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~"'Cre • 
Cö nrn Fışkırmış bağrından yası , 
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~Yumdu hayata Türkün atası 
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Cenaze rne.rasirni 
programı hazır ... 
Bugün Mecliste , 
müzakere ediliyor 

Ebedi Şanına layık bir abide yapılıocıya kadar 

Atamız efnografi müzesinde 
askeri ihtiramatla 

muhafaza 
edilecek 

Ankara, 14 - Anadolu Ajansının 

haber aldığına göre Büyük Önder Ata- ' 
türk, Ankaraya getirildikten, cenaze 
merasimi yapıldıktan sonra, muvakka • 
ten etnografi müzesinde askeri ihtiram-
la muhafaza edilecek ve ebedi şefin 
şanile mütenasip bir anıt yapıldı'ktan 

s-;,nra oraya konulacaktır. 

Milli matem ve ulu şef Atatürkün 
cenaze merasimi hakkında hazırlanan 

OF" Devamı 15 indde 

Sen scayofamıza 
dakl resımıere 

bakın o~ 
BüyUI' Om, ebedi şanma Ulyık bir iibi<le yapılıncaya kadar im rnil"<'<lr askeri Ili

tlrnmatla muhafaza olunacaktır 
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İngilizce Taymls ~azctcslnln, Büyük Şcfimiıdn ölümii münascbctiyl«' neşrettiği yamn ı;;a~ fa '""İm ..• ' 

Ona dünya ağlıyor! 
Bir Bulr:ar mebusunun qazısı: 
« Dünya, bu derece müstesna olan bir adamın 

!ölümünden sonraJ 
•wınıı1111•ıtllflllllltunıı--..-""""'611ııım 

Bugünkü sayımız "rtık eskisi kadar 
16 enteresan 
. değildir» 
Sayfadır 19': Yazısı 4 üncüde 
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Ecnebi oör üşüyle 

Cumhurreisliğinc İsmet 1 nönünür. 
seçilişinden bütün diınya gazctelerı 

bahsetmekte ve milli ~timize uıun 

ma!rn!cler tahsis eylemektetlirler. Uu 
sütunlarda bu makalelerden parı;ala 

gt>rc>cekşiniz. 

''İ:>met 1nönünün şahsında azim.kar ,,,, 
tec:übeli bir asker ve devlet adamı ve yir
ı.ıi senelik bir harp ve sulh zamanında 

beraber çalı~tığı mılli kahramanın mukad 
der bir halefini görmekte olan Türk mille· 
tin bu intihapla bu hislerini izhar etmiş 
tir. 

Namdar selefinin ölümünü duymakla 
ekin bir yeise kapılan bütün cihanın bu 
elemi, lnönünün idaresi altında da. mo· 
de-r Türkiyenin yapıcısı ve kurucusu ta 
raf:rı<iarı çizilen yoldan çıkılmıyae<ığı em 
niyetile krmıen hafifletmektedir.,, 

Taymis (Londra) - "Kemal Atatürk. 
Turk ir.krlabmın dehası. lnönü yapıcı~ıy· 
dl. Namuslu bir İnsan olan hmet İnönü· 
ni:n bu dttrfl ~•'iiğü politika saha<;ma da 
!;>3tm dır İnönü, kombinezonların düş· 
m'.lırch• ve ••erilen tcahhiitlere hürmet e· 
der. 1r:önü Atatürkün eserini takviye ey 
!iye tktir.,, 

'· _ .... 

Lea dcg.i\tş. ptt>vo 
'~ chiffrer~U:nt İ\ --·-....J 

(IJJ; M>llU, J,' 1 O 
ıwtrı f( 
nnn.ı~ 

Pa.rf!I • M-~lala t111met ln!SnO.ıulcn 
bahis yazıın 

Ordr - Paris, - Atatürkün makam•· 
nm yükü herhangi Er adamm omu.::!a. 
niçin çok ağır görünebilir. Fak<>t mua· 
sırlarından herhangi birine nazaran tn -
önlinün omuzlan !!;:n daha az ağırdır. 

Ve İnönü yabancı bu:u::. :;:hğı bu mem 
Jeketio tam hüsnüniyetine itimat ede. 
bilir. 

Atatürk tarafındarı bir yarım nesil 
müddeti iırinde vücuda getirnen hayrete 
dc~er değişiklik bugün kuvvetli temel· 

. . f Jı •ı/ 11/({ff(( '((( ( ( ( 
'ilHUıirl~'t.•"lf~ı ~011 ::11 '•ı'fl' 'Atatürkiln tmanetine sadık kalmağa and içen Atatürk gençlili 

Trenden düşen 
kız 

Ufak ttılt'k J1 ar11 larl8 
~urlu.do 

Bu sabah Sirkecide bir tren kazuı ol
muıs ve genç bir kız sırf bir tesadüf ""'· 
Ucesinde muhakkak bir ölUmden kur~I 
muştur, 

Hadise sekize çeyrek kala Samatya. 
dan hareket edeı1 banliyö treninde geç
miştir. 

Tren kalabalrk olduğundan bir kısım 

yolcular, sahanlıklarda durmaktadırlar. 

Treniu Sarayburnu köprüsüne yaklaştığı 
sıraıi.a UçilncU mevk·i sahanhk?ardan bf. 
rlnd12 ayakta duran Valantln isminde 15 
yaşlarında bir kızm birdenbire muvaze. 
nesini kaybederek sahanlıktan basamak
lara ve oradan da yere yuvarlandığı g!S
rlllmUş ve yolcular bu A.nf hadise kar
şmnda feryada başlamışlardır. Tren kon 
dUktör\eri bir b!dlse olduğunu anlıyarak 
derhal treni durdurmuşlar ve kızcağızm 
yanma koşmuşlardır. Valnntln hat boyun. 
da dUştüğU yerde dizlerinden, kolların· 

dan ve bazı yerlerinden yaralanmak SU• 

retfyle bulunmuıs ve derhal tedavi altı· 
oa ahrurnştır. 

Kızcağız bu kadarcık yaralarla hldt
ııeyt atlatabllmfştlr. 

ler üzerindedir. 1'ürkiyc inkılapla~ 
faal ve bUyük bir hisse sahibi olan tnö
nü gibi birini hb.mete hazır bul • 
makla bir talJıe mazhardır. 

Bu suretle inkılap eserlerinin muha· 
faza edileceğine itimat edilebilir. 

Deyli Telegraf - Londra, - "Kendi· 
aine yaşamak azmini tekrar vermiş olan 
Atatürklin ziya.ından dolayı pek elim 
ıurette mütessir olan Türk milleti için 
memleket iradesinin kahraman, kiya. 
setli, sükunetli ve memleket mcnfaat
ı~rinin fedakar hadimi olan İsmet lnö· 
nünün ellerine teslim edildiğini gör 
mek hiç şüphesiz büyük bir tesellidir.,, 

Atinaikaena - Atina - "İnönü hu· 
susi hayatında imtiıoale nlimune olacak 
bir zevc ve şefkatli Lir babadır. Tabia.. 
ten biiyük bir sporc.u olup gençlik ve 
beden terbiyesini teşvik ~tmektedir. 

Türiciyedeki havacıiık ona çok şeyler 
borçlu.dur.,. 

Zora • Sofya - ''İsmet tnönünUn 
icraatı A tatürkilnkir.-'en ayrılam~::. A • 
nadolu harbinde ger.eral, Le.zanda mü
nkereci. ıslahatı tatbil: ~~en hükfime. 
tin başında idareci olan İsmet İnönü, 

Atatürkten sonra yeni develtte bilhas· 
.ıa Türkiyenin harici siyas::tirıe ve bu 
arada da tahsisen Tilrk • Yunan muka 
reneti ile Balkan Aııt.,ntmda en büytı'"k 
mevkii tıgal etmetkedir.,. 

Measaje Daten - Atina 

Türkiyede klübe 
mensup 28000 

sporcu var 
Mevcut spor klüblEtim'zin ade:i 

,63 mıntc: kada 442 dir 
Yei! k!lrulan Türk spor teşkilatı u· 

mwn roüdürlüğUne tayin edilen Korgene· 
ral <.::emil Tahir şehrimizde yeni teşkilılta 
ait temaslarda bulunmaktadır. Umum 
müdi.ir bu temaslarile yeni teşkilatın kad· 
rosunu hazırlamaktadır. 

Hükömetfmizin şimdiye kadar Türk 
spor kurumu teşkilatına yardım olmak 
üzere bütçeye koyduğu muavenet tahsisa· 
tı bundan sonra yeni umum müdürlük 
bütçesinde yer alacaktır. Bu meyanda 
bu sene verilen 239,000 liralık tahsisattan 
şimdiye kadar sarfedilmemiş kısmının 

yeni teşkılata devri icap etmektedir. 

Diğer taraftan, vil~yetler ve belediye· 
ler bütçelerile cumhuriyet halk partileri 
il teşkilatı tarafından sekiz derece üze· 
rinden 500 liradan 5000 liraya kadar 

Deniz emı iytt· 
tE sise.. tı 

Kış dolayıslle tamlr 
ediliyor 

Denizbank deniz emniyeti servisi bu 
sene başında, bankanın kuruluşu esna· 
smda hükOmetçe satın almarak bankaya 
devredilmiş olan Fen ... :ler idaresinin De· 

1 

niz fenerleri ile, mülga tahlisiye umum 
müdürlüğü tarafından, son yıllarda inşa 
edilip şimdi bankaya geçmiş bulunan, 

l Fener, radyofar istasyonları vesair deniz 
emniyetine taallftk eden vasıtaların yak· 
!aşan kış ayları dolayısile süratle tamiri· 
ne başlanmıştır. 

Esasen daimi bir itina gösterilen bu bi· 
nalardan Rumeli fenerindeki radyofar is· 
tasyonu binası tamir edilecektir. Ayrıca 
Şilenin Alacalı mevkii ile Kilyosta da de· 
niz emniyetine taallfık eden bazı inşaa· 

tın yapılmasına lüzum görülmüşti.ir. 
Bankanın deniz, emniyeti, servisi, eski 

idare zamanında oldukça ihmale uğrayan, 
bilhassa idarenin hükQmetçe satın alma· 
acğı anlaşılması Uzerine büsbütün bakıl· 
mayan bu fenerlerle sair deniz emniyetine 1 

taalltık eden binalann hepsini tetkik ettir 
mektedir. Bunların da icap edenleri sür
atle tamir ettirilecektir. 

yapılan yardımların sarfı da yeni u· 
mum müdürlük tarafından tanzim edile· 
cektir. 

