
te bulunmuştur. 

Filvaki Türkiyeni.1 kalkınma hareke
tine devam edebileceği ve gerek Avru
pada gerek Yak:n Şarkta çok daha mü
him, ~ok daha kuvvetli bir mevki i~al 
edeceği tahmin edilebilir.,, 

matemimize 
iş.firak ediyO~ 

ıran Şehinşahmm saraY111 ~ 
bir ay resmi matem tutul~ 

canlı hatırasını daima ııı Tahran, 12 (A.A.) - Atatürkün ve
fatı dolayısiyle S a r a y ı Şehin

şahi ve hükumet bi: ~/ matem ilan et· 
miştir. Majeste Şehinşah tedfin mera
siminin sonuna kadar askeri ve resmi 
binalar üzerinde ve yabancı memleket
lerdeki İran mümesı:illiklerinde bayrak
ların yarıya in.dirilmesini emir buyur · 
muşlardır. Bu iradei Şehinşahi bugün 
gazetelerde ilan edi:miştir. 

Japon İmparator un un taziysi 
Tokyo, 12 (A.A.) - Japon imparatoru
nun mabeyincisi ve imparatorun kardeş.i 
Prens Takamatsunun katibi umumisi 
Tü:-~iye büyük elçiliğine giderek Ata
türkün vefatı dolayı~iyle taziye ve de
rin teessürlerini beyan etmişlerdir. 

Prens Takam::tstı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi riya~etine bir taziyet 
telgrafı çekmiş ve cenaze töreninde na
mına bir çelenk kor.masını Japon bü. 
yük elçiliğine emretm:ştir. 

Homan\amn tıız
0

}'f'Si 
Bükreş, 12 (A. A.)- Başvekil Mi -

ron, Türkiye başvekiline aşağıdaki tel· 
grafı göndermiştir: 

''Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Büyük Şef Cumhur başkanı Atatürkün 
ölümünden derin bir surette mütehey
yiç olarak, gerek /:endi adıma ve gere"k 
Romanya kraliyet hükumeti adına, 

dost ve müttefik mi!letin elim bir su -
rette maruz kaldığı mateme iştirak etti
ğimizi ekselanslarım: arz ve çok cleır.li 
hisisyatımı kabul buyurmalarını rica e· 
derim. Ayni zamanda Romanya milleti
n:n büyük Cumhur Ba~kanının hatıra. 
sını tazimle yad etmctkc olduğunu bü
yük Türk milletine iblağ buyurmaları
nı kendilerinden rica ederim.,, 

Frnrı ıamn ta1.i>c i 
Paris, 12 (A.A.) - Başvekil Daladi

er Türkiye Başvekili Celal Bayara a§a. 
ğıdaki telgrafı gcndermiştir: 

"Atatürkün vefatı münasebetiy!:: 
Türk hükfımeti nezdinde Fransız Cüm
huriyetinin taziyetlerine tercüman ol
manızı rica ederim.,, 

Fransa, kendisine pek çok dostluk ni
~aneleri göstermiş .elan büyük adamın 

cektir.,, 

· ·e8i • .tf 
Lehistanın tazı} 'f/.(J(r"~ 
Varşova 12 (A.A.) -,,:\Jl "~ , ur~~ . 

ki yenin yaratıcısı .Atat ..•• .iye 
fk~ uınuv- ıJ1' 

beri Polonya e arı ştıl"· ,; 
derin akisler uyandı~' k tııiJl~":.ıi 

f 'fur ıııtl" 
sebetle her tara tan ,atı 

. teyec 
şı hissedilen .denn Jl 
har edilmiştir. reisi . r' 

C -ı..ı.ır ı·sı Bu meyanda urw• 'tJeC ı ·f 
T .. ki B"" .. k Millet "'ar~'.:/ 

ur ye uyu • :RYd' > lı"' 'I 
ne, Mareşal Smgly . Jiğil1e, ·Ji"". 
yük erkanıharbiye ~eıs bBfıe"-'·cif!~ 
Skaladkovski Türk1~.e ldYe ıı~ ~ 
riciye nazırı Beck 'fur gel1e ,J 
kaletine, harbiye nazırı uoaf•' 
zyoki Türkiye milli t11 cllie~1 ., 

. · 5ta . tel 
erkanı harbiye reısı . ,,i11cı . e ı~ 
umum erkanı barbıY ·şterdif~.,t 
ziyet telgrafları çekıtl1 ya cıı. -11. 

Bundan başka polo~ 11sl<i>'j 
. . . ... Lubıe tP' 

teşrıfat dırektoru .. ~i.,e 
vadaki Türkiye elçıhg iştir: •'f' Ol 
bildirmeğe memur et~ fiıf~ ti'~· 

H . . n 13ec ı . .-.it 
arıcıye nazı .. bİJ,dıfll" 

ne şahsi taz.iyetierırıı ç(tltı'elı i'f'~ 
du müfetişi general ~ i t~if· ~.Jl 

,. c.ahS 1efCJ ,,.Y. 
Smigly • Rrdz ın ~· jrıtıi~ rf'r 
Türkiye elÇisine bıld ile v• ~l,r 
. . binası .,r' 

cıye nezaretı . .:ı ki 1'81 
kralık şatosu üzerın ... e 

ya indirilmiştir. 

Vasif!.t 
..ddeilJS11 ~ 1 

İstanbul Mu .. 
0 

}Jl'f. d 
met Onat evvelki gu J.Jli',,t' 
mişti. Dü:ı sabah dtı '1~/. 
müştür. . bı.I ~~', .. 

l\1üddeiumumin1•
11 ;~ıer. 1,, 

şi memuriyetine aıt bl.l c~ol' 
masta bulunmak ve ·di ol . ~el 
disine noterlikten te\ huı.-ttı~ /ı 
siyetnameyi vasiyet urıı' 
Vekaletine bizzat uJaŞ 
ğu söyleniyor. 
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nutkunu okuyor. 8 - s~~lnıl mütooldp 
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ZahJd yavaşça saray kapısını aç:ırak 

sokağa çıktı. lç oğlanı da gizlice bir maz
gal arknsınn sinerek dikkatle Zahidi 
gözlüyordu. Arab ka~ıki duvar dibine 

gitti ve arada sırada saray penceresine 
bnknrak bir yer aradı ve nihayet bir ke
narı karıştırdı ve bir ı:ıık yaktı. 

Bclaziyos Znhidln bir şey aldığını ve 
tekrar saraya döndü~ünU görünce sU -
ratle yerinden ayrıldı. lşte eline muvaf
fakıyet ve istikbal ıçin mükemmel bir ip 
ucu geçmişti. Ertesi ı;iln hfıdiseyi Yıldı

nma anlatncuktı. Fakat tam tafsilat ve
rebilmesi ıçln takibine biraz dnha devam 
etmekten kendini mened€.medl. B"r ke
nara sinerek Zahidi bekledi. Arnb kori
dora girince uzaktan elinde hafif yanan 

bir mumla yan çıplak denrcek halde bir 
kadının geldiğini gördü. Macar delilran
ltsı heyecnnından ölüverecekU. Acaba 
bu kadın kimdi? Çok geçmeden önünde 
birleştUer. Zahid yerlere kadar eğilerek 

elinde tuttuğu bir kutuyu Elizabete 
verdi. tç oğlanı kadının imparatoriçe 
eevketlf.ı Ellzabet Hnysl olduğunu gör

dUğU zaman bUsbUtUn hayret ve dehııet 
fçlnde kalmı~tı. Dem<>k lş ıın'3dığı kartar 

kUçfik değil, pek mUh•mdl. Ellzabet, 
Zahide bir krsc uz!lttı ve Macar oğlnnı
nm duyncağı kncj'.lr yijksl'k sö !celi. 

- Sıına yarın bir Sırp kızı g(inderece
ğlm. O da bf'nlm kadar gi:zeldir. 

Blr gUn bir gf'ce yanında kalacaktır. 
Yalnız unutma hli ! böyle hizmetlerini 
bir sır olarak Mkhyacaksın. Seni dalma 
memnun ederim. Eğ<'r aksi harekette 
bulunursan çok sevdiğim halde s:ına kı
yarım Zahid! 

- Baş üstüne sultanım. Allah gUzei 
hayatını muammer etsin! 

Mııcar oğlanı sarnyıs tekrar sessizlik 

~künceye kadar yerinde kaldı ve odası
na gittiği zaman sabaha kadar gözUne 
uyku girmedi. Bu işi hUnltt..ra haber ve
recekti. Fakat. acaba hünkar nasıl kar
ıılıyacaktı? (1) 

Sabırsızlıkla sabahı bekliyordu. Henllz 
tanyeri ağarırken Belıizlyoz kalktı ve en 
yeni elblsPlerlnl giyerek hUnk.;r'l gitti. I 
HUnkAr bugUn öğleden sonra Eflil.fik se
ferine gidecekti. Bir an evvel anlatmnlt 
lAzımdL 

HUnkdr Yıldınm. sabah s:ıbah kcndlsl
Je gör!lRmrğe gPIPn iç nğlıınını canı sıkı
larak kabul etmişti Bir Macar oğlanı 
kendine nekadar mllhlm §ey söyllycbl • 
lirdi ki! 

Fakat Yıldırım hPnllz bir şey sorama
dan F.:llzabet Hayal de gelmişti. fmpara
torlc;e bugün srfere gide• ek koc:uırnı 
kendi eliyle hnnrlamağa can atmıştı. 
Yıldırım bu teımdllfe DzUldll. E11zııbetl 

Vaı~aılfll: DkDmnm 

rk rak Eiizabele ve 
baktı, 

A ra sustu 
geriye gönderemezdi. lç oğlanını da lıu- ı 
susi dinlemek gerekti. Bu vaziyette Ytl
dırım lıangislnl ihtiyar etmeliydi. Hay-
kırdı: • 

- Senin adm ne delikanlı! 
- BcUl.z.lyus hUnk!rım! 
- Söyle ne istiyorsun! 
Delikanlı korkarak Elizabete baktı ve 

sustu. Hünkfır bu işin Elb;abetten glzh 
olması icabını anlamamııı değildi ama, 
mPselc>yi de karı.sına asla yormak aklı
na gelme>miştf. 