Ha!en memleketimizde faaliyette 4ı12 
s;>or klübü vardır. Bunların hepsi mü
secceldir. Bu klüplerde 28000 sporcu 
genç çalışmaktadır. Klüplerimiz 63 mın· 
taka üzerine taksim edilmiştir. 

Yeni umum müdürlük teşkil~tı ikmal 
edildikten sonra bittabi spor teşekkülleri· 
miz ve onların toplulukları rejimin istedi· 
ği şekilde organize edilecektir. 

Vakıflc.rın 
sigortası 

Vakıfların 12 milyon 
liralık akarı var 

Vakıflar idaresinin, ötedenberi muhtelH 
tesirler ve bilhassa yangınlardan vakıf

ların gördüğü zararı gözönünde tutarak 
bir vakıf sigortası kurmak üzere her sene 
bütçesine bymakta olduğu paranın mik· 

tan 100.000 lirayı bulmuştur. Şimdiye 
kadar senede bu işe 15000 lira kadar bir 
para tahsis edilirken bundan sonra daha 

fazla tahsis edilmesi takarrür etmiştir. 

Çünkü her sene ayrılacak bu paralar bir 
milyon lirayı bulduğu zaman vakıflar 

kanunu mucibince esas ve mülhak vakı( 
lar kendi ken::li!erini sigorta edebilecektir. 

Bugünkü şekilde bu paranın birikmesi i· 
çin daha 60 senenin geçmesi lazımdır. 

Bu para tamamlanınca miilhak vakıf· 
!arın akarları da bununla sigorta edile· 
cektir. Fakat. o zamana kadar bu akar· 
larm milli sigorta şirketlerine sigortası 

yaptırılmaktaır. 

Vakıflar umum müdürlüğünün elinde, 
bugün, doğrudan doğruya vakıf 20 .. 15~ 
akar vardır. Aynca mütevelliler tarafın· 

dan idare edilen mülhak vakıflarla bera· 
ber bunların miktarı 28,344 e baliğ olmak 
tadır. Bütün btmlann mecmu kıymetleri 
12.261.486 liralıktır. Bu suretle geniş bir 
gelir kaynağı garanti altında bulunduru· 
lacaktır. 

1,.. r I" 
Ticaret oda "· 

nın tasfiye~~' 
Odaların saY181 · 

lndlrllet•eiı . 

İktisat vekaleti. şim~iye k~:~ 
cudıyet 6ÖStermiyen ucare\ e 
salarım bu bakımdan tetkl 

başlamıştır. ~ 

Memleketimizde ticaret dal~a 
salanndan mühim bir kıSJ1ll ~ 
h bulunmamaktadır. Bilha~e 
bulunan ekser ticaret odaıar~ıys:tl~l 
gelirleri masraflarını ıtariı fa:ılİ~ 
ve bunun neticesi olarak b ~~ret 'ti_ 
terememektedirler. Esase_n tçlı arırıs ... l 
teşkilatının bugünün ihtıya asJ dS il'"' 

bili edecek vaziyette otrna01 ·~ 
ticede aµıil olmaktadır. ~ıe J 

İktisat vekaleti ticaret 1~al ~~ıJl'ı 
ret odalarile ticaret borsa ıtJ11'' oııif 
tadil eden bir proje hazırla az ~-. .dl 

. neJl ~~ 
maktadır. Fakat bu pr~Je ırıi~tif· i!Y 
Millet Meclisine sevk~ıl~~ de 18 ecP D 

da adetleri b\!1 'in Turk1.~J1İ ~ ~ 
rilecek ve iktisat odaları ~r~Bfl"t'~~ 
lan ticaret odalan~ın ve lafl btl Ali O' 

alacağı şekilde evvel Y~~~ 1'0ıaYlSY
ile ilerki teşkilatın tatbiki 
lacaktır. 

-er--- f zrı 
Mektep bina ,ff 

Cinslerine giSre" ,1. 
tiple oıac!riıı~ ~ 

B .. t.. r·· ki de roekteP ...... ı~ ~A-t u un ur ye . . . . ey!lll'r telY 
tiplerde inşa edilmcsı ıçı~ta ol~tel/ 
karar neticesinde yapdrll . r.1ıl r:>~_J 

.. edJf· . ~ıl 
ter nihayetlenmek uzer eJ&letı ıJ;I' 

· · - arif " M te mımar Sclıuttenın ma ntlı·· 
y<lr 

larile birlikte bu hususta I.__ 
bitirilmiştir. ıe ~6~ dP 

ktePıer 3) ·I 
Maarif vekaleti iJkılle . 'Jl e.~rı1 pıe~ ~ 

tepleri ve ortamektepJer ~F1 rııel'~.,'./ 
ter istemektedir. Fa~~~t kO~ıdııl'1 ~I 
yatılı veya gündüz ıçın ·rıe V~ifl ~· 
mekteplerin talebe hadle~ tıı.le ~~· 
teplerin de yer ve k~1 rıfl e.f(J tJ'ıed 
mi miktanna göre bınala oı-Olfl' ıel~ 
ması; bir zaruret oıaral< g 

11
e e4" ~ ~ 

djG'~~ı!P 
Şehrimizde bundan ye birç<'. O~· 

başlryarak bir prograınl3diltıli;.t1~ $0!' 
mektep binaları in§a e dı.ı!I ıf1 ~ ı; 
üzerinden vilayet tarafırı ıtıtı~ııf " 
len b~ ~ektepler matlftba f. / 
memıştır. jlıtl 1' 

Bundan sonra fevkat~dee1' ~~ 
dahi mektep ittihaz ed11~. ytfı1ifl 
binalar satın alınmıyadl -~detl' 
tesbit edilecek tipler uzerl 
rilecektir. 
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HABER - Aksam pot1•.uı 

gizleyen 
prö.rı1iye 

' 
3ladisetec,f i&ictec 

'' Doğu ellerine girerken 
ilk müsbet intibalar ,, 

Rasim ADASAL 
1 MPARATORLUK devrinde adeta 

yan bedevi bir hayat ya~mış o
lan en uzak şark illerimızde Cumhuriyet 
rejiminin medeniyet saçıcı eli yetişip de 
tren yollan ve rahat şoseler yap:lmaya 
başlandıl~tan sonra doğuyu batıdan ayır· 
mak ve aşikar hir sınır çizmek güçtür ve 
hatta dağlar tamamıle karla örtülmedikçe 
imkansızdır diyebilirim. Bir zamanlar dar 
geçitlerinde ve yüksek tepelerinde hergün 
kı~ kurbanları eksılmiyen ve Trabzondan 
Erzuruma kadar haftalarca kervanlarla 
gidilebılen bu güzel ve geniş yurt köşele· 
rinde şu anda bile kar yüzü görmüyor ve 
lstanbulun Aksaray gibi en kuytu ve rilz· 
gflrlardan mahfuz olan mahallerinde soba· 
larm yandığını ve fasılasız yağmurların 

ortah;{a bir kasvet manzarası verdiği şu 

mevsimde ~ırtımda palto olmadığı halde 
günesli bir beldenin, şirin Erzurumun so
:,_!dannda üşümeden gezinebiliyorum. 

Buraya geleli aşağı yukan bir ay oldu 
, _ bu müdd~t zarfında ancak iki üç defa 
°\ e çok kısa bir zaman için göklerin bu· 
ıı.tlarla örtüldüğünü gördüm. Şarkı bilmi· 
yenler ve daha doğrusu hiç görmiyenleı 

beni Zigana ve Kop dağlannm herbeti 
v~ tipilerile korkutuyorlar ve lstanbuldan 
biran önce hareket etmek tavsiyesinde 
bu~ ınuyorlardı. Muhakkak ki bu her iki 
dağ tabii manzaraları itibarile çok hey· 
betlidir ve hele hesapsız yol zikzaklarile 
tepe;,ine doğru çıkılan meşhur Zigana gü 
zcJ İsviçre hasretini çekenleri §İir ve gü· 
zclıık duyguliırile doyuracak kadar bıı 
tJbıat şaheseridir. 

göre şarkta mesafe mefhumu kalmamı 
'e memleketi maktan tanıyanların bed· 
bini felsefelerine bile yer bırakmamıştır. 

Trabzon - Erzurum arası aşağı yukarı 
uçyt.iz ellı kilo.'llctre.lir; ve bu mesafeyi 
muntazam po talar halinde işliyen Ye u· 
c-ız bir t.ırire ile en ağır eşyayı dahi nrık· 
leden mükemmel otobüslerle bir gündt' 
katettim. Kışın günlerin kısalığı dola~ıı 
sile ve yolcuların da istirahatleri nazarı 
itibara alınarak hareket gününün gccesı 
Bayburt kasabasında geçirilir ve erte;:.ı 

gün de öğleyin Erzl·rurna varılır. Yakında 
bazı dağ köşelerinde ve meyilli yol kısım· 
lannda biriken karlan temizliyecek \e 
dağıtacak olan makinelerin de faaliyc• 
geçeceklerini du}·dum. 

ı Ben bu dağlan geçerken kar tipisi gör 
j medim; 'ünkü reni duyduğuma göre şar· ! kın en gönül açıcı ve güneşli mevsimi sorı 
1 bahadymı~; fakat yolda ve çok kısa mesa· 

Şimdi düşünOyordum; vaktile dedel.?· 
rbıiz ve hatta babalarımız Ista. '"-:.·!el • 
Erzuruma belki de bir aya yakın bir za· 
rnan içinde gidebiliyorlar ve geri rejim· 
lerin bir türlü yenemedikleri bunca tabii 
güçlüklere rağmen karlı dağ .ahikaların· 
d.~ ve hudut boylarında nic~ kahraman
lıklarla dilnyaya meydan okuyorlardı. 
Halbuki bugün İstanbul - Erzurum arası 
<'.oğru deniz postaları ve mükemmel o' 
bils servislerile üç güne inmiştir; zat ., 
bir seneden de az bir müddet sonra mede· 
niyet ve hakild cwnhuriyet müjdecisi ola· 
rak Erzuruma girecek olan tren artık pe1

: 

mOstesna kafalar için bir heyula teşkil e
den şark korkusunu büsbütün dağıtaca'. 
ve tabiatin bütün verimli nimetlerini c:ı

nesinçfe ta5ıyan bu şirin yurt köşelerinin 
hakfüi cennet diyarları olduklanm daha 
ya1.ından tanıtacaktır. 