- O b<'nlm zevcPm Be!Azlyus. Ondan 
mahremim yoktur. Söyle! 

Dellknnlı sapsan oldu. 
- Şevketırı hUııkll.rım. Diye kekeledi. 

Söyllyeceğlm şeyi şevketln imparotorl
çenln duymam::ı.sı lfı.zırndır. 

Elizabct tcdehhUş etmişti. Acaba bu 
oğlan akşamki vakayil görmllŞ mUyc!ll ve 
onu mu haber verecekti? 

Htinkdr Yıldırım kansnıa dönerek: 

- Sen bizi birkaç dakika yaln12 bı -
rnk! dedi. 

Ama, Ellzabet nasıl yalnız bırakıım! 

Bir hissikablelvuku bu oğlnnın kendisi
ne fclllket getireceğini dUşUndilrmUştU. 
Muhakkak ki böyle sabah sabah haber 
vermeğc geldiği ııey, akı,ıamki meseley
di. Hele Elizabetten gizli olması da bu
nu teyld edecek mahiyetteydi. 

Bir an içinde kafnsmdan şimşek gibi 
bir fikir geçti. Bu oğlnnı hemen kurban 
vermek lfızımdı. 

- Şcvketlfı bllnklir. Dedi. Ondan önce 
ben bir iki çift ı:;tzll saz söyllyeceğtm. 

Hllnklir ha~·ret etmişti. Bu ne demek
ti? Ellzabet de acaba sabah sabah bu 
iş için mi gC'lmlşti, bu o~lanla karu11 a
rasında bir mesele mi geçmişti? 

HUnldi.r pencereye doğru giderek ka
nsını çağırdı: 

- Gel. Ne var söyle? 
- Ne mi var? Böyle bir sllrll ne 1-

dUğU belllslzlerf sarayına toplayıp ırz • 
!arımızı tehlikeye koyuyorsun. Bunu ben 
tanırım. Bu dPlikanh yUılerce Osmanlı 
slpalılslnl lulıc;tan geçiren (Belfııiyus 

Çiserçl) ailesindendir. Ve sarayında bir 

maksatla bulunduğunu anlamıyacak ka
dar gaflet içindesin! 

Hilnkfırın kaşları çatıldı. 

- Nasıl bir maksat? Nasıl ırzlarmız 
tehlikPde, ne demE'k istiyorsun Ellzabet? 

- Bu genç dUn gece ben!m odnmm 
BnUnde gezdi durdu. Aralıktan beni sey
rettiğini bile sanınm. Maksadı nedir ben 
de IJilmrm. Fnlmt gece uykusunu bırakıp 
benim odamın önünde dolaşmaınnda el
bette bir maksat vardır. 

RllnkAr Yıldınmı çileden çıkarmak 1-
çl n bu kMiydl. Hem garlb bir tesadüfle 

El!zabet de yalan söylememJşti. Hakika
ten bu delikanlı onun odası önünde ve 
koridorda dolqm11, Elizabetle Zahidi 
gözlemietl. 

HUnkAr birdenbire delikanlıya döne • 
rek korkunç bir sesle bağırdı: 

- Dün gece senin dola§tığını görmUş
ler. Söyle neredeydin 1 

Gencin aklı başından gitmişti. Demok 
Zahidle Elizabetln hareketi kendisi için 
kurulmuş bir tuzaktı. Zavallı iç o ~lanı 
padiş:ıhın hiç görmediği hu dehşetli hid-

deti karşısında muh[!keme v .-ı şuurunu kay 
betmiş, sarayda hiçbir kıy:neU ve mev
kii yokken kendisine bir desise hazırlan
dığını dUşUnecek kadar ahmakln1'mıutr . 

Sustu, hUnklir gene haykırdı: 

- Söyle bre mel'un kafir. DUn gece 
neredeydin! 

- Haznedar yanında hl1nkft.rnn! 
Ellzabetle padişah bakıııtılar. 
- Sonra ne yaptın? 

- Onun yanından ayrıldığını zaman 
gece çok ilerlemişti Şevketlflm. 

- Evet. 

Ellzabetln yllreğtne inecekti. Ru gl -
dişle oğlan her şeyi SÖ) llyecek ve ken
dinin de foyası meydana çıkacaktı. Ell
znbet atıldı: 

- Benim odamm önllr!de ne işin var
dı! 

- Arab Zahidin ne yaptığını anla -
mak ve hUnkftnma arzetmek istemiş -
Um §evketHl hanımım. 

( Devamı var) 

tttzıır - Şeyh Buh:ırf ndı birkaç tef. 
rfkadır seh\'en ~cyb Necart dlye çakmı,_ 
hr, taıthih ederiz. 

(1) Bu Mllt'tır o~lanı Be!nzfyo!I Çiser

el allcsfndondl. (1892) de Sljismon darUl
harhl BuJgarfstsnıı naklederek Eril.l{ ns

kerlylo birleşmiş \ e Tııııa boyunda Os
manlılarla harbe tutuşmuş, uzun hlr ma
harchrden sonra NViholuyu moh:ısarn 
etmişti. Paluıt Türldcr tekrar bir mf'y

dnn muh:ırebnı;lnl knhnl cdercl' Sljlsmo
nu rfcnte mf'C'bur C>tticlr. Kt'ndlslnl bir 
yC'nfç('rf nsker:inln kılrmndan ( B~Uizlyus 
Çlscrcl) cdında bir nsllznde kurfardı. 

\'lycceğfol h>ı'larlk etti \"e hundan sonra 
(l\forslna ) 1"1mlndcıld hlr knla mlinmıc
bete girdi. ftln<-aı1stan tnrlhincle m<'şhor 
ohn BUyUk Onynt diiny::ıyn geldi. Bu l4f. 

barl:ı BelAzlymı nllrsl Ma<'nrlstan tari
hinde meı,hardnr. Bu le oğlanı da bn al
leye mensuptur. "Engelin Sırbistan \'C 

MaMlrl .. tan tarihi.,. 

f(ı 

Yazan: R Rohe Düma - 118 - Çevlreıı: f•ol 
Şof Ör mevkiinde olan adanı 5 

eliyle kızıl sakalını kojıard'.,..; 
.Çanta kasaya ıc.llltlendiğl 6lrada, ote- rılmııı bir işarettir. çunkU ;r:t es~. 

Un bolUnde gazete okumakla me§gul birl Ulnodan aynlacağun. Bu ltbıJJıl d• Dil 
ayağa kalktı ve sokağa çıktı. Sağdaki şefin dikkatini çekiniz. Ma trJll ıs! 
ilk &0kağa saptı ve ona doğu gelen bir !arsanız iyi olur. !htlyat da 

adama dalgınlıkla çarptı. veydir. k0ıı&' 
- Dikkat etsenize! Kapıcıyı selamlıyarak, çaııı-11tl1Dl ~ Oteki adam şapkasmı çıkardı ve, öztır il tıızll > <f!' 

da, otelden çıkU. Fıı a ıııxıeı: k 0 r 
dilermiş gibi, mınldandı: du. Faknt köşeyi döner dö ıııetrf ıf 

- Şimdi otelden çıkacak ve akşama dım gttmeğe başladı. Birkaç aeıııeO 
kadar dönmiyecek. Çantasını otelin lla· de bir otomobil bekUyordU· .1' 
snsınR teslim ettl. orY 

rl girdi ve: çe~ 
Muhatabı yUksck sesle cevab verdi: _ Haydi Vlktor. oedi. 
- Bir daha dikkat edersiniz. ytaı. 

Yavaşça ilô.ve etti: 
- Beni otomobllde bekle. 
YilrildU geçti. 

da dlrekslyonn geçe f 
_ lş oldu mu yUzba§rıJl ~ 

- Evet. 
1 
goıoııel 

- Milkemmel öyleyse· 
Yolda Veltcrle karşılaştılar. Alman k 

Ur nekndar sevlncce • lak 0L ,ıı 
polisi yan gözle onu sUzdiı: "Bir Alman _ Çantnya sen göz kU 1.-ff'I' 

olacak... ort• ,r) 
Otomobil hareket etil. . fsk•1 · _.f 

Meçhul adam otele girdi. Kapıcınm Mllllno sokaklarından geı;ll· şofor "ı 
ynnına gitti ve almanca olarak yııvı.,.. haricine çıkınca süratlendi. 

01 
eli.lıt; 

sesle: kllnde olan adam bu sırııdıı 11~11 fSP~~~ 
- Beni komiser Velter gönderdi. De- zıl s:ıkalmı kopardı. Açık yeın ş?' 

dl. On dakika evvel buradan çıkmıştı. scnuıın 
c;ıkardı ve yilzbMI .,. 

Şimdi garda binbaşı Panizzl lle bern • I' 
ber ... Çantasında bulucan evraktan bir c:chresl bellrdi. \'illçle 

da 11e 
kısmı lfızım oldu. Bu sebeble çantasını Arkndaşı, onun yanın ' 1f 
almak Uzerc beni gönderdi. lcnlp duruyordu: dnhll ,ıl'ı 

- Almanları blr kere .J 
Bir ıın durduktan sonra Ilfi.ve etU: fT 

yUzbaşım. o~rtlsıl 
- Ben de teşkllil.ttanun. İsmim Val • b seferki d 0 

- Evet, u 
dnv. oldu. "-

Kapıcının cevab vermeksizin, şUphcll _ F \'kaladc oldu. nU~t• ,J 
bir nazarla kendisini sllzdUğUnü fnrke - Vlktor Mölcr ş flni ha~'f!\dil~ P' rıJ 
derek: ıc dı..n c 

yordu: Bt'nua ise ote .,_1 dil• 
- ltfmad etmiyorsunuz aeği) mf? de- e[!:UI> 

Velterin ne hale glrec • -!, 
dl. Hakkınız var. Şef, çantasında çok gUlümsUyordu. Bir arnflk: peclL :.J 
milhlm evrak olduğunu söylPmiştl. Çan- Viktor. ~ 1 - Başım OşUyor k tç!Jl eıl' 
tayı önUnUze ilk gelene teslim ederseniz mı ver. A imana benzeıne .. Jibll il 
büyük bir gaf "'npmış olursunuz. Şet ınn g .. 

" u!lturayla kazıttun a 
bunu düşllnerek sfae ltlmad telkini için 

lacağım. 
bana kendi hllvlyct varakasını verdi. Bu-
yurun. • • • IJll (Cf 

Çtınta ıe ·..ı 
Alman, cebinden ç1knrd1ğı bir kartonu 

kapıcıya uzattı. 

- Merhaba Klemcns. ott f' 
l doğrU •• ır 

Akşam sant sek ze cfl' ı>" 
dUğU zaman Velterln knP' 
bu oldu. 

Klemens, vesikayı dikkatle tetkik etU. 

~ Her şey tamamdı. Vclterin fotoğrafı, 
imza ve mUhllrler, Velterin gayet iyi 
tanıdığı lmzaSJ ..• 

- Çantanız mı T ~ınııtııı 
Kapıcının şaşkın h~ll, ~\Teııer ı;I~ I 

Kısa bir tereddildden sonra kanır bire sararması UıPrtnC di,,c;e ,-e 
ket olduğunu anladı. en verdi: ı 

- Pek fi.IA. Çantayı size teslim ede- le bağırdı: audııtıı! tı."~ 
cı-ığim. Fakat bana lmz~nızla bir mak- - Evet c:antam. ııırS ı t"'" 

Hold('kiler merakla 
00

1 
... ışŞ~t"" buz vermelisiniz. on il" ıır 

- Hayhay. Zaten hll\'iyet varakasını tardı. Kepıcı bıışıyla tJkteıı so 
komiserin dikkatini çek da, komiserin emri mucibince, size br-

rakacnğım. Geldiği zaman kerıdlslne ve- yaklaştı ve mırıldandı: ·ıı 
rirslniz. Faknt yalnız kendisine... - Çantanız bPnde deg ~ 

T il Veltl'r haykırdı: rt 
- ah tabii... ~ 'ıl 

_ NP diyorsun! t ecJıırC ~.~ 
Kapıcı kasayı açıp çantayı Almnna Klemrns. tekrar fşare 11 ~tı.1 ı 

n:ııc b,.. ..Al 
testim etti. Otekl, makbuzu lıazırlamış. c:ıkarmanın doğru oltn•• tf" 

dı ve izahat verdi: _ Söylesene eerseıtı· :ıl111 ı <' 

1 .. ... ... ~ .•. , ... • .. '\... , .... ·~,.-~~ ...... :~ 

tı. Kôğıdm •rl<nsına blrkao rakam ynz- tı. ~ 

- Bu komiserle aramızda karnrlaştır- < nr.' f, 

" :;ttın!E§rnDIDl!J0t3iJilııi!Bi11311ll e,·de '~ 
- Ha}ır. 
Dudakl:'ı.nnı kuhğımda gezdirerek fısılrladı: 
- Dli n ? Söyle bakayım? Dün beni sevmiyor miydin? 
- Evet. 
- Peki bugün? BugUn, her şey bitti mi? 
- Evet. 
Boğazında düğümlenen bir endişeyle bol bol gUldü. 
Yazı odama tekrar uğramıştım. Aliye masanın Uzerinde 

nUfus ve terhis tczkerelerimi gördU. 
- Bunları niçin çıkardın? 
- Postada alacağını bir mektup var da.. Evrakı mUsbite 

olsun diye!.. 
- Ya al cebine koy veyahut yine sakla; ortada bırakma. 
- Birazdan. 

Daha tereddüt ediyordum... Öğleden . onra da gidebilirdim ... 
YPm~kte Aliye çok n~şcliydı. c;irizanı sevdi. okşadı. tımarttı. <,:ocu
tun şa~kınlığı içime işledi. .. Hem hayret. hem de korku içindeydi. 
Ben gittikten sonra muaınelenın değı~eceğınclcn korkuyordu: "Şım· 
di baban yok. ikimız kaldık. yezıt çocuk ..... 

Ali}e hanım. sanki kendisinin değılmi~ gibi. "günahının çocuğu,. 
ndan elret ediyordu. (;imanın yüzünde. zorla ve istemediğini bile
rek sokulr.ıuş bir çocuk halı vardı. Çok acıdım ve bu evden hiçbir 
ytre gltmPmeğe karar verdım. 

Fakat Haydar heylp heraceT kazandığım para ooğazımdan ~eç
miyordu. He ap çıkardım. l\lacağım parayı aldım. Çeki yazıhanesi· 
rrln üzerine fırlattım Alallak 

- Vallah hi(,"hir !:E.'V arılamıyonım.. Niçin henden aynlmak is
tiyorsun? ... Sen i tc·liv.;~i rap! .. Hiçbir işine kanşmyacağım .. Al 
1u çeki.. Bir şey anlamıyorum ·allah ... 

Bir' Belçikalı ile mukavele )'apmıştım .. Türkiycde Belcikada, 

-35-
Holandada ve lngilterede dekarasyon işleri yapacaktık. Aliye hiç 
izahat istem:!di. Daha sonra öğrendim kı taliin önwne ı;ıkaı dığı bu 
Belçikalı. meğerse kanın tarafından gönderılmiş! 

Aliye bana "nakli hane .. den bahsederken: 
- Haydar be)·den artık hen de usandım. diyordu. 
Seyahate mecbur oldum. Avdet eltığım vakit Haydar bey beni 

IY'·1iyn:-du. 
- Eğer sen yanıma grlmezsen mahvoldu~m gündür. Elimdeki 

paray1 da batırdım. Şımdi evlerımı tt.-rhin etmeğe mecbur kalacağım 
Memurlar yalvardılar. ikinci dela acıdım. Bir cemile olmak Uze

re Ha) dar beyi kurtaracaktım. Bana: 
- Sen benim evlMım~m ... Aliye de benim evladım ... dedi. ''Ço

cul:lannız da benim evladım .. diyecekti, fakat durdu ve hemen ila\'e 
etti: 

- Sakın beni terketmeyin. Artık ben on p,ara etmez bir ada
mım. Jhtiyanm. 

Eliı i sıktım ... 
-8-

Aliye I<~mranı mektebe vermek i~tedi. Çocuk. ya~ına n:u:aran, 
pek cahil değildi; fakat mektebe &irmck için geç kalmışu. Bınaena· 

ley~. emsaline yetişmek için hiç olmazsa iki üç sene z3)1\ ~ tf. 
rne,.; lazımdı. Behiç bey. bir hoca buldu. Bu. sarışı~İoe3· tı ııi ./ 
f<''·~t vOzürıde daima ıstırab okunan bir a~a~d\oş\lflll ~ ' 
k· 1mın üzerinde en iyi intıbaı bıraktı. lsmı bıle rJllfl jsıııı' 
m.Jbilyelenmize uygun buldu ve aldı. Genç ada 
~~ ~, 

...rtd:J " .,, • • • • • • • • • ·b311ııı ••. ,Al 1 l 

' Sonbahannrn başlangıcında oldu~ halde. ılk 6r0r.e11
4 1 

'I, 
diğer bir çok kadınlardan daha taze. daha aJıınl~!irıe b!I• 

1'o 
vaş yavaş güç anlaşılır azgınlıklar, ihtiraslar tnlı yord~tı}-$1 
nun bu behimi hakimiyetinden açıktan açığa k3~01~ 1 fi 
etmeden beni zevksiz. tatsız .. romatizmalı ve ıı:or ~ 
aslan gibi. demir kalesin içinde bırakıyordu. tJ!l!i ııt il"'' 

Dişleri söküldüğünden dolayı çenesi kısıtrıı: rirti eıt1 )_,('/ 
mr':tan flciz. ve eski göz ağnsı olmak itibarile ke ~adııŞ fi' d 
dolaştıran l laydar beyi Aliye bana fig{iran bir a:u. Jlif /.. 
Haydar beyin aı1ık hiçbir tarafta ümidi kalınafl'l1• <~" 
lan titriyerek bana dedi ki: Iİ''°r: ~,. ; 

'fl'l ge , / t) 
- Sana tuhaf bir şey anlatayım mı? gülece~ı yordtııt1·reı~ 

heci muavini Melih heye bazı tavsiyelerde bulu~\l şı.ı 1'll~ıı j 
i:·m var! .. dedi. Bana bu şekilde cevap vermek· t,t. f'./ 
itibarım kalmadı? Sırtımı döndüm. yürüdüm .. c:Oı ı.11'~Y 

Bu zavallı adama acıyordum. Malsız mOlk. rıa fll ,,, 
versin ki menfaatini gözetiyordum. Karım da bU ~ ~I. 
du. Birçok defalar az kalsın: c;l}yli)re; !-Ol 

" - ı\n('Mm o aıiamın hamı neler >ııptı~TTll ;ıti~ snı:,tÔ" 
Diy~ havkıraca~nı ı:anciım Fakat muhafaı3 ıca~ı ı,e5' 

daha nahahva mol oluyordu. Aliyenin bu adarn3 

bir türlü anlıyamadrm. -.n• ,._ı· 
(De .. ı-
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Otçcn 

Şaşılacak 
Hikayeci 

birşey 

lliııduı. ay arlcada 
~ .., taıı!l()ık §~ın Muhiddinle dü-
ltl( llıtıa1 b v h' tıyatroculukla para 

ı td c enıe b" tir trck .,..
1 

n ır kumpanya 
()\».~erdi(, o 1 

ayetleri dolasmag· a ka· 
'""~ n be k • ~ cağıtn.ız § adar aktör bulduk. 
l! . oyunu aramağa başla -

lıhidd' 

- Bir komedi oynatmakta ne isabet 
etti'k ! 

- Y~z lira kar .. Yarın, öbür gün, da 
ha öbür gün de böyle olacağına hiç 
şüphe yok .. 