Erzunımda kışın karlı fakat zevk \·e 
neşe içinde geçtiğini ve sıfırın altındak, 
derecelerde bile sabahları zinde kalkıldığı 
nı muhitimden duyuyorum. Zaten kı~ me· 
dent Avrupa şehirlerinde çok makbul sa 
yılan v _ eğlenceleri, sporlan ile ge.nçliğı 
cuş ve buruşa getiren bir rnev!iimdir. 

i felerde rastladığım emniyet tertibatile kı· 
~ şın kalbi sayılan şubat ayında bile tabialin 
l bu tehlikeli geçitlerinden hiç korkmadan 

lh~b) s Pol Kambo; filmlerinden birinde: rocuklıığıı 

1 geçmenin artık bir mesele tefkil etmediği· 
ni anladım. Bir kere devletin büyük feda 
karlıklarla yaptırd ı~ı transit yolu, doğu 
ilinin şahdamannı t~kil edecek kadaı 

mükemmeldir ve dağ kı ımlarmda sığı 

naklar ve sıhhi teşkilat, yol şaşırtıcı 

tipiler esnasında fe!aketzedeleri aydınla· 

tacak levhalı yüksek direkler vesaire gö· 
rüyoruz. Esasen Trabzondan Erzuruma 

Cumhuriyet re1iminin, hcrgün ~"·lcrt 
yuksclen fasılasız inşaat \'e gayretlerle 
Erzururna, şarkın güzel:ıji.ıe doyulmryan 
bir çiçekçi manzarac;ı vermeğe azmettiğini 
görüyorum. Adım adım inkişafını takip 
ettitrim bu güzel ,.e tariht beldeden kari· 
l:!rime bütün intıbal:ınmı : _zajileccı;iı i 
umuyorum \'e ben kendi hesabıma bu §C" 

hirde çalışan bir vatandaş olmakla bahti· 
yarım. 

_"'111.1 ~·l1'1a ne b 
~ 'ltttıekte oı lrlikte "Rutsseau .. ffi· dulu gibi tatmin edebileceği kanaatinde· 
l l'etıŞen an. Pauı Cambo Fran· dir. HattA natüralist bir insanın geceleri 

l~ ~ Jön Promiyerlerden· barda sabahlara kadar eğlencesinde biı man icap ederse mesleğinı de fedadan çc· 
~111\etirıcte Sa· mahzur olmadığım söylüyor. kinmiyeceğini ilave ediyor. 

Hayatta g:1yesi büyük bir aşkla sar
sılmaktır. Böyle bir fırsat zulıur ettiği za· 

1 ~~ 1~v~~-J~n-~·Lm' -~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~ 1~~ etraı şı tabıatıiydi ve dün· f 
:ıı. l\en ~ecJ 10

d_aki dağlık manzara· tan S 1 l S 1 nema San Z Y 11 
~a "'-di ~le:~· Kavgacı ve kinli 19 39 r\ tı vyor k Sf" rulsl O e bÜ "' iJ k. 

"' ~a~ de Yaşar arkadaşla· '"' ., 
lec~U tka~dUlurunak, oyunlarına li I ) 1 U e l \'er İ l 0 r 

• fl ı:ve ı. Kend ·1 k 
t( f §Unları a 1 ısı e onuşarı Fran ada fılmlerın propaganda alemin· kaynaklarını, alımlerimızin muazzam 16· 

~ ;ı.. ~la n atıyor· ı d k ' fi ki. ti I ııır"'esttı arkad • . deki ehemmıreti nihayet kabul edıldı: Fran boratıwar ar a ı muva a ye ı ça ışma· 
J •• "ilrdı ttı. l::vde :~un }'oktu. Bıraz sa, öniı.müzdeki mayısta açılacak olan lamzı, yurdumuzım abidelerini sirıema sa· 
'."'lll ilıle · J.lek l'al e kız ne erkek kar· 1939 Nevyork beynelmılcl sergısıne, ser· )'esinde tebarüz ettireceğiz. 

~ .. -·lılt 'tıl' 01zdım Çok h"' ı · k d f ·1 r~ lhtır · Pek se . · urrnet ginin mutena bir kö~ · ın.le hazırlarunak Fransamn ıayalma aıt on a ar ı m 
~ bır lU a~alllllrJ \dığım anneme~· ta olan çok lüks bir paviyonl..ı iştirak e· Jıamlanmakladır. Bunlardan abşka Ame· 

~tıg~~U Söı~~ bahsetmek ister, decektır. \-Ok güzel bır ~ckılde hazırlan· rikan tipı fılmlın çeııriltceği gibi, Fransız 
lt'aı.~ bi d ın ve k başhyamazdım. makta olan salonlarda .neınle.\elın huttin sineması hakkında kati t'e ıloğıu bir lııi· 
.~ l'trıt ~~ tıka onu acağım zaman zenginlikleri ve bütün tıcart>t vaşrtaları küm verilebilmesi için en eski ı:e en yeni 

~ yarı_rt\ırı dı ... Artıknırdr. muazzam bir şekilde teşhir edileceği gibi, çevrilmiş filmlerden nümımeler hazırlan· 
'altın~ cu~1 .rnedenileştim. Ah· hususi ve mükellef bir salonda da Fransız ması /ılm amillerinden islenmiş:ir. 
~ ~t h.ttarlln~~ı be.ni çok sevindir· filmleri seyircılerin takdır nazanna arzo· 
~ ~G il •Slerılllin endımden bahsede- lunacaktır. Hu hususu temm için, mec· 
~ ~ ~trı l'eıktur Ortaya çıkmasına listen. hariciyeden birer aza ile. güzel a· 
~ etj~tlerıın1 ı;:· Bunun için bır natlar, turizm işleri ve Fraıı. ız film kum· 

t.1q ~ bana kaıım Ye açmam. Ha· panya!arı müm~,illerinden mürekkep 
~1.~l1JN:~ull1d ı.._ır .. Ve tabii ki hbsı bir heyet daha şımdıden büyi.ık bır prog· 
b.,'~Q "41lt • 1.1\!lli 
.. ~ Ç(jlGt ·•· lieın b . etmem .. Ne dr mm hazırlamaktadırlar. 
~ ~C<ıt ~~ ç~k Yal ılıyor mu~nuz. Hayattan alınacak tılmlerin hazırlan· 1 ~ t ~v~, tcl·lll. t a~ Söyler, hayali va· mas1 için büyük krediler açılmıştır. 
lh 

0 ~il ftı lı ~"'· nları aldatmak en Fransız gnıpu komiserine vekfılet eden 
">° 1 Va ~at bu · · f"k · ~ 'l' ııtı~ ~ltl'Çird· ıtıradımd:ııı M. G. de Launay bu hususta ı rı so· 

lılı.ı la 1lk dar~ , . rulduğu zaman şunla.rı söylemı_ştir: 
ıı ~ 11lll·a tahl .'. tıyatrodan re "Netıyork beynelmılel sm g:smde Fra". 

1 " İtıe ka ılı Yapıyordum . sız sinema.sına layık olduğu kıymet rerı-
~ 1 ın lutat Pılını .. aktö!'lüğe lecektır. llazırlanmakta olan filmler saye 

1
1

1)1 t ıı h ~ '. t aı e htvgalannd,ın sinde Amenkalılamı hakktmızda besle-'h • t" \ "ir Pet~ım Kra1 ıçe Adri dıkleri yanlış fikirleri kokündtn yıkçca
~ ' 1

'1 rj r~t lerdf' fi~firar~lık ğız. Amerikamn lıenı7z lıayal olarak dü
~I t':>e!eti fıl ~ldıktrın sonrn şündüklerinin hal.-ikat oldıı~ıınu anlata· 
lıt 'lı ('lll'll~ . ınıne angaje edil· cağız ... Bu şekilde biiliin gôzlrrın Fron 

~.' 1~tı~ bır a•tı saya dönmesi imkanını buluyoruz. llıç 
11liııı ,. ı:o1t ~arık olm:ıc:ına ra~nıen şı1phcsiz Amerikalılar bizi tanımıyorlar. 

e henı de 
1 tır. Bir fnsanm Diler paviyonlarda da muvaf /akiyetleri· 
zevklerini lazım ol· mizi. mmrltketimizin mimarisini, tabii 

Sergiye hazırlanmakla olan biilün film· 
lrri11 musikisi en değerli Frans1Z sanat· 
karları tara'ından bcstelcnmekiedir ... 
Diğer taraftan ö>rrenildiğine göre milli 

turizm komitesince Nevyork sergisınde 

Fransız sinemacılığına mühim bir me,·kı 
verilme1•tedir. Hazırlanmış olan seyahat 
filmleri Fransızların emrine \·erildiği gibı 
Fransızlanıı bir çok filmlerinin de adap· 
tasyonuna ş:mdiden karar Yerilmi~ti. 

Fransız sinemacıhjının Amerikadan 
eski oldu;tunu izah için "Trenin gara gi· 
ri~i .. i imli e 'd film de gosterilecektir. 

Bu ı;ekilde hazırlanmakta olan muaz· 
zam bir program saye<;inde Fransız ale
mi Am.-rikaya daha iyı tanıtılacak ve da· 
ha sıkı bir do tluk temin olunacaktır. 

Amerika ile Franc:a arasmrla iş1iren 

büyük g~milerdc de Fransız filmleri gös· 
terilecektir. 

Nihayet Fransanm da yabancı memle· 
ketlerdeki propaganda$ı bu şekilde ba~
lamış oluyor. 