Bu sırada içeride bir gürühü işidildi. 

musunuz? Bilmem ki yüzünüze bir ter 
kat mı, yoksa başka bir yerinize tek
memi indireyim l?. Size şunu söyliye
yim ki, bu, namuslu bir kadının görece
ği oyunlardan değildir. Gel MeHi.hat, 
gel.. 

- Ne için ciddi bir piyes, bir facia, 
yahut bir operet oynatmadık?. 

- Bu gece gelenler, yarın ahbapları· 

na fena fikir verecekler. Yann akşam 
tiyatroya hiç kimse gelmiyecek. Beş pa· 
ra kazanamıyacağız. Ne yarın, ne de 
öbür gün ..• 

methur noteri idi. Proıram satan ada· 
mı çağırdık: 

- Siz buranın yerlisi misiniz? Bize 
malUmat veriniz bakayım .. Şu locadaki 
zat noter değil mi? 

- Ta kendisi .•• 

'lr ın: 
o~lııı ır drazn b 

··· ulalım ha . 

Birinci perde bitmişti. Muhiddin bir 
tarafta, ben dğer tarafta antraktı ge
çirmek üzere dışarı çıkacaklara marka· 
lan tevzle hazıralndık .. 

Bu da, ayni şehrin tanınmış bir tile· 
carı imiş, meğer .• Gece yansı otele geldik.. Kavgaya 

başladık: 

- Ya onun yanında oturan, kendi-
sini göstermemeğe uğrapn kadın?. Re
fikası mı? Halbuki o, bu oyunu, kansı 
tarafından görlilemiyecek kadar edep 
ıizce bulmuştu .. 

~ , zın bir §ey 

....., A~ali d . 
....., ()Ylc ranııan çr k s 

Şişman bir zat - ki kibar ve yüksek 
bir tabakadan olduğu kılığından anla· 
şılıyor - kapıdan aleHicele çıktı; arka
sından da bir kadın geliyordu. Muhid· 
din de, ben de markaları uzattık. Şiş· 

man zat uzanan ellerimizi itti. Bize 
sert sert baktı: 

Bu iki hadise canımızı sıktı Bununla 
beraber, af talep eden bazı sözler mı

rıldandık . 
- Kabahat senin 1 •• 
- Sebep? .. Bu oyunu sen oynatmak 

' 1i Ysc tİdd· . .. evmez .• 
diilııi ~lkın böyı ı ?ır piyes ... 
b hıç zann t e cıddi piyesleri sev-

it Ylcy,e e nıe m .. 
tııı d ne oyna 

lef ~c ?todaıı tnı~lıydık? Operet
)~ q hır lcozn g~Çmışti. Nihayt müt-
•· tlr Cdıye b . . 
ttlıir "erdik • afıf bır komedi- - istemem, istemem 1 

Henüz sözümüzü bitirmemiştik ki, 
tiyatrodan uzun boylu, şişman, kısa 

boylu bir takım adamlar, daha çıkıyor
du. Hepsinin de arkalarında kadınlan 

vardı. Verdiğimiz kontrol markalarını 

istikrahla reddettiler. Bize, vahşi, ah· 
Iaksız, maskara dediler. 

istedin .. Zaten sen hiç ahlak nedir dil
şünmezsin .. Herkesi kendin gibi sanır
sın .. 

-Demek ben edepsizim öyle mi? Ya 
sen? Sen hiç utanmazsın 1 •• 

Bütün gece o kadar bağırdık k~ er
tesi günü geç vakte kadar yatakta kal· 
dık. 

Program satan adam etrafını kolladı. 
Ve, kimsenin dinlemediğine kanaat ıe
tirince dedi ki: 

- Hayır ..• Noterin yanındaki kadın, 
karısı değildir. O, me~ur tüccar ''. .. '' 
nın karısıdır. 

Bu aralık Muhiddin kolumu çekti: 
- Şu tarafa bak Allah aıktna.. Ga· 

liba meşhur tüccar da orada .. 
l!i ( .... ) İdi, · Oyunu vereceğimiz ilk 

~ lltcnaı 
>'itro k cyh 20 N' 

Dedi. Biz tatlı bir tebessümle: 
- Tekrar içeri girebilmek için .. 

Büsbütün boşalmış tiyatroda aktör
ler, onun ikinci ve üçüncü perdelerini Kalktığımız zaman ne yapacağımızı 

bilmiycrduk. Hiçbir şeye karar verme
den, gece tiyatroya gittik. Saat on olu
yordu. 1kinci perde başlamıştı. Kapıyı 
ittik. Hayretimizi nasıl anlatmalı? Baş· 
tan aşağıya kadar bütün koltuklar, .Jo
calar, paradi hıncahınç doluydu. 

Programcı: 
't aPıtınd ısanda bu şehrin 
l1 a !U ·1· 

lı.ı Uhiddin 1 i.ln o'kunuyordu: 
hr ~.:._~~'" "e Seı • · 

Diyecek olduk. Büsbütün kızdı: 
- Tekrar içeri girmek mi? Bu e

depszilikleri tekrar dinlemeğe razı ola· 
cak mıyım zannediyorsunuz? Oyunun 
böyle rezilane olduğunu önceden haber 
verirler. lstanbulluların böyle oyunlara 
karılariyle gidip gitmediklerini bilmem. 
Fakat ben size söylüyorum ki, Çarşaf 
altında ismini taşıyan bu oyun namus· 
lu bir kadının göreceği oyunlardan de
ğildir. Gel, Turan, gel .. 

oynarken Muhiddinle ben birer kanape 
üzerine yıkılmış kalmıştık. 

- Evet, aldanmıyorsunuz, dedi, o 
da tiyatroya'' ... '' nın kansı bayan" ••. ,, ı 
getirmişi., -ı;-"" İtib illnı kumpanyası; 

~()~~., re~a:-en beş gece: "Çnr 
~llbııı a?bcri b' ade komedi. 
dt L cı.,. ır arzu 
ı. ıt"SU( a.rındaki 6 ~uz vardı: is· 

- Mahvclduk 1 

Bu hayret biraz sonra ciddi bir deh
şete inkılap etti. Çünkü sağ taraftaki 
bir locaıtın gölgesine sığınmış bir a
dam görüyorduk. Bu " .... ,, şehrinin 

Ve, adamcağız, locaları dolduran 
çiftleri sayıp dökmeğe başladı. Oyun 
öyle alkışlanıyordu 'ki ve biz öyle altk
laşmrştık ki, artık programcının aesini 
duymuyorduk .• 

HIKAYECt 

~ııııııj bır lcö k ayfıyelerden birin
~ :ıd buracıa ş S<ıtın alara'k son gün 
~Yt; geçırllıtk tenıbcllik ve ist:rahat 

) ~ ~kikatc .. ~taba bu hayalin .. \ ! l~u kuırıPan ınkıl;tp ettiğini mi, 
tıı uç z Paran YaYı tesis için köy 
tı tıp Dit ın da bil b"" .. l" • 

Kendi kendimize: "Taşralarda böyle 
garip düşünceli adamlar da var!'' dedik. 
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"111.""ltlc • " nı illi .. 
~..... .._ Ol't9 ftt.., ........ 7•1• -

'Ct tıl'rıiz gorecektik? 
ı. lılıız . talıakk k 

•• .... " şehrinin noteri olduğunu kendi

sinden öğrendiğim bu adama lciyık ol· 
duğu cevabı vermeğe hazırlanıyorduk. 

Derken kapıdan u.::un boylu, zayıf ve 
çok kibar diğer bir zat çıktı. Bunun da 
arkasında bir kadın vardı. Bize dedi ki: 

6,45 11,58 14,36 16,53 18,27 5,03 

"'Ctt taıı oı u etmekte, kor-
~~ itki~ bu Zllal:ta gecikmedi. MÜNAKASALAR: aranıyor 

ı il, hi b• ÇUkta · 
ı., "~t~rı Ç ır }'e • Yanı tam perde a Deniz ticaret müdürlüğü için ikisi mah· 

~ >l.t tr ilk p r boş değildi. rutl ikisi üstüvani olmak üzere dört tane Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

~tılt ro kar§ı:tde'ki hıncahınç dolu 
ht ında o d 1 M 

sığlık şamandırası yaptmlacakhr. Mu· Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya maıemıneıen tercomeye 

Ofd rı artık Ytıa ı ar. u-
' St ~le. ~ah kapının önünde do· 

r~tt' atra 

- Kumpanyanın direktörleri siz mi· 
siniz? Çok gıemnun oldJm.. Güzel o
yun! .. Erkeklerin bile yüzün il kızarta

cak bir oyunu oynatmaktan utanmıyor 

hamznen bedel 3800 lira olan bu eksiltme muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransızcayx da aynı 
16-11-938 çarşamba gilnil saat 3,30 da derecede bilenler tercih olunacaktır. 
Galatada deniz ticaret müdürlüi:;;ründe ya- İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere birer istida ile Umum Müdürlüğile mil. ı Ya " otunnuştu'k. 

Ptıkt. pılacaktır. racaatlan. (8030) 

~ 
~ BORTDAN __ _ 
~Pae at '!itın-.-----------------------...;;;..--
ı.. ·_ dutt\ b' edırn. Garip şey, demek kat o vaziyeti idrak edemediği içın 
""<lar . ır k d 
~lıtla llıce •caıi a. mrnış, yahut kadın susmuyordu. 

ll ka '"'lllal bır erk.ıek .• Artık bu Şüpen odasına girerek kızı yatağı • 
lt il •ıra~ 1dırı. run üstüne attı. Juana hiç bir harekC'ttc 

' 
01\a •• ,Şiipeni.. arkasından bı"r ......_ O - bulunmuyor, yalnız bağrıyordu. 