\·e ileri maveralara kadar seyahat konfor
lu ,.e rahat nafia otobüslerile yapıldığına 

Vapı işleri llAoı 

Naha Vekaletinden • 
• 

1 - lstekli çıkmamış olan Erzurumda Grup inşaatının ikmali gene ayni şartlarla 
,•e kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı~tır. Keşif bedeli 245,983 lira 49 kurus· 
~ur. 

2 - Eksiltme 28·11-938 pazartesi günü saat 16 da Nafia \'ekaleti yapı işleri ek· 
· t..'lle komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefeı. i evrak 6 lira 15 kuruş bedel mukabi
inde Yapı işleri umum müdürlüğü.nden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin 13,549 lira 17 kuruşluk muvakkat te· 
.ninat \'ermeleri ve Nafia vekaletinden alınmış ehliyet \'esikası göstermeleri lazun· 
dır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Na· 
fia vekaletine müracaatları ve istidalaı ma en az bir kalemde 150.000 lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilme· 

.;i muktazidir. Bu müddet zarfında \'esika takbinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremi· 
yeceklerdir. 

5 - Istekliler teklif mektuplarını iha!e tünü olan 28· 11-938 pazartesi günü saat 
ı.: e •:adar eksiltme komisyonu reisliğine nıakbm mukabilinde teslim edeceklerdır. 

Postad:ı ol:ı:ak gecikmeler kabul edilmez. (4707) (8194) 
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t.\·rıııu' muhk lt ttnl mıığliıb 

lnglltcrc milli tukm.mın, Avrupa muh

tclıti karşısında kazandığı parlak gali
biyt!t hakkında yazı yazan bUt ün futbol 
mütehassısları, İngilizler tarafından tat
bik edilen "lV. M.'' takti;;tnin vuzuh ve 
müessirliğini bilhassa tebarüz etlirmiş
lerdii'. Biz müteaddit defalar, bu takti
mescleleri hakkınd:ıki noktai nazarımızı 
izah etmiştik. Bunlar, bizco ikinci dere
ce ehemmiyeti haiz olup, daha iptidai ve 
esa3lı hakikatler olan teknik ve atletik 
hakikatler önünde silinmeğe mahküm -
dur. Fakat mademki herkes, bu meşhur 
ma~ münasebetile taktikten bahsediyor, 
biz de buna temas edelim. 

Umumiyet itibariyle "W. M." namı ve
rilen formülU müdafaa edenler, bilhassa, 
oyuncuların sahadaki şematik vaziyetle
rini ve bunun tcdafili tesirini methedi
yorlar. Bu formülün bilhassa "markaj,, 
anki, yani her şeyden evvel, rakip takı

mı teşkil eden oyunculardan lıcrbirini iş 
göremiyecck bir hale getirerek rakip o

yunu bozmaktnki müessirliği ileri sürü
lüyor . Şunu itiraf etmek lnzımdır ki, he: 
muhacimin karşısına bu işte ihtisas kcs
bctmlş bir müdari dikmek keyfiyeti, bü
tün hücum tf'şebbüslf'rinl f'Snsından yık

::naCa ve hücum hattını "sterilize' etme-

An~ mu ı'Pli•lıılrı ihl ı:Uzlde oyuncu

': nıC'rkeı:ı ı.ıuh:> rlnı f lo!:ı ' c kaleci 
Olhlcrl 

Avrupa maçından sonra 

münakaşalar 
Yazan: Maurlce Peffeı "oru 

eılr ıı tng1"7 b\lumı ... 

ğc müsait tir. •·\\. M.'' in tenkide uğrı

yan tarafı işte budur. 

Aşağı yukıırı yalnız İngilizler tarafın

dan kabul edilen bu metodun, modern 
futbo!Un veçhesi üzerinde büyük bh te
siri olduğu muhakkaktır. Bu sayede iki 

ekip, yekdiğerlne kan;ı bloke edilir, müş
terek hareketler yıkılır ve ekip düelJo
ları, ferdlcr arasında (ikişer ikişer) dü
ellolar halinn gelir. Fakat itiraf etme::C 
liı.zımdır ki, netice itibariyle, futbol o
yunu, bu son seneler zarfında, daha at
letik ve buna rağmen daha iptidai bir 
şekil almıştır. 

Avrııı>ahlarrn takligl 
l:luliı.sa, umumiyet itibarile "W. M." 

in yalnız tedafüi ve bozucu vasfı nazarı 
itibara alınmak istenmiştir. Halbuki biz, 
metodun hücum meziyetlerinin, diğer 

birçok taktiklerden daha müessir oldu
ğunu zannediyoruz. Bilhassa Avrupa ta
kımının kullanma~a teşebbüs ettiği tak 
tikten. Ayni taktiği İtalya takımiyle 

Fransız takımları d:ı kullanırlar. Vittor
yo Pozo ile Gaston Barro'rıun çok sev
dikleri bu formül mucibince, mtidafller, 
kalenin hemen yanındaki mıntakayı gö

zetlerler ve mümkün olduğu kadar açı!ı
lara doğru koşmamağa çalışırlar. Rakip 

merkez muhaciml gözetlemek vazifesi 
onlara verilmiştir. Öyle ki, merkez mu
avin hilcum kombinezonlarına daha ser
bestçe girmek imkanını elde ediyor. A
çıkları marke etmek işi tamamiyle yan 
haflara verilmiştir. Bunun için yan haf
lar. aşağı yukarı, yalnız müdafaa oyun
cularr halini alır!ar. Böylelikle, hiçbir 
mildaf'\a oyuncusu rakip içleri gözetlc
mcğe mera.ur edilmediği için, bunlar, hü
cumlarını serbestçe yapabiliyorlar; onla
rın teşebbüslerine yegiı.ne mlini, birisin
den ötekisine koşmak suretiyle, ekseri
ya hi <:bir şey yapamıyan orta muavin -
dir. Bunun neticesi olarak bütün takım • 
tedafüi bir \'aziyet alıyor ve eğer rakip 

muhacimlere, tedafüi rol oynatılmış ve 
bunlara, rakip iç oyuncuları marke l'l· 

mek vazifesi verilmiştir. Bur.un neticesi 

:ılarak da, içlere d!iima, uzaktan muha
cimleri idare edecek ve açıklara uzun ve 
isabetli paslar dağıtacak kabiliyette ma
hir "klas" oyuncuları koymak lüzumu 
hasıl olmu~tur. b'akat her takım, hiç 
şüphesiz, bu vazife~; gördlirebilecek, 
Mcazza ve Ji'crreri gibi büyük oyuncula
ra malik df'ğildir. 

"W. M." taktiğine gı>lince, burada bi
lıi!:i:ı, rakip ir;leri gözetlemek vazifesi, 
yan haflara \•erilmiştir. Böylelikle y.ı.n 

h.ıf'ıır. merkez muavinle muhacimlerin 
ço'ı: yanında oynamak mecb:ıriyetlnde 

k \larak, onlara daha milessir bir şekilde 
yardım etmek imkfımnı buluyorlar. tç. 
ll' r 'Jütün tedafüi vazlfell'rdcn azade ka
tarı c - 1.<'rnnsız ve İtalyan metodlannda 
o lduğu gibi - gerilerde oynnmnk mecbu
riyetinde kalmryorlar. 

N~tice itibariyle şunu söylemek la -
zımdır ki, "W. M." formülü rakip tara

fın hücum hareketlerini h ha etmekle 
bı:-raber, yan haflara oynatılan rol dola
yısiyle, bir takımı hücum için daha iyi 
blr vaziyete sokuyor. Hulasa, denebllfr 
ki, tekC'r teker ferdler, tedafüi bir hare
kete sevkediliyorlarsa da, hakikatte, ta
kımın heyeti umumiyesl, hücum hareket
lerine daha müsait bi r hal alıyor. 

\'an hatların ro ' ii 
Bu taktik amillerine ancak nisbi bir 

kıymet vermek laznnge!diğini söylemek 
icab eder. Buna rağmen, bu fırsattan is
tifade ederek, açıkları sadece yan haflar 
tarafından marke ettirmenin, ne batalı 
bir taktik olduğunu tekrar söylemek is
teriz. Bu i ddiamızla, h er takımın muhak
kak "W. M." sistemini kabul etmesi la
zımgeldiğini ortaya atmıyoruz. En idc:>al 
şekil, hiç şüphesiz, yan haflarla mUdn. 

filerin, miltemadi müdahalelerini mli~tc
reken yapmnlan ve snhndakl vaziyetle
rini, aralarında uyuşarak tayin etmele
ridir. Faknt yan hafların rolleri vazıh bir 
şekilde tesbit edilmek isteniyorsa, or.la. 
rn açıkları değil, fakat içleri marke et
tirmelidir. Nihayet, kalenin müessir bir 
şekilde müdafaası için, orta muavinin, 
her znmnn müdafilcrden birisi tarafın

dan yardım görmesi, diğer mUdafiin de, 
hücum eden açığın üzer·ne koşmasıdır. 
Bunun için müdafilerin gayet iyi bir tak
tisiycn olmaları li'ızımdır. 

Har biyeyı 1 maz - Sai nt -
Berıoit 

1 Iarbiyeyılmaz klübünün A takımı cu· 
martesi giınü Feriköy sahasında Sant -
Beno. t .Fransız mekteb takımile k:ı~ılaş
mı~ ve madı 6·2 gibi büyük bir farkla ka· 
zannu~t ı r. 

Bir bisiklet rekoru 
Milanoda yapılan bir bisiklet müsaba

kasında İtalyan ı;porculnnndan Sponetti 

elli kilometre mesafede yeni bir dünya 
rekoru tesisine muvaffak olmuştur. 

Sponetti bu mesafeyi 1 saat 8 dakika 
32 saniyede nlmrştır. Eski rekor 1 saat 

B dakika 34 saniye idi ve eski rekor 1 
Fransız Tlichard'a aitti. 

Yazısız hikaye: 

~e~~e_!lrn!.DDe!._._ m_~sa~~~aU~!,. 

lngiltere - Norv 
Ma ç ını 4 - O lngiliıl t r kaı 

trııil 
Avrupa muhtelitini mağlüb eden İngi- Bu tehlike)i atlatan . 

lizler, Norveç milli takımını da 4 gol a - !eri atılarak 35 inci d91'1k
9 

tarak yenmişlerdir. 

Elli bine yakın bir seyirci kalabalığı 
önilnde Ncvkastel stadyomunda yapılan 
İngiltere - Norveç mUsab:ıkasınm ilk da-
kikalarındnn itibaren üstiinlü ;il kuran 
İngilizler Şmit rnsıtasiylc üst Uste hil

cumlnra başlamışlardır. 
Bu akınlar nihayet on sf'kiz.inci daki

kada netice vermiş, sağ açık MaryUsün 

ortasını Şmit sıkı bir \'ole ile Norveç ağ
larına takmıştır. 

25 inci dakikada Diks şahsi bir gayret
le İngiliz takımına ikinci sayıyı kazan
dırmıştır. 

34 Uncu dakikada Norvcçlile.r tehlike
li bir ıtkın yapm13Jar ve meıkez muha
cimlerinln sıkı şiltünU kalC'ci Vudli müş
külfıtla dPfetmişlir. 

sus.esr sutun 
_. z::wwwa sıwı ,,_., awwwa ..... ~ 

Biı tek 
G~cn ııa1.ar Tal.sim bt:ı.dyonıunıla 

Jaııılun Gnlata.<>arny - \'cfa maçının ha 
kemi Tnrık Üzcr('nf;inln o rnlisabakıyı 

tcııkfd ocdn bir muharririn kendisi hak
kında y:ızılı~ı s~tırlara \"""'rd:ği r.cv:ılıı bi

t :ır:ıflığımız dola~ ısiylc aynen nc~rcdiyo

ru:: : 

Genı: hakeml('rinıtıdı>ıı Tarık Öze~cngtn ı 

"Ben hakkımda yapılan tenkidleri 
sportmence kabul etmesini bildiğim gibi 

icabında kendi kendimi de tenkitten çe
kinmem. 

Hakemlik durumu dolayısiyle herhan
gi bir yazıya cevab vcrrr.enin doğru ol
madığına da kaniim. Fnkat tertemiz bi
ten bir maçı efkiı.rı umumiyeyc karaı:;öz 
oyunu gibi hayali sahneler halinde ak -
settirmck istiyenlere kar;;ı bu ilk \'C son 
cembı vermekten keııdimi alamıyorum. 

Taliln garib bir cilvesidir. Bizim ev
den sabahları çıkan bir akşam gazetesi
ni alırlar ve ne hikmetse bu gazetenin. 
spor yazıcıları da idare ettiğim hemen 
her maçtan sonra hakkımdaki takdir ve 
iltifatlarını! esirgemezler. 

Geçen haftaki Vefa - Galatasaray ma
çı münasebetiyle bir kritiği okuduğum 

zaman, eğer bilgisine ve görgüsfine e-

- -

- 1 .. .. U golü atın 
ayagıy n uçunc .011 LU\·torı 
ka sonra da yine . Ut 
reden savurduğu sıkı bır .ş k 

.. i getır 
rcgınc çarparak ger ın 

Şmit y~tlşip içcı;i aara.k_ e 
nın gollC'rini dörde iblag 

·rzıcr 
İkinci kısımda tngı 1 

• te 
tar S<''"'ircilere \V. M· sıs 

• J r:o 
mişlerdir. nu de\·rede kıJ\ 
canlı oynamıı1larsa dn . 

Ü 
• • de - hıc; 

m dafaasını yenıp . ı 

şf'rl'f •111' '"' knrdedrınrTT' 

cevap 
min olduğum sa) ın spor 
yazının altındalci koskoca. 

l rı::ıın ) 
saydı bunu başka a 
bımı lı:ısardnn. 

h yyel 
Yazı mc<>hur mu 11 dil 

"' 1 r · çık:ırtan sahnelerle do u ıııa 
min altında oynanan b~ )' 
m:ımış da beniın habertill 

~ ından 
Oyun sık sık çıgır 
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İkinci devrede sahada it {rde 
muş seyirciler ikide b ıl ' ve bt 
yor, saklıyorlarmış. ıııı. 

tamamen hareketsiz bU 

yormuşum. 

FutbolUmUzUn, b~1 8~~~ 
çığırından çıktığını bıten t 

·trııiY8 şusu, deve güreşi, 1 do" 
rikolar ve hatta hOroz öğUşlli 
olan stadyomda kör d S ııa 
oyunu da oynanabiJir. a 

c· o 
siz durduğuma geline · ıı 
. b. ha'·adıı. 
ıçlnde ve buz gi ı akll 
manın felaket olacağını bil 
lan herkes gibi ben dC tıl 
olmazsa ısınmak için kO§ 
cularım kabul ederler• 

rntcıı.1 
Şakayı bir tarafa bı ,., 

bol maçlarının balkondaııe' 
u JU s · ta sıradan ba§ka t r f s 

llyorum. Ve bazı bil~~:de 
nın mnı: esnasında 1 

sıçrayıp: 
1 

G 
- Ofsayd! .. PcnaltI··;

0 
ğırdıklarını da gözler~ şilP 
kat dürüstlüğünden hıç 

zısıııt 
sayın muharririn yn 
stıhnelerle doidurınıısınınU" 

· urı / 
tahtında olduğunu dUŞ :ıll 

JcnP 
yorum. O gün hava { zııı. 

·e a 
idi. Sahada gUneŞ " pııııf 
ki, l'~endisini gUneŞ çar 

arı c; 
Ben oyunculara dıŞ ııı. 

limlc işaret ediyorınuşu t~ 
lan nt:-asma topu alıP 
vermiyormuşum... ur 

Tavsiyelerine teşckk Jt11' 
ı n c;ı 

dan sonra oyuncular .. 11tı . ~er" 
cağımla ı:şaret ve eg 111r ' 
arasında topla dola!iıın cllrı 
nerperver !eri Bclgrııd de · 
tavsiye cı':!eccğiınl ıırıc 

ı uııtere 
En nlh:ıyette de ııı 

111
r 1 

hücumlar çoğalıp tehlikeli bir hal alırsa, 

bunlar netice itibariyle sıkışık bir mllda

faanın. hatlanndan birisine çarparak bo
zulur. lngıltere - Avrupa maçından son
ra yazı :vazan İngiliz futbol muharrirle
ri, bilhassa bu noktayı teb:ırUz ettirmiş
lerdir. 

içlerin serhr~tisi 
Bu mahzur ltalyanlarm gözlerinden 

kaçmamıştır. Buna mani olmak için, iç • 
' . 

- (-\~ -::. 

~ p - -

. fw 

f '\}ı. . Q • 

benim arı.:ık böyle ınnç r19t· 

ceğiml iş.:ıret bu~'llrll)'0ctıl 
şekkürlell' .. Zaten 11a~ıııeJll 
bir kısnlı maç kabul c ıılılıı 
mr da c 0ezalandırılrnı~ \ir 1 
tada b~nimle beraber rıttl• 
kalmış1 r. Sayın yazıcJ bert 
geriye kalanları da Aıtlrtl 
Türk 

1 
futboHJnlln sel ,.,ıc 

,•ıı ~ 

düğü ı eline alıp sahll.r t 

derin:ı. Eski zamanı:r~!l• 
işi rJe rnuvaffakıyetl 
btılunuyorum .... 

StJ. Vt· 



ve Türk kabilelerinin 
cennet 

yaylası olan 
TEK ES 

vadisinde 
bir yaz 

M Sl'ANllUL Robert I\olejinde o
l kuttuğu l'atar talebelerinden aldı

~' talsiye mektubu ve türkçeyi çok iyi 
iJİlmesi sayesinde E. 1\1urray 'l'ckcs 
aclisincle kımız içerek, koyun eti pas· 
ıı·m:ısı ziyafetlerine konarnk Kalmuk. 

'arrn n- Kırgızların arasında gezip do
ııc;;mı-;tır. I\ırgız reisi Saycan hey onu 
\a) lafara götürerek yazlık otlaklnrı ve 
bir J • r'a manastırını gezdirmiştir. 

J),r-:~~.~ıt:~~.~-f.!::~:~~~[.j~S...;J:..h~ 
•• ~l(~rJ\~. •# 

·-m.,••'\·•·· '•'• .. . - . 
eo 

A"lobert Kollej muallimlerirıden E.'. 1llurray'm seyahati yaptığı 
Or la Asyayı güslcren lıarita 

•ıa a • ..._._ 
e~ .,., 

\~ .., .. n bu :nzm C:eğeri 25 at 
'-1 1111,ı e 300 ac:oy .m :tur 

r, '>ıt tl(Cllerinı . 
' ~lııı~ Kırgızl.ud:ın tevarüs ettiği ı;öriUmck. 

-ıııı,)t 1 lııceıığı, 7Arllfrt w zrklı mı da tııtnr kn 
ır, :i.erı • -
ba gın bir tullp nlnııık lstrdlğl gl'lln için 

4111 40 hatta 100~ d:nar Hrlr • 

l'11t;ı 
rı: lstnnbul Robert Kollej 

•ııu4.1•ı 
nı1 rlnden E. l\J'C:JmA Y 

Saycan Bey allesl arasında 

kazaklar ise cenubi Sföiryanm 
kuru bozktrlanndan göçettiler. 

Kalmuklar vadinin öte başında 
asırlarca müddetle pek az inkıtaa 
uğrıyan yeknasak bir hayat sür
düler. Bunlar Tibet dinine gir. 
miş oldukları için bizden ayrıldı
lar. }'Ioğol dilini muhafaza ede
rek kendilerine mahsus yasalann 
buyruğu altında yaşadılar. Eski
<len beri medeni hukuklarile ceza 

kanunlarını hep kendi ellerile i
dare etmektedirler. Çinliler sene· 
lerdenberi bizi kendi başımıza 

lnrakmağı muvafık buldular. Bizi 
buyrukları altına alanuyacaklan. 

Hiç konuşmaksı· 
zın kısa bir müd. 
det yan yana yii
rüdük. Göçebe. 
ler arasında sü-

Solund:ıkl ıuz lmrde~i l\loğol kııııı gö ternıekte dlr. llalbukl önde oturan iki çocuk tam .Avrupa.. 

h tipindedir. Başı bcyı:ı.z b:ış örtu UJ le örtU1Ur11-51ı kııdın ımnesldlr. KocaslJlo kıı.ynanasmm 

nrosındn otur.ı.n k:ıdın da ailenin lmzağı yunJ buyrukcubaşısulır. 

m anlayınca kendi buyruğumuz 

altında yaşamamıza bıraktılar. 