1 

~Pıy tacı. ne Şüpen odada hem telaşlı adımlar • 
§u 1 \tl>\r ın Yapıyorsun herif? ,Şu la geziniyor, hem de kendi kendine 

r.ıllık Ptıı, dorıd _IS§n? dedL söyleniyordu: 
~p e!~ bir \>~ lba§UU kaldırdı ve ihti- - Eyvahlar olsun 1.. Susmıyacak , 

t ~ lcrau Y~t aldı, Kendisine hi- Şimdi duyacaklar .. Fakat ya ıelirleı-
~ a ~ ıabitç~ :muhafazasına me • se ... Demir kapının, hendek kapısının 
tltı: kt1: ~ ,Za~itin arkasında da anahtarları nerede?. Ha, iıte buldum, 

, . Zabit aözlerine devam Şüpen iki büyük anahtarı aldı. Bir 
~ e\ret kahkaha atarak: 
:; J~ .. '_an.b •lSylUyoru.m, ıu kapıyı - Elveda bahçıelerim, dedi, elveda .• 

•(ı ~~ ağ 
lta &afır td ırnıatariyle lkulakla • Ben Juana ile beraber gidiyorum. Jua-

tıc11:1>'1 Jcap.:aeltı4 nanın ölmesini istervem .. 
.?ııı il tidc!etı ğa baılıyan ŞUpcnin Kızı kucağına aldı .. Bu anda oda 
......_!ret, ıa~ aarsılclı. ı • kapısı açıldı, be§ altı asker göründü .• 

>ot? ~p tc •ordu: Juana hala bağırmakta devam ~diyor· 
~~ · lty?. Juana 'da kim olu - du. Askerlerden biri seslendi: 

',!:t-ta.p "errn . . - Hey 1 Şüpen ne yapıyorsun, kızı 
'4'lt·~ Sonra edı, yalnız bır kah- böyle nereye götürüyorsun ?. 
~, tıldctı ornuzlanru 6ilkerek Diğer bir asker vaziyeti anlar gibi 

~il ~ ~ıktr, askerler de arka • oldu: «. ~ lıa tıttiler, 
() ' Ytetıer .. cı-.11\t Str. ~· ıçınde olduğu yer-
~~ ltoıtu,ı~~erıbire hiddetlendi ... 
"-~ illdt "c ır rneş'ale yaktı, anah 
titdt. ırııdanı:ındanlara indi. Beş nu-
~ kapısını açtı ve içeri 

~hı· ıııdan 1- l t" llıak b. k ~li ordu. l{ ır öşede bir kadın 
)orcıll ttt\ıadiyc adın müsavi fasılalar-

. n bağ 
§u~ nyor, feryad edi-
... ıt. .... J • 
~~le ~tıa 1 d" 

'91~111.ı at Juarıa 'Ye bağırdı. 
t ' .,... ne onu . . 

Utı • ,..ordu n meş'alesının 
~it 1 2Siti. ,..'. ne de kendisine bağır· 
idi telttı· -xunku k d 

. ııti, A. a ın berbat bir 
ıu~ det;ı Yarı çılgın g:bi 

"-iııcı," bir hanılc .. 
~ l'Ctc fı 1 de sonen meş'alevi 
'~~0tUrznct'" atı. Juanayı kucakla· -

~di &c b )erı 1 a§ladı. Yolda kıza 
"lınasını söylüyor, fa-

- Aman yarabbi, arkadaşlar, dedi, 
hapsettiğimiz kızı kaçırıyor zındancı .• 

- Oh. oh belasını buldu. Aşk yü
zünden işlediği bu kabahatten dolayı a. 
sılacak. 

Askerler hep birden gülmeğe başla· 
dılar .. 
Şüpen Juanayı bir paket gibi sol o

muzuna atmıştı. Askerlere doğru iler-, 
ledi: 

- Bırakınız da geçeyim!. dedi. 
Snğ elinde iki bUyük anahtar vardı. 
Bulunduğu halin vahametini pek iyi 

tnkdir edcmiyerek sabırsızlıkla: 
- Yol verin! diye bağırdı. 
O. Juanayı seviyordu. Km ö!Umden 

kurtarıyor ve kaçınyordu. Bundan daha 
basit ve dnha tabii bir şey olur muy-
du? 

Askl'rlcrden biri: 
- Haydi geri çekil, galiba tıenl de ha 

pis etmelerini istiyorsun! dec!l. Son sö 

BURtDAN . 897 
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birler aldırdım. 
- Teşekkür t.derim. Amca .. Sadaka· 

tin 'bilhassa bu zamanda benim için çok 
'kıymeti idi r .. 

- Bugün Parisin tekmil kapılarını 

kapattTrdım .. Büridanı ele geçireceğimi 
limit ediyorum. 

Lfü başını salladı ve bir kaç dakika 
sonra: 

- Eğer, dedi, onu yakalarsanız, he
men buraya getirilmesini istiyorum. 
Kendisine kat'iyyen bir fenalık yapıl -
masın .. 

:Valuva, bu sözlere şaşırarak: 
- Peki, Şevketmab 1 cevabını verdi. 
Kral: 

, - Belki o beni teselli edecek, diye 
Clüşünüyordu • 

Valuva ise: 
- Müsterih ol, ahmak kral, hiç bir 

fenalık e.dilmiyecek, kalbine saplanacak 
bir hançerle derhal geberecek, diye· 
rek kendi kendine söylendi. Sonra kra
la: 

- Müsaade ederseniz, Tanple gitme-
' min zamanı geldi, çünkü orada, Marin· 

yi ve Gotye gibi mühim mahpuslarımız 
var .. Korkuyorum ki, ben orada olma
ğım zaman ...... 

- Git Valuva, git ... 
Kont vahşi bir tebessümle eğildi 
Fakat tam bu sırada, aklına müthiş 

bir şey gelmişti. Heyecanla titredi.. 

Kraliçenin oda hizmetçisi ve sırdaşı 
Juanayı hatırlamıştı. Kraliçe öldükten 
sonra da bu kız, hanımının intikamını 

alabilirdi. Ve Valuva gene mahvolur
du. Derhal bir hile düşündü. Hemen 
geri dönüp krala: 

- Şevketmeab, kraliçenin bütün es· 
rarıru bilen bir kadın var, dedi. Krali
çeye zehir götürmek fikri mükemmel ... 
Halka Marga~itin hümmadan öldüğü
nü söyliycbiliriz ve ahali de fahişe kra· 
liçeyi ölüme mahkum eden sebeplerin 

hiç birini öğrenemez .. Fakat bu kızı da 
susturmak lazımdır. Ycksa bir gün her 
kes kralın karısının a.di bir fahige oldu· 
ğunu öğrenebilir. 

Bu sözler, Lfünin kalbine saplanan 
bir hançer darbesi idi. Yerinden fırladı. 

- Gerek benim eclimetim, gerekse 
hükOmetin menfeaati için ne icap eder
se onu yap, diye bağırdı. 

Zaten Valuvanın istediği de buydu# 

Gene vahşi bir tebessümle güldil. O· 
nuncu LUiyi yeis ve ıstırap içinde yal
nız başına, adeta ölmeğe mahkiim bir 
vaziyette bırakarak, odadan çıktı. 

-33-

JUANANIN AKtBETl 

Kralın, kraliçenin yanına girdili r;a· 

ınan, Juananın dışarı çıktığını biliyoruz. 
Kız tekrar hanımın yanına girdiği sıra

da Margarit baygın bir halde yatıyor • 

du. Juana. filhakika oldukça, alçak ruh• 
lu bir insandı ama, hanımına çok udık· 

tı. Hemen ağlamağa başladı. Filhakika 
kraliçenin bir kaç gün sonra serbest br 
rakılacağını zannediyordu ama, ne de 
olsa bugünkü vaziyet çok sıkıntılı idi. 

Ne yapacağını şaıum11 bir halde o
dada dolaşan Juana, birdenbire kralın 
masanın üzerine bıraktığı şişeyi gördü. 
Evvela buna pek ehemmiyet vermedi, 
sonra aklına gelen bir fikir, tüylerini 
diken diken etti. Bu şişede zehir olabi
leceğini düşündü ve usulcacı!t şişeyi a
şırarak içindelci mayii döktü, yerine su 
doldurdu • 

Tam bu i§i bitirdiği zaman ise, kapı 

açıldı, karakola kumanda eden zabit, 
kızı dışarı çağırdı. 

Ve işte bu sırada kraliçe yataktan 
kalktr, masanın üzerindeki şiıeyi bir 
hamlede midesine bofalttı, sonra ıa· 
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Ci:ısi Miktarı Muhammen B. % 15 Eksiltmenin Teklif edilen fiyat Ko. ca pahalı gö- \ 
riilen tüm birliklerinin ihtiyacı olan 
29.000 kilo adeyağ tekrar kapalı zarfla 
eksiltmesi 28 • 11 - 938 pazartesi günü 
saat 14 de yapılacaktır. Muhammen be
deli 30450 lira ilk teminat 2283 lira 7 5 
kuruş şartnamesi her gün Ko. da görü· 
lür. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 

Çatalca müstahkem mevki inşaatında 
kullanılmak üzere 23.926 metre miU
bı muhtelif ebadda çatı kerestesinin pa· 
zarlık suretiyle mübayaa edilecektir. 
Muhammen fiatı 1.050 liradır. Pazar
lık 21 - 11 - 938 pazartesi günü Hadım 
köyün.de Müstahkem mevki satınalma 
komisyonunda yapılacağından istekli· 
lerin kat'i teminat olan 157 .S lirayı ya· 
tırarak yevmi mezkurda Hadımköyün
de müstahkem mevki satınalma 'komis 
yonuna müracaatları (624) (8207) 

· · ·n 5()00 ~.-' Ordu sıhhiyesı ıçı y ~ 
çarşafı 28-11-938 pazart~~ Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 

L.K.S. 
Bileğita~ı 96 Adet 
Tiltün tozu 100 Ton Bcdelı 

AmbalftJ 
mas. 