Bununla beraber son yıllarda bu 
vitayette çok kargaşalık oldu ve 
ÇinlilCT daha ziyade merkezileş-

kut, selamlaş • 
mamn mukaddemesidir. Onların 
~osyal etiketinde bu güzel bir 
noktadır, ben de dııima kendile. 
rinin söze başlamalanm adet e
dinmişimdir. Eğeri üstünde ba. 
şını bana çevirerek: 

- Nereye gidiyorsun? 
Diye sordu. Yüzündeki ifade 

hiç de dostluk göstermiyordu. 
- Tekes vadisine gidiyorum. 
- Tekesde ne işin var? 
- Kırgızlann reisi Saycan be. 

ye misafir gidiyorum. 
Adam dizginleri kıstı; atını 

d·; 1uürdü. Yüzü tamamile değiş· 
mişti. Eski itimatsızlık yerine şim 
di dostça giilüyordu: 

- Bu yol Tekese gitmez. E
ğer bunu takip edersen, dağlarda 
k<ıybolursun ve geceyi açıkta ge. 
çirirsin. 

Dedikten sonra bana takip e· 
deceğim yol hakkında uzun uza
dıya tafsilat verdi. Biribirimizden 
ayrılmıştık. Arkamdan bağırdı: 

- Kalmuklardan yayla Kırgız
forının reisine selam götür 1 •• 

Bu adam belki de Tekesde Kal
muklann otlaklannı göı;etliyen 

bir nöbetçiydi. Onun dediği yolu 
takip ederek en son dağın tepesi
ne vardım. 
Aşağıda tam üç yıldır kendime 

~maç edinmis olduğum yer seril. 
rr iş duruyordu: Orta Asya gö
çt. b:.-ler"nin cenneti olan Tekes 
'rd"sini gu üyordum. 

Ve onun karşmndaki yüce dağ 
d:ı kerpiçten evler vardı. İşte bu 
e"ler Kırgızlann reisi S::ıycan be· 
~in kış1a ~ı idi. Dizginleri elime a. 
lırak zikzak inişi yaya indim. 
Kır~z b::ışkrm Saycan bey: 
- Demek siz bir Amcrikalı

""lız ha? 
Diye sordu ve ha~daş kurmuş 

olduğu sedirin üstünde verdiğim 

tavsiye mektubunu okudu.Tekese 
gelişimi ona anlattım. Tatar ye
{>Cnleri İstanbulda Robert Kol
lejde benim talebelerimdi. Mek
tepte bana Kulcaya ve Tekes va
disine dair anlattıkları hikayelerle 
düşüncemi cfsunlamışlardı. Yurt. 
farına dönecekleri zaman da beni 
çok samimi bir surette davet et
miş!erdi. 

Saytan bey ufak tefek bir a· 
dam olmakla beraber bir başkana 
yaraşacak bütün meziyetleri hem 
de fazla:sile kendinde toplamıştı. 

Çok geçmeden kabile karargfi. 
hı Kırgızlarla dolmuştu. İstan· 

bulda yaşamış olan bir yabancı 
nın kendi aralarına geldiği hava
disi çabuk yayılmıştı. Bunun ü
zerine kabilenin mühim adamları 
hem reise hem de misafirine say
gılarını sunmak için gelmişlerdi. 
Ben Saycan beyle karşılıklı se
dirlere kurulmuş kabile ataları 

da yere bağdaş kurmuşlardı. 

ı 
. tirilmiş bir kon

trole ihtiyaç his
settiklerinden bü 
tün vadi üstün· 
de aile mize mil. 
ki idare hakkını 
verdiler. Çin1iler. 
le Krrgızlar, Ka
zaklar ve Kal. 
muklar arasında 
bir mutavassıt 

rolü oynıyarak 

bu idareyi işlet

meğe uğraşıyor. 

Saycan bey bü. 
tün mm takayı ba 
na gezdireceğini 
vadetti. Kalmuk
lardan hiç hoş. 

lanrnadığı pek 
belliydi. Bunlar 
Tibet dinine gir
mekle pek geri 
kalmışlardı. Hat. 
ta söz arasında: 

İlk gece ve müteakip gecelerde 
kamp ateşlerinin çevresine bağ. 
daş kurarak oturunca hep öteden 
beriden ve bilhassa dünyadan 
bahsederdik. Bunlar Rusyayı. Çi
ni, franr, Türkiyeyi,Kişmiri, Hin. 

Uız daha on yaşına rnrm:ımış olduğu halde ba~ma ge. 

- Ölülerini bile 
gömmüyo r l a r, 
onları çırçıplak 

soyarak köpekle· 
rine atıyorlar! de 

çlrdlğl şık baıı örtüsüJle kcndlslııe :rUkJüco nğulık w. 
rcbllecck zengin bir ~,ırt s:ı.hlbinln gözüne glrmek nl. 

yetlndcdir. 

distam. Eefganistam ve çok uzak Biz Türkler Kırgızları ve kazak· 
lardaki esrarengiz İngiltereyi i- lan temsil etmekteyiz, bunlar a. 
sitmişler, biliyorlardı; fakat ek- detleri, dilleri ve sünni Müslü
serisi için Amerika sözü bir ma- man olan dinlerinin bir olması 

na ifade etmiyordu. Beni hep ile iki büyük kabiledirler. Hiç 
Rus sandılar. Onlara ancak şüphesiz ki Cengiz han zamanın· 
"Frenk .. sözüyle kendimi azıcık da hepimiz bir tek kabile idik. 
tanıtabildim. Batı Avrupalılara Fakat şimdi aramızda küçük 
frenk diyorlnrdı. farklar var: Lehcelerimiz azıcık 

Bu konuşmalanmız arasında farklı, Kırgız kadınları kendile. 
ben de vadide oturan muhtelif rine mahsus bir başörtüsü kulla
kabile!ere dair reisten izahat al- mrlar; Kırgızlar para biriktirmek 
ôım. Bana dedi ki: hususunda çok daha büyük bir 

- Tekes vadisinde oturmakta muvaffakiyet göstermişlerdir. Biz 
elan kabileler başlıca iki ırka men Rusya hududundaki Kırgızista_ 
suptular: Türkler ve Kalmuklar. nrn Issrgöl mıntakasrn_?an geldik; 

.~ 1936, TAM BİR HAFTA GAZETESİ. :tsTANBUU / 

dikten sonra ila. 
Ve etti: 

- Sabırlı olunuz; gidip kendi 
&özlerinizle göreceksiniz. Ben bu 
rada kabile işlerile uğraşırken 

Ata bey size klavuzluk ve arka· 
daşlık edecektir. 

Bu sözleri söylerken 25 yaşın· 
d< bir delikanlıyı işaret etti. 

-Ala B. ülkede her erkeği, atı 
hatta kadını tanır.Aramızda Kal. 
muk dilini bilen biricik adam da 
odur.Budanın esrarını öğrenmiş 

olduğu için size onların tuhaf a
detlerini de anlatacaktır. Ala bey 
arkadaşınız olduktan sonra Te. 
kes vadisinde vaktin ne çabuk 

geçtiğine şaşacaksınız. Belki size 
satın alacağınız münasip bir gc. 
lin bulurda artık aramızda kal
mağa karar verirsiniz! .. 

Ertesi sabah Ala beyle karşıla. 
şmca ilk söz olarak dedim ki: 

-.ı\15. bey bıfraya bak; reis Kal
muklann ölülerini köpeklere at· 
tıklarım söylemekle şaka yaptı 

değil mi? 

Aıa bey güldü. Gülmesi ger. 
çekten hoşa gidecek kadar zarif. 
ti: 

- Siz !renkler hiç bir şeye i· 
r.anmaz insanlarsınız. Kalmukla. 
rın toprağını ziyaret ettiğimiz 

zaman şefimizin hiç mübalağa 

yapmadığım size göstereceğim. 

Fakat Kalmuk kadınlan o kadar 
çirkin ve kirli kil Nasıl sizin A. 
merikalı kadınlar güzel mi bari? 

Amerikalı kadınlan görür gör· 
mez bayılacağını söyledim ve ila. 
ve ettim: 

- Peki ama, ben de bir Km~ız 
km görmedim ki!. 

- Ha evet; yaylaların kızk. 

rmı göreceğin günü bekle hele 1 
Fakat dur sana bir Tekes güzeli 
göstereyim. 

Parmağiyle vadide bir kaç yüz 
metre uzaktaki bir yurta işaret 

etti (Yurt keçe çadırdır) ve uşa· 
ğına atları getirmesini söyledi. 

- Oraya kadar yürüyemez mi. 
yiz ki, atlan istiyorsun? •. 

Hayretle yüzüme baktı: 

- Niçin yürüyecekmişiz? Atla. 
rımız yok mu? 

Bir Kırgızm yaya yürümesi dü
şünülemezdi bile .• 

Yurt'un kapısında durduk ve 
hayvanların yularlanru bir uşağa 
uzattık. İçeride Hi.pçinlerimizi, 
geniş bir keçenin kenarına hıra. 
karak, arkamız kapıya gelmek Ü· 

zere bağdaş kurduk. Yurt sahibi 
üstüste konmuş bir çok minder
lerin üstüne. uzanmış çubuğunu 
çekiyordu. Bizi görür görmez: 

- Selamünaleyküm! •• 

Dedi biz de: 

- Aleykümselam! .. 

Karşılığını verdik. 

Kırgızlarda tokalaşmak adeti 
yoktur. Bizi yanına çağırarak 

başköşeye oturttu. Bu adamın bir 
Krrgız kızıyla evlenmiş bir Ta. 
tar olduğunu Ala bey bana önce. 
den söylemişti. 

Şehirde Tatar tacirlerinin ,ara· 
sında bir kaç ay yaşamış oldu· 
ğumdan bunlann aristokrat ve 
hayli kibirli olduklanm biliyor. 
dum. t 

~bi~CJl•fflq•ı.~~ 
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KuJis arasında 
ırnindteşrin- 1938 PAZARTESİ • Ellerim o kadar titr iyot d u .. 'ıa 

... 1!~~= .~~51 .. :: R:~aıar::.~1 -· g ö rrı 1 g"' ı mi n d ü g-- m esini bir tur 
6,46 11.58 14,36 16.52 18.26. 5,04 

Yazan : A. Çekov 
"Kıyafet değıştirme vodvıli .. oynuyor 

du .• Kendini tamamen mukaddes sanate 
vakfetmiş olan genç ve güzel artistlerden 
Klavdiya Matreyevna, koşa koşa kendı 
giyinme odasına girdi. Derhal Hussar kr 
yafetıne girebilmek için süratle üstündekı 
çingene kostümünü çıkarmağa başladı. 

Güzel artist, yeni giyeceği kostümün vU· 
cuduna iyice yapışması ve güzel durmasJ 
için anadan do{:,rrna soyurunağa karar 
verdi. Genç kadın tamamen soyunarak ve 
soğuktan hafif ürpermeler geçirerek Hus 
sar kilotlarını dizeltmeğe başladığı sıra
da, birisinin derin derin göğı.is geçirdiğını 
duyar gibi oldu .• Kadın gözlerini yusyu 
varlak açtı ve kulak kabarttı. Gene. bin· 
sil''"' göğüs geçirdiğini duydu; hatta. ku· 
laJ!na: 

- Günahlanmız büyük ... oh .. 

Gibi bir fısıltı bile çalındı. 

S l~ıran artı:ıt, odasını ıyice gözden ge· 
çi:- !:!iten ve §Üpheyi çekecek hiçbir şe> 
gôrcnıedikten sonra, odanın içinde bin· 
cik mobilye olan kanapenin altına bakma 
ğa karar verdi. 

K .. 'rn, kanapenin altına bakınca derin 
bir hayret ve korkuya kapıldı. Kanapenin 
altında. uzun bir erkek vardı. 

G .... . ç artist, kanapeden bir adam geri
liyerek ve ç:plak vücudunu Hussar peleri
ni ile örtmeğe çalı~arak dehfetle haykırdı · 

- Orada kim var? 

Kanapenin altı dan titrek bir ses duyul 
du: 

- Benim. ben .. Korkmayınız ... Benim .. 
Tısss. .. 

Bir tavanın cızırtısını andıran bu hım 
hım hs.ıltının, tiyatronun sahibi lndüko· 
va ait old~nu anlamak artist için hiç de 
g!l~ olriladı. 

Genç bir şakayik çiçeği gibi kızararak, 
~fkeyle: 

- Siz misiniz? diye haykırdı. Nasıl 
Nasıl cesaret edebildiniz? Namussuz ihtı 
var. alçak demek ki siz ta baştanberi bu 
raoa3Jı .. .::? Bır de bu eksıktı ... 

ln:liıkov, dazlak kafasııu kanapenin aJ 
tm:':::n uzat.ı.ak: 

- Yavrucuğum, güvercinim. darılmayı· 
nız ~t-kerim ! Beni öldürunüz, bir yılaııı 
ezer, gibi ayaklarınızla çığne} ir.iz. fakat 
güriil!ü yapmaynuz!. Ben hiç bir şey gör 
medim, hiçbir şey görmü}·orum. hiç bıı 

§eY görmek ısterniyorum. Siz boşuna üzü 
lüyorsunuz, benim emsalsiz güzelim! .. 
Bir ayağı mezarda olan şu ihtiyara kulak 
veriniz! .. Burada bulunuşumun biricik se· 
tıebi hayatımı kurtarmak kaygusuduı. 
Mahvoluyorum!.. Baksanız a. ba5ımdaJ.. 
saçlar dimdik oldu .. Moskovadan, benim 
Glaşenkanın kocası Prindin gelmiş ... herıı 
beni bulup öldürmek içın tiyatronun altı · 
ru ü..,tüne getirdi. Müthiş bir şey ... Ben o 
hergeleye, Glaşenkadan başka beş l in 
ruble de boiçluyum .. 

- Benim. şekerim, benim .. diz çökerek 
gidiniz! Alçak herif, yoksa ben ne yapa 
cağımı bilirim .. 

- Benii, şekc:rim. benii ... diz ç-ökereh 
yah anyonun .. Sızin odanızdan başka ben 
o u ·rgeleden nereye kaçabilirim? .. O, bu· 
rnclan maada, ne.ede olsam beni bulabi 
Ur. ~ Yalnız burara brununu sokmağa ce· 
rıatet edem~! 1 t_irham ederim. yalvarı 
nm .. Tam iki saat önce onu gördüm. Bı· 
rı -..~ .<le oynarken kolıs arasında duru· 
yo:-dum .. Bir de ne bakarım ,herif par 
terden sahneye doğru gelmiyr mu? 

Kadı'l bliyCik bir dehşet içinde: 
- Demek ki siz dram esnacında da bu· 

:adaydınız. Ve ... ve her şeyı gördünüz? 
Tiyatronun sahibi ailapı ~a ba: la Jı. 
- Korkuyorum, titriyorum .. Herif be· 

ni öldürecek! .. Nijniderkcn heri! bir de
fasında bana tabanca ile ateş etmişti. llal· 
tu bunu gazeteler bile yazmıştı. 

- E ... Artık ben huna tahammill ede 
rneml .• Derhal hurarfan çıkınız ... ! Benim 
sahneye çıkma vaktim geldi... Gitmek 
m-'1uriyetindeyim .. Çıkınız yoksa ha~ı· 
nnm .. Yükcek sesle ağlamağa ba~lanm .. 
Başmıza~§U lAmbayı atarım!. 

Çev·ren Ferah Ferruh 
- Susss. .. Siz benim ümidimsirıizl Be· 

nim can kurtarcı.n simidimsinizt.. Maa~· 
ruza elli ruble zammedeceğim.. Elli rub· 
le .. Yalnız beni buradan kovmayınızl 

Artist, bir elbise ile vücudunu örterek 
bağırmak üzere kapıya koştu .. lndükov e 
mekliyerek onun arkas.ından koştu ve ar 
tisti bacağından tutu .. Adeta tıkanarak: 

- Beni kovmayınız. maaşınıza yctmı~ 
beş ruble zamrnedeceğim, diye fısıldadı .. 
Ayrıca da ikramiye vereceğimi .. 

- Yalan söylüyorsunuz!.. 
- Allah belamı versin ki doğru! .. Ye· 

:nin ederım! .. Hem ikrami>·e hem de yet· 
miş beş ruble zam!. 

""-?mleket D:şı Deniz 
Sel erler! 

Honııınva vnıııırl:ın: Cumnrte51 ırOnlf"rl 
13 de l\ihll'llt'c~ c . S:ılı ııün lerı 11! ele Pi 
re. Be\'rtıl. lskl'rıılı-rıve. 

lıııh·ıııı vnıııırl:ırı · Cıırıın ırflıılerl ~nnt 10 
ıta Pıre. llrt'rıılızı . \'l'ıırdık. Trın•,le. 

S ı rkecl lsıas\·on l'ıtüthirlüAO l'elt:lon 
i!30i9. 

l;i"trımlu T elelonlcn 
Ynrıl(ın: 
Isııırıhul için: 24222. ne)'O~lu için 

urı u. l\:ıılıköv tçııı . ı;uo:w C':sktıılur ı. 
ç 111 : CiUli25. 

'leşılköy. Hııkırköy . Hrtıek. ı erııtn·o 
Hıı\'ukılt•re ... t'ııı•rhalı~·e hıınılıllı ı~rı n· 
kö\. f\ıırtııl. lltı\'ııkutfıı fit•\ lwlı , llııı ı.ı ııl 
t\ırınlı. ı~ın : l'Plt•rıııı rıııılııılıl're tııerııu 
ruıııı \'aııııııı rlPllll'k ld'Hıılır. 

Hıııııı ıtfoı\'l'SI 22il 1 

ge;irememıştim 
-3- _,, 

Kime isyan idamı mucip d~l ki. Pa· ğer bir haber götiiremezseDl ~ ~-~ 
nos (asarım!) der, (R.C) kimse (asa· cak. . arısı biJlll" 
nm!) der, (Meme) (asarım!) der. Elbette - Peki dedim. Ernıenı k . _ıLı 
bu kadar horozu bol olan bir işte sabah mu? . • ııe ~ 
erken olacaktı. Yani ben, bizim ömrümü· - Kaymakam sersemi~ bi.J1 _,ıırl ~ 
zün fazla vefa etmiyeceğini kestiriyor- Kadını köyüne gönderJlll~rıi ~ ~ 
dum. soygunu ve cinayet habefl tal"' 

Pencereden elini salhyarak uzaklasan makam köye adam salını~· Jff_ 
bu adamı seyrederken bir aralık iki par- boğulmuş bulmuşlar. . t tıeO ~ 
mağile dudaklannı sıkarak bana, Tüylerim ürperdi. Nıhaye de bif ı 

- Sus! çaktım, ama, ne bir ~ki ne · tıefl~ 

JGavdiya Matveyevna biran tereddüt 
etti .. Sonra kapıdan ayrıldı. Adeta ağla: 
l;fü: bir sesle: 

Uı•ıı il ı ti il l\' t'Sl 31\. .:.w 
lle,·ıızır kulı•ı;i: 219!111 <ininin 

kulı·~ı : 411111;11 

Diye işaret verdiğini gördüm. Hakika tim. Bu kadar kan dökiilı:Il~rııdi / 
ten ben de öyle düşünüyordum. Merzif u· sinirlerimi bozmuştu. Fak3~ıYo~ )1 
na gittiğimi kimsenin bilmemesi gerekti. him bir mesele meydana çı ·ak ~-r 
Fakat ben teşkilat namına değil hayatım Köye doğru bulunan a>~~ ~~ 

vomıın hesabına bunu muvafık bulmuştum. Bu §Üphesiz benimle Arşağındı· bİJ gW' I 
kadar su yolunda testilik etmeğe kalkışır bite muvaffak olurıarsa eJ1 ~ 

- • Fakat siz her vakit yalan söylüyor· 
suııuz! dedi.. 

- Yalan söylüyorsam yerin dibine geçe 
yim • Cennetin yüzünü görmiyeyim! Ben 
bu kadar aşağılık bir adam mıyım? 