L.K. Li. Kr. 
:fü.- 5.10 Pazarlık 

550.-
700.- 187.50 Açık 

1250.-

14.-

14._;, 

de Tophanede levazım flJ il!' 
komisyonunda ka~ll ~i ~ '
yapılacaktır. Tahmın rtJl~ ~ ..ı(ıl 

Iskarta tp !958 Kilo -.19.12.5 374.46 56.16 Açık 14.30 2 - 3 üncü maddelerindeki vesaikle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Lüleburgaz tüm Sa
tmalma Komisyonuna vermeleri. 

teminatı 570 liradır.: ~aebilir· l~ 
nesi komisyond~ gorili be!' t;;Jif ~ 
kanuni vesikalanle beta. saat 
tarını ihale saatinden btf cs2ı6l 
misyona vcnnelcri. (349> ~ 

ı - Pnşnbahcc fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 
90 santim kutru'l l ,.e bir snnt"-n kalınlığında 56 adet bilcğltaşı, lzmlr 

tUtUn fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplann<'nk 1 ı ton tUtüıı 
tozu ve UskUdnr depolar . ıınrt~ mevcut 1958 kilo ıskarta ip hlzalarrn 

da yaztlı usullerle satılacaktır. 

(626) (8209) 

~ lf. ~ 

• • • Utıll~ ..ıf' 
21,3-00 kilo yufka ekS 1938 ~ 

• • • 
çıkmadığından 14 - 11 ~ede ~-:~ 
günü saat 1 ı de Toph alııı' ~ 

Eskişehir garnizonundaki ha\'3 birlikle- Levazım amirliği Satın kU'' j5f 
ri ihtiyacı ir;in 300.000 kilo un satın ah- nunda pazarlıkla aJına~ııJt1 .~ 
nacaktır. Tahmin edilen bedeli ')'"l5Q li· bedeli 3195 lira v: i~ı:n:si ~~ 
radır. Şartnamesi Eskişehir As. Sa. Al. 62 kuruştur. Şar n ıJlll " tJI 
Ko. da görülür. Ek5iltmesi 26· 11-938 cu· gorülür. İsteklilerin k~5yaıı• 

il - Muhammen bedellerile yU:ı:de 16 teminatları hizalarında göste 
rllmlşttr. 

III Kcr mrntakasında 4 adet top ga
rajı yaptırılacaktır. ihalesi 28 - 11 • 
938 pazartesi günü saat 16 .da Çorluda 
Kor. Satrnalma Komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminat 6997 lira.dır. Fenni 
ve hususi şartname 57 5 kuruşa Çorlu
da Ko. dan al•nır. İsteklilerin kanuni 
vesaikle teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat <'vvel Çorluda Kor sa 
trnalma komisyonuna v~rmeleri. 

III - Arttırma 28 11-939 tarıhtne rastlıyan pazar•csl gtini.ı uizalarııı 
1a yazılı saatlerde Kabataşta levnıım Ye mubaynat şubrslnde mtiteşekkıl 

komisyonda yapılacaktır. 

IV - Blleğltaşı numuneleri Paş1bnhce fabrikasında 1145+813=1958 

kilo ip nümu:ıes! Üsküdar depolar •.;-rupundn görUlel 

V - lstcklltcrııı uı uıı u.ıı lr,:iıı tn yin edilen gün ve aaatlerde yüzde 15 
teminat pnralarlle birlikte yukarda adı gc<:en konıis)·ona gc>lmeleri ilfln o

lunur. (8247) 

• • • 
(628) (8211) 

martesi günü saat 11 de F.:skişehirdc Ko beraber belli saatte ko 
da kapalı zarfla yapılacaktır. llk teminatı _-_i_. _<3_5_9_>_c_s_3_7_o) __ 
2194 liradır. Teklif mektupları ihale sa· ~ ııfS 
atinden bir saat evvel Ko. na verilmesi KlRALJJ{ f1A t~ 
şartnamenin 4 üncü maddesinde istcni· Süleymaniye fetva yo~~de ?t 
len vesikalar teklif mektupları içinde hu· kak No, 12 nezareti fe\1' te~ I> 
lunacaktır. (622) (811l6) ve boğaza hakim altı od3 tertlb'"" 

bartfO ~"" havagazi, yağlı boya, d'lıtıİş 

Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 
yazılı saatlerde Kabat~ta levazım ve mubayant şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

.. ~ e ı 
çesi mevcut, yenı ın~ t 
kakta 16 No. ya maracaa · 

Cinsi Mlkbn Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati TV - Ambalaj kağıdı nUmunesi hergün sözü geçen şubede görülebilir. 
Satılık L.K.S. L.K. L. K. V-F.çık eksiltmeye ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin münakasa için ta

yin edilen gün ve saatlerde %7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı yau· 
lı komisyona gelmeleri. l{apalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme s;ünü en geç saat 14 de kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8084 > 

82X1H ambalaj klğıdı 30000 Kg. -.30.50 9150.- 686.25 Ka. zarf 14.30 
Toz tlitUn çuvalı 2000 Ad. -.26.75 535.- 40.12 Açık 15. -
3/8 200 m/m boyu:ıda yu-
varlak b~lı cıvata 4000 Ad. 
S/8 120 m/m boyunda yu· 
varlak başlı cıvata 8000 Ad. 
3/8 demir pul 12000 Ad. 

440.- 33.- Açık 15.30 • • • 
60 Kg. 
20 Ad. 17.- 340.- 25.50 Pazarlık 16.30 

l - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı ebat ''e evsaf. 
ta olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usulU ile satm alınacak· 
tır. 

l - NUmuneslne uygun olmak şartUe 30000 kilo 82X114 ambalaj kağıdı 
2000 adet ince şeyler konabilen standart normnl sık örgUIU toz tütü:ı çuvalı. 
Cibali bakım evine yapılan pHitformlara lazım olan yukarda ebat ve miktarı 
yazılı cıvata ile demir pul \'e taahhüdünü ifn etmiyen mütnabhit hesabına sa 
tın alınacak 38 damgalı ve kefeli 70 kiloluk ve yanhklnrı alembyüm ve öl· 
c;Uler müfettişliğince damgalı 20 adet terazi ayrı ayrı hizalarmda yazılı usul. 
terle ekstıtmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli beher M3 - 1 37.50 lira ve muvakkat temlnab 
2812.50 liradır. 

m - Eksiltme 18-11-938 tarihi ne rasUıyan cuma günü saat 14.30 da 
Kabataşta levamn ve mubayaat şubesindeki alım komlsyo:ıunda yapınacak. 
trr. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözil geçen şubeden alma. 

Il - Muhammen bedellcrlle muv.ıkkat teminatlan hizaları:ıda · gösteril
miştir. 

hl~ , • 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yU1.de 7.5 güven· 

me paralari'e birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ildn olunur. 
{8328} m - Eksiltme 21-11-938 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü hl:r.alarındn 
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rip bir tebessümle yatağına uzanıp göz
\erinl kapadı. 

• • • 
Juana, zabite ı 
- Ne istiyorsunuz? dlye sormllştu .. 
Zabit ise kaba kaba gülerek: 
- Güzel kız, şu iki babayiğit askeri 

cakip ediniz, demekle iktifa etti. 

Bir dakika sonra, sapsan kesilmiş o 
lan Juananın koluna giren iki askeı 

- Mahkum ettim, kraliçe, ölecek, de 
dl .• 

Kont korkudan titriyerek: 
- Demek mahkemesi yapılnuyacak 

ayle mi? diye sordu .. 
Vı1uva, bundan çok korkuyordu. 

Çünkti kraliçenin ölmeden evvel hiddet 
ve intikam gayretiyle: 

- Uk aşıkınun ismi Angerrand dö 
Marinyi ve ikinci aşıkımın ismi de konı 
dö Valuvadır ve ou da şimdi1d kocamın 
amcasıdır, diye bağırması muhakkak 
tı. O vakit Valuva da mahvolacaktı. 

Binaenaleyh muhc.kemeyi menetmd 
l!zımdr. Bunu yapabilmek için kralı 
kandıracak kelimeler arıyordu ki, kral 
kraliçeye nasıl zehir bıraktığını anlattı 
Valuva çılgın gibi sevinmişti. Müthiş 

bir beladan kurtulmuş oluyordu. 

Soğukkanlrlığlnı muhafaza ederek: 
- Şevketmeab, dedi, uğradığınız fe 

laket karşısında sizi teselli edecek ça 
reyi bulacağım .. 

Kral, Valuvanın sözünü yarıda kes· 
ti: 

- Teselliye ihtiyacım yok .. 
Kral bu kelimeleri öyle sakin ve ha

zin bir tavırla söylemişti ki, Vnluva 
hayretten dona kaldı, sonra krala baka
rak kendi kendine: 

- Tttmam, öldürücü bir yara almış, 
her şey yolunda!. diye düşündü .. 

Ve: 

- Çok yorgun~unuz. Fakat umumi 
işlerle de uğraşılması lanm.. Onun 
için, yarına kadar bırakılması münasip 
olmıyan bazı işlerin yapılmasını kendim 

Aıkerler, kraliçenin hizmetçisini bil
yük kul~nin bodrumuna götürüyorlar -
lardı. 

Filip dö Nel, bu bodrumların birinde 
mahpus iken, Juanarun onu kurtarmağa 
çalıştığı ve kulenin zemin katında da 
zındancrnın odası bulunduğu ve zın • 

dancının da Juanaya aşık Şüpen ismin
cle bir adam olduğunu karilerimiz elbet 
unı.ıtmamışlardır. 

Korkudan yarı ölmek derecelerine 
gelen kızı götüren ~kederden biri: 

- Şüpen ! Hey, Şüpen 1 diye bağırdı. 
Diğeri: 

- Şüpen 1 Kafeslerinden birine işte 
bir küçük kuş getirdik, diye ilave etti, 

Fal:at Şilpen yerinde yoktu. Zın.dan • 
da hiç bir mahpus bulunmadığı için, bi
raz hava almağa çıkmıştı. 

O zaman, askerler zındancınrn odasın. 
da olan anahtarları alıp, Juanayı bod· 
rumdaki zındanlardan birine kapad.lar. 

\ 

İşlerini bitirdikten sonra yukarı çı. 

karlarken, Şüpen d~ aşağı iniyordu. 
Kendisine vaziyeti anlattılar. Zın-

Jancı: 

- Onu nereye koydunuz, diye sordu. 
Jki asker birden: 

- Beş numaralı zmdana, cevabını 

verdiler. 
Şüpen: 

- Pekala,, d::di, ve yalnız kaldığı 

zaman kendi kendine söylenmiye ba~la.. 
dı: 

- Demek bu da ölüme mahkum ... 
Başıma bir angarya .d~ha çıktı. Gene 

bir cesedi Sen nehrine kadar götürmek 
Hızım gelecek! Acab;:ı genç mi? İhtiyar 

mı bana ne!. .&>nra, cesedi atmağa git. 

tiğim zaman görürüm .. Bu da beş gün-

~ 
HlJRIDAN ~ 

---------------------------------=--:~.~· de ölecek. Hem de bunu iddia etlerim. 
diye homurdandı. 

il- • Jf 

Valuva, Juananın ıındana götürül· 
mesini emretmemişti. Yalnız tevkif e 
dilerek Luvrun büyuk kulesine götü -
rUlmesini emretmiştı. Zabit !şi ıı.nlama· 
DUJ ve yanlış emir vermi§tİ. 

İleride göreceğimiz gibi ancak üç 
dört gUn sonra Luvre dönmek fırsatı
nı bulan Valuva, Juanayı tevkif eden 
zabite, genç kızı sorguya çekeceğim 

söylediği zaman, iş meydana çıktı. Fa 
kat Valuva, bu y;:ınlışlığa hiç kızmadı. 
Bilakis memnun oldu ve kendi kendine: 

- Oh 1 Mükemmel olmuş, diye söy· 
lendi. Kız, bu sırrı biliyorsa bile, artık 
ağzını açıp bir şey söyleyemiyecektir .. 
diye söylendi .. 

Ve artık o da Juanayı unuttu .. 

• 

Şüpen, yalnız kddığı vakit, 
ğına uzanır, şarkılar söyler ve 
kendine bahisler tutuşurdu. 

O günde öyle yapıyordu: 

yata. 
kendi 

Bir aralık yüzü gülmiye başladı: 
- Bugün mutlaka onu göreceğim .. 

Buna bahse girerim, diye söylecıdi. 
Görmek istediği Juana idi. 
Sevdiği kızın, şimdi kraliçe il: nel:r 

yaptığını hayli zam<ın düşündü. 

Sonra gene tatlı hayallere daldı, gi· 
dip Juanayı görmek için kraliçenin mah 
pus olduğu, kulenin kapısının karşısın
da oturdu. Bekledi. Böylece gece ol
du. Fakat Juanadan ses sada ycktu. 

Şüpen meyus 
döndü. 

bir tarzda odasına 

- Ah! Yann görürüm, diye söy • 
leniyordu. Sonra ocağını yakarak yı-· 

meğini yedi. Ancak ocağın ateşi ile 
aydınlanan yarı karanlık odasında ba· l 

ş.ıru elleri içine alarak tekrar 

miye başladı. rdll- I' 
Fena halde canı sıkılt1° J111/JP'. 

sıkıntısını gidermek iç~ .~~~ f.~ 
ları bir dolaşmağı duşu ti 
l:endinc : td o"' 

~r - Hem epeyce ıaı:nan 
· • · d. 1dandr. el ınmcmıştım, ıyc mırı ifl 

ıcauıı' ~dl 
Bilyük kulenin bodruıu ~a l ~,ı 

kapıyı açtı, ve fener al~ai~di· V• 
görmeden karanlıkta a~gı 
bir heyecan duyuyordu. ıı' ıır 

• ınc)ı o .4'f 
Çünkü bodrum katın•.~ 'lif' 1' ~ 

hayetsh: bir revk vcrird1• .;şıralıııJlç 
bir :ı:ındanın kapısına -~eıeritl " • 
da h;:ıyata veda eden bıça ('J' 
lerini dinlemek pek hoşuJl•~ o: 
Büyük kulenin bodruınJarı ·yard"' 

- Benim bahgelerim 1 di ~ ~ 
ôOf'. "'JI 

Şüpen, hiç yanılmadan "atd•· 
numaralı zındanın kapısına ... ,ıı: 

rıta• • 
lağını dayadı. Sevinçle 61 ..... 5'~.ı 

Un,..,~ t.,.. 
- Hala yaşıyor ı Beş ~ ~ ~ 

ğına zaten bahsetıni'§~ ıtl ,
müddet çok; dört gün 1' 

1\lıı' .. r' .,t 
Dört gün için bahoediyord 'f"'• st'..,.ı ' 
son hapis gibi sessiz durf1l~ıye ,-
dar da bağırıp çağırıyor, ~ ı 

dandı. . ıılt ".:.A) 
~ilvaki berbat ve ıcorkU~ıı'• t)DY-( 

druıda bulunduğunu bilen J Yollrfl'...,, 
bir buhran i~inde saçlarını yırtJfJ' 
vaz avaz bağrıyor, ağlıyor, ı· 

du. tıl~ ~· 
Şüpen kafi derecede ~e: JS'er41 Uf" 

ği gibi yavaş yavaş çekıl ~JS'aıı" ,1 
den çıktı. Fakat en üst ba atı J"'" ,r 
rine geldiği zaman aşağı.d ureıcıe;,; 
feryadı o kadar müthiş ve! 1'i ~ ,r 
ımı.l;:ıyıcı bir şekilde aksettı "8ıcJı-..ıJ 

blarıd'' · ıc,.,.. bile olduğu yerde ır.ı ıo:11cli 
sam:ığın üsti"n~ oturarak 

ne: .~.rtd• 
öoıt~ - Acayip, 

1 
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a p lrıl a r a k c.r ş ı 
Çt te h . ilk 

HALDE ÜZERİNDEN BıR BUÇUK ASlR GEÇTİGi 
şöhretini muhafaza edebilen müesseselerimizin sayısı pek mahduttur 

tııaı at bı yap-
atın ı n seher:· 

1 e · •· 
ti t • e 1 e t d i t '( 

1 
~ :ııı, dil§tn Başta1atı 5 incıa. 
tır ıı, Ylırd nn önUnde, çift ve çubLı 
le· Bu batk vşe Y'llvasını bırakıp kaçmıe· 

Ptle • anııl ve ç 
'n il kaçıp eklangda dağlara, 
be hıı oval.arın=ğrnınıştır. Honan ve Kl· 
v~ııı likrp ki göçmen selleri, gnr
l~ ıı ata&nı.da&it.nıektecUr. Anking ile 
let &çe \'QcUa!ıt ' lahınine göre. yalnız 
k ıçı.tıde ka de on milyon köylü deh • 
... 41~ çnı.aktad 
~ClQ İlı8antar ır · Yurdlarını hıra-

ş • • 

'*' ~ §Oblrıercıc :u:ıvalarda kamp kur-
1\b a olııraa ennıekte, iş bulun
leıerçe~elttedıaıışnıakta, açlık ve ısu. 
>r :( ı!arnıadağ~ Köy cemaati, hattA a.1-

~e lllliltenını 01~ktadır. Binlerce 
dece bir tanı eı bır 'IUrette organise 
~ ie'1o bir lanın uzuvlan bugün 68.· 

~1e · liarbitı ~~ndan bll§ka bir gey de 
)tJe~ %ı devıe~Uk lhtiynçları dolayı
tıı~ır • lll1ly0ııa in, VllAyet ve beledi· 
,e~. barın l'Ca göçmeni, besliyecek, 
~U · li11a1181 drracak pek az paralan 

e----··------··__... ....... ..._...___ .. ..-....... -.................. _ . ._ .. .._ 

~-CAFER-Miis-ii·-·ş-e"iZeril 
c Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir U 
Iİ Biliimum eczanelerde bulunur. H 
• ........... n•••-••·------ •••• ••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• ..... •• ... •••••• ... •••••....--••••• ............................. - ...... c ••••••••••••••••••••••••••••• 211.s ...................................... .. 

t Yetı Yal'dnn lçij)lj trt Çog mUesseselerlnln 
letıe11 iılııdıığu geni§ ve uaşılıı.cn.k bir 

Jalloıı ~rltıınçt halde, göçmenlerin sefa. 

le~ PtoPag: 
bıt c~er lı: dası, Japon askerleri-

Yam am ar 
ı 

arasında 
yaşadı 30 yıl l~ c~ YeYi csntnış, Çin köylUlerintn 

~1~1?.ı Jarıo: ı:klerını, Çinli bir köy
l'or 1 ~t kerlertne sevinerek eu 
~ · :altat bıı e;en fotoğraflar dnğıtdı • _.. B~ta1aft 5 ıncidı 
' il.J)onlallıı 0toğranar hep uydurma- diklerini, bana mukaddes ilahlar bekçiliğı 
t l'ı!.L lşgaı vazıfesini ,·erdiklerini ilan etti ... ~ """lll \'IJa etrnlş olduklnrı aa-
~ 1 lta~ı:ıtıer halkmrn yarıdan Uört kı~ kurdt-şini 
~ı~ trılltrr. Şangbay Ue Tal g810 yıy• o adam 
~~ llı~tıı :blt arıızıdekl her ikinci üelzı Bet::; yamyamların hayatı ve A· 
~ ~h:t't3ı b; ger1 kalan köylerde de detlerine dair son derece meraklı şeyleı 
~~ ~ dah: kalmamıştır. Tarlala- anlatmakt:idır. 

\'ııı Oldıı~ geçen yıldan kalma e- Onun, otuz beş senelik Awsturalya ha· 
1't ~aYlllaıı k glbt duruyor. yatında en yakın ahbabı olarak bir adam I 

~ıa::Ya g~ etıdilertne has blr usulle vaniır. 0o .. ; ismindeki bu adam en azılı 
ltıak.Jııe~ıorıar. Gllndtızlcri Ja • yamyamlardan biri ve aşiretin en mühim 

t 111 
1 ~1<ı b tOteklert ve ztrhlı oto- bir ihtiyarıydı. 

1 
1' ~ ~ı::: Çtkarnıy,,rlar. Fakat Küçükken üoviyi anası babası çok se· 

~~ll:fe dı1t111ıı kaı:nıış olan g8çtrıen • venniş .. Gürbüz bir çocuk olan Dovi de 
L ~ ~ll~erıl.'rden çıkarak Japon bir aslan iştihası ile daima etrafına sal· 
~ ~ ~Pttıa\: ' Yollara ve kanallara dırmış ... Tabii, yamyamlar arasında bu, 
tt.ıı~~h lııde r ladırıar. Japonların cep. en büyük bir meziyettir. Aşiretlerine iyi 
t~ ııUE.' &aliyette 
,·,eıı lııı !'buıı bulunan gerilla bir yamyam yetiştirmekle iftihar eden a· 
ltı lJer de t~en~:rdnnlarlle harekete nası babası ondan sonra do~an dört kız 
~ he.t ':f Yalltııaıt r hazan bllyUk hare- çocuklarını Doviye yedirmışlerdir •• 
~ hıı% lal'Tnd:ı ş tadırtar. Sonk!nun ve Dört kardeşini yiyen bu delikanlı, bir-
~ ~h.~ en a arıgbaYtn hinterlandm- denbire seminniş ve daha korkunç bir 
9~ "'\{llı"- 2: llltJ h ~ e ll~""ll b ee ir bu gPrillacı- yamyam olmuştur .. Ondan sonra yam· 

!ıı h.. lltlaıın~llıp işgal edilmiş ve yamlık hisleri daha fazla artmış ve aşi· 
tıııı bıc:ıııtt şaşıran Japon asker- retteki bütün diğer küçük kızlan yemeye 

l\ l\n ~~rfriımtsttr. başlamıştır .• 
"t ~. Oovi anasını, babasını, ablalarını ve 

'"eca - ağabeylerini de sevmezmiş ve onları da 
\~I eddın Atasagun yemek istermiş ama. kendisinden büyük 
.~tı 1, ~tı s,

30 
olduktan için diş geçiremezmiş .. 

• 'ı lltı d O dt 
1 
;

1 
tadar ve akşam Deyzi Betsin bu korkunç yamyamla 

1 ı~~n aır, ~o ;ıı Tayyare Apı ahbablığı bilhassa şu hadise ile başlıyor: 
Para aı~ 7 Okuyuculan Bir gün kadın ormanda dolaşırken Do-

az. TeJ: 23953 viyi yerde yatmış buluyor, dikkat ediyor. 
Adam yaralıdır ve bayılmış bir halde bu· 
lunmaktadır. Derhal, yanında daima ta· 
şıdığı bazı ilftçlarla yarasını sanyor ve 

'1ıı ~lııö 
de l tıu ita 

~ı>ıı:ı:ı~8 : ıso ~ru.ıkaın v.: .B. Ş. müdurlüğimden Beyazıtta Ordu cadde-
b~ litere ~· lu b!nanr.ı yı'kılrua tehlikesi göstermesi ve muamelesi 
"""'" ~ttiyıe •ahıbinin de adresinin bilinmemesi dolayısiyle dairece yı-
~ tn oınıa~ah.zuru JlderHeceğinden sahiplerine kanuni tebliğat ma· 
'flı "" Uzcrc illin olunur. (8329) 

~~l( \le Eytam Bankası ·ıanıarı 
~~ ~eYoğı\'EJU Kıymeti Nevi Melabası Dpeozito 

:A ealti : ~ .., u l'cıvikiyc nacı Mansur 
"~ ,,en· g 

re, " 1 3 No. T.L. 12.500 apartrman 241.50 M2. 
1ı1Q u: taraııatı T.L. 2soo 

lhiıl ~ltlrtıaıc ~ukaJıda yazılı apartıman peşin par:ı ile ve kapalı zarf 
~!\" l,ı,~1 .1 S • ı ı .g~erc antınnaya konulmu§tur. 
~ ~ bi 1lerin 8 satı g!inU saat ondadır • 

tt~u/et lattn~ub~ıni:c ınUraca:ıtla tafsillit almaları ve bir lira mukabi
ttlcıttupıa ille cr\l"lmeler.i vo ~artnnmcde yazılı hilkilmler dairesin-

l'lnı o .. u . 
ı ·. b n saat ona kadar şubemize vermeleri. (744)(7992) 

~Uy~~ı< H3va Kurumu 
~U .. 1~cıK . P i V A N G O S U 

~ ij 1( . t kC§ıd~: 11 / Birinciktnun / 938 dedir. 

h<ramiye 45.0 00 liradır. 

alıp kendi çaçiınna götürüyor. Orada da· 
ha iyi bir tedavi altına alıyor. 

Dovi av e5nasında başından ağır suret· 
te yara.anmış ve bir gozü kapanmıştır. 

Delikanlının anası babası bunu haber a· 
lınca ağlamaya başlıyor. Biltün aşiret de 
müteessirdir: Çünkü içlerindeki en kuv· 
vetli yamyam kör olursa ne yaparlar! 

Fakat, Deyzi Bets kendilerine, Dovi· 
yi iyi edeceğini ve gözünü kurtaracağını 

vaadediyor. 
Hakikaten, kadın, Doviyi kısa bir za· 

man zarfında iyi etmiş ve gözünü de kur
tarmıştır. Bundan sonra Deyzinin kabile
arasındıiki mucize "kuvvetine yamyamlar 
daha fazla inanıyorlar ve kendisini mu· 
kaddes bir varlık olarak gönneğe başlı· 

yorlar. 

\'omynmlarıo şahı kasırgada 
öldii 
YamyamJarın vahşilığını temsil eden 

Dovi ismindeki bu adamın ölümü de tok 
tuhaf olmuştur ve son nefesini de gene 
Deyzinin yanıbaşmda vermiştir. 

Awsturalyada bir gün müthiş bir ka· 
sırga çıkıyor. Ormanlardaki ağaçlar kırı· 
lıyor, çadırlar, kulübeler havaya uçuyor. 
lşte, Dovi bu kaybolanlar arasındadır ve 
onu aramaya Deyzi çıkıyor ... 
Kadın gene onu ormanda ağaçların a· 

rasında buluyor. Fakat bu sefer, kurtan· 
lamıyacak derecede ağır yaralıdır. Fırtı· 
na bu iri cüsseli adamı almış, yerden yere 
çarpmıştır .. 

Deyzi adamı, diğerlerinin de yardımiy· 
le kulübesine getiriyor. Fakat kurtannak 
kabil olmıyor ve yamyamların şahı ruz 
garın sebeb olduğu bir ölümle gözlerini 
kapıyor ..• 

Deyzinin anlattığına göre, Dovi su yeri· 
ne insan kanı içmeyi tercih edermiş ... F.· 
sasen, o aşiretteki bütün yamyamlar in· 
san kanı içmesini çok severlermiş .. 

Yamyarnlann kan içmeye başlamaları 

hayatlarında bir de\ir teşkil ediyor. Sekiz 
ya.sında erkek çocuklar kızlardan ayrılı· 
yor ve babalannm yanında ava gönderili· 
yor, bir erkek olarak yetiştirilmelerine 
başlanıyor. 

On beş yaşında ise, burunlarına halka 
takma merasimi yapılıyor. Şimdi, çocuk, 
gençlik yaşına girmiştir. 

Kan içme me:-asimi de bundan beş se
ne sonra yapılıyor. Ondan sonra delikan· 
lı tam bir erkek yamyam olmuştur ... 

Insan kanı herhalde pek zevkle içile
cek bir şey değildir. Onun için, ilk defa 
olarak bu kanı ağızlarına koyan genç ço· 
cuğun midesi hazan kabul etmiyor ve çı· 
karmak istiyor. O ıaman, babası derhal 
çocuğun ağzını eliyle kapıyor ve çocuğu 
kam zorla yutmaya mecbur ediyor .. Çün· 
kil, onların itikadına göre, çocuk eğer iı;
tiği kanı geri çıakracak olursa anası. ha· 
bası, kardeşleri ve bütün diğer aile ef ra· 
dı derhal ölürmüş ... 

Deyzi Bet! bütün bunları ve daha bir 
tok garip şeyleri görmü5, 35 sene yam·· 
yamların arasında yaşamış ve bugün tek· 
rar medeniyet dünyasına dönmüştür. 
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Baş - Diş 
ağrıiar ı 

- Grip ve bütün 
derhal geçirf r 

Tak ll tler lnde o sa li ı n ın ız. l - 12 ilk 
amba lajl arı n ı ısrar l a isteyiniz. 

. ""' . ... .· . . . . - . .,. .. .. . ~ . . . 

Marmara Ussübahri K. Satınalma Komisyonu Ba§kanlığından: 
Cinsi Kilosu Tahmini tlat Tutan tık teminatı 

Kuruş Lira Lira K. 
Koyun ett 25.000 40 10.000 
Sığır eti 30.000 2! 7.500 
Kuzu eti 20.000 46 9.000 

26 .500 1987.50 

ı - Komutanlık deniz Eıratının yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda 
cins \'e uılktarı yazılı uc kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26 lklnclteşrln 938 cumartesi gUnU saat 12 de tzmlt. 
tc Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt şartname 136 kuruş mukablllnde komisyondan ahnabl. 
lir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek lsteltlflerln 2490 sayılı kanunun istedi
ği vesalkle birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk teminat maltbuzlarını 

havi teklif mektuplarını muayyen sun ve saatten bir saat ev,,·ellnc kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. (8187) 

• • • 

1 - Tahmin edilen bedeli (770) lira olan 44 adet kökner kUtük 29· tlı:bci 
teşri:ı-938 tarihine rastlayan sah günU saat 14,30 da açık eksiltme usulü ile 
alınmak üzere mUnaknsaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (57) lira 75 kurugtur. Şartnamesi komisyondan 
her giln parasız olarak verilir. 

3 - tsteklilerfn 2490 sa},lı kanunda yazılı \•esik:ılarl:ı birlikte ve belli 
glin ve saatte Kasımpa§nda bulu:ıan komisyona müracaatları. (8368) 
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