Artist nihayet razı oldu: 
- Peki öyle ise. dedi. Fakat sözünüzü 

unutmayınız! .• Tekrar kanapenin altına 
••• 1 

gırınız ... 

Indükov derin derin nefes alarak ve buı 
nundan soluya. ak kana penin altına girdı. 
Artist ise süratle giyinmeğe başladı. Keıı· 
di soyunma odasında yabancı bir şeyin bu 
lurunası, artistin çok lenasına gidiyor. 1 

G~~ta vicdanını tazip edıyordu.. Fakat. 
bütün bu fedakarlıkları mukaddes sanat 
namına yapmış oldui;;'Unu dü~ündilkçe. 

teessürü kaybolu}ordu. HattA, aradan bir 
müddet geçtıkten ve artist Hussar elbise
lerini çıkarmaıra başladıktan sonra, kal· 
bi:1de, tiyatro sahibine karşı bir merha· 
met bile uyandı: 

- Kuzma Alekseyiç diye söylendi, ora· 
da üstünüz başınız kirlenecek. Elime ge
.çen şeyleri ben oraya tıkanın. 

Yodvil bitti. Artisti on bir defa sahneye 
Ç"~ırdılar .. Ona, güzel bir çelenk hedi}e 
etı=· .. Çelengin üzeıindeki kordelada 
"1 ·~ima bizimle olunuz!,. sözlen yazılmıs 
tJ. 

Cmç artist. bu alkı, tufanlanndan son
'· kendı gi~·inme odasına dönerken koli:ı 
arasında lndükova rastladı.. Ustü başı 
kirl....ımi,., elbiseleri buruşmuş olan tiyatro 
sal~ibinin sevinçten gözleri parlıyordu . 
Memnuniyetinden ellerini uğuşturarak: 

- Hah ha~ 'ıah .. diye gülmtie başladı. 
şekerım biliyor musunuz ne oldu? Meğer 
g•;dUğOm adam Pnndin değilmi~I.. hah 
'1a1

1. Pnndine benzettiğim adamın kırmızı 
sak J beni şaşırttı .. Çünk1 Pnndinin de 
~-'F.r.lı hem uzun hem kırmızıdır. lhtiyaı 
' u .. =:.k! hahhah .. bizi bo~ boşuna rahat· 
sız dti. 

Artist: 
- FaJmt vaadinizi unutaynn demeyiniz, 

dedi.. Verdiğiniz sözü hatırlayınız? 

Sılılıl ıı111lnt: 449911 Mfıılıll'iıırııııırııhk . 
22:.!!Jll. Eııırıı,·rı ııııırlıırlııltıı 21a112. 

f'\Pruı \',.J,fılı•tı f,ııııılıııl Elı• klrık i!)IPr 
llrıııırıı \lııılıırlıı~u Bt"yoAlu . HXlll • ht ıııı 

tıul 2U7ıi. 

taş · 41l!ı:ill . Ci lınll · :!0~22 l"uro~riıon 1 ve . 
21illl\ r');i\Uılıır l\ııılıkıı\ . ll!J77J. 

lln\·n~ıı11· ı~ııınlıııl : 2ı:Ji8. l'aılıköy : 
6Ui9U. lfr~·oiUu: 44 642. 

Müzeler 
Avuolya, Roma • Rlznn~. Yunan eııer

lerl ve Çinıli Köşk, A<1ker1 Miize ve sorıııç 
lar Tıcoref •e Sannvt Mıizesı. Sılıh1 müze. 

tllu miiıeler herııün !Ulat 10 dan 16 va 
ltaıtıır açıktır.) 

Turk ve hlı'ıın eı1rrlPrl m01("'' : l1n111r
le!lırll'n hn!ike hnı.ıfın !llnnı to ı1nn ili va 
kııctnr ve t:ıırno ıı!inlPrl 16 dan 17 ''e l<ıı 
dar açıktır 

l"orıkn ııı MOıl':sf: HerHün saa1 l 3 len 18 
ya kııdar açıktır. 

Taksi Otomobili istemek 
/çın 

Sulnr lıtnre!ıl: Oe\·o~lu: U7R3. Ae$1k· 
Bem~lıı cıheli: 4Ull84 Brhck cılıc:ı: 

38 • 101. Kııdık6y cıhctl 60447. 

Anadolu hattı 
HerııOn hareket erten 1Jfmt'nrfift'rltr: 
Slllt ıc de Konya. 9 ılo A ıı kara 1 ~.Hı de 

Vfyorlınkır •e Sarıı!'iuıı. 15.30 do E<ık1$e· 
hir. 19,tO da Ankara eboresl. 20 de A· 
daıınınrı. 

Bu trenlerden saat O ıtı hareke! eden 
Anknre nıulıtelill pnz:nrleıoi, çıırşnnıha 
ve curna ı.ıfınleri lloleb ve Musııla kıular 
'"rn etınPklf'rlir. 
Dcmzvolları 

l'lt:ıntıuı 11ct"ııtı·lılti : 22740. Knrokl'.v 
c2:ıı.:! . 

Pilnırte~ı 1 oohııııl'clen lll.30 ludnn\'u . 
211 Bıı n ılı rırın. 

Salı Toıılınneılen 9.:rn hııı il. 111.311 \hı· 
dıırl\n. 19 l\nrnlııırn . 211 llnııılırııııı. ı:ııııı 
tnclnn 12 l\nrnılPnız:. Sırkerıdcn 10 Mer-
ıın. 

<.:nrsıınıtın ]'ophıınf'ı1ı>n 1 fi.311 l\hırlnn vn. 
20 llııııdırııın. Sirkı•rıclen 15 A vvolık. 18 
llnrrın. 

Persl"rııhl' l°oııh:ınt•ılrn 9,:rn lmılt. ttı .:m 
Muılııııvıı. 20 B:ınclırıııo. <ielıılnrlıın 12 
l\ornılı•nır.. 

Cıınırırlesl foııhnnl'l'h·n 14 \1ıırlııına 20 
llnııılırına . Slrkecıılı·n IS Avvulık . iM 
Hıırtın. 

Pıtııırıe~ı l'oılhnıwılrrı 91ırıroı. 9 :rn 17. 
mıı. fi:ılot:ıılnn ~.:ıo \ltııl '"' n. to.:m lııııır 
Silr. 12 Kıırııılrııız 22,:,0 Muıluıın. 

'·ıruDa Hattı 
St'molon l'k•nrt'I hrrııiin Sirkrrlı1t>n 

•nnl 22 rı .. kıılknr ve ~vrun;ıılnıı ııı•lı•nl1 
~11111 7.2fl il' Sirkt>c•i\I' nıııvııo,;:ılııl ı•ılı>ı . 

Knn,·nnı11\·onel 211.:m ılıı kıılkıır . 111.20 
dr ıırlır. 

füllrnıo rıo'itn~ı: tft>raOn ~aat 8,SO de 
harrkt>I er1n Hl 33 ıle ı.ıelır. 

MONAKASALAH: 

- Hatırlamaz olur muyum, tabii ha Konyada iplikçi camiinin tamiri kapalı 
tırlanm, §ekerim .. B_n Prindin mlinasebe· zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
til~ söz vermiştim .. Madmıki gördüğüm hammen bedeli 24232 liradır. Eksiltme 21 
adam Prindin değilmiş, ne diye verdiğim teşrinisani 938 pazartesi günü saat 3 de 
sözü tutayım? Gördüğüm adam hakikaten _K_on_y_a_h_ül_d_ınıe_t_d_a_i_re_sı_· n_d_e_~_·a_p_ıı_aca_k..-tır. 
Prindin olsaydı o zaman siz haklı idıniz. 
Fakat madet!'.!d Prindin değilmiş... Bu· 
d-':ının birini Prindin zannetmic;iml 

"' 
Artist k:::!m küplere bindi: 

- Ne &dilik, ne a!çaklık, diye söylen
di... 

- Gördüğüm adam hakikaten Prindin 
olı;aydı. o zaman sözümü tutmak için ıs-ı 
rar etmeğe haliliınız olurdu .• Halbuki a
da.ıı kımbılır kımdi? Belki kunduracının 
l ir. ~di. Belki -.!, sözüm meclisten dış:m, 
bir terzi talandı .. Ben bu gibi adamlar i· 
çın sözümü nasıl tutarım? .. Bu gibiler i· 
,ı:ı ne dıye para vereyim? Yoksa ben na· · · 
~nuslu bıı adamım!.. ı ~ 

lr. ' "'cov, hem kolis arasında yOrilme~e l!J : 11 ~ ı lf •• 1 b~~!adı hem gene .. eliyle i~aretler yaparak,. ~ ~ ~IJilJllj~ 
:mzune devam ettı: _ ..... _ • _ ~ ·-- _ 

-- Gö-•fütiim adam hnkikat,..n Prldin $.,aha :u.ML ..,~~ 
.1l:a~dı, o zaman ben 5?z~?1il .. tut~a~~ 'r-- - ?",,._ l 
-necı.rurchım .. ~akat. herıf kımbılır kımdı · ( ~"111.,. ~ HEUOS M.U.ESSESAT 1 ı:.T .. ıc8Ulr&AL"T" K.ll.ıl sakallı bır berıf.. MVM•H•ll 'VOlllOPA "'OoHI 1 

sak bir gün su yolunda kınlacağımız aşi· 
kardr. Hiç olmazsa Mene denilen kimse 
onlarla benim aramda kalan bir sır olsun 
but · 

l\lühim çok mühim hadiselerin arifesin· 
de olduğumu biliyorum. Büyük tehlike
lere doğru sevkedildiğimde hiç §Üphem 
yok. Merzifona gittikten sonra asıl ihti
lat merkezinin jşlerine burnum sokulacak 
ve kimbilir neler göreceğim. 

Filhakika her günümün bir yıl gibi ağır 
bir silindir halinde beni, asabımı, hayatı· 
mı. her şeyimi ezerek geçtiği zamanlarım 
çok olmuştur. 

Merzifona gideceğim. 
Köyde bugün bir fevkaladelik vardı. 

Henüz dışarı çıkmamı~tım, ama, meydan· 
lardaki mutat olmıyan kalabalıktan, evi-

me çok uzak olmıyan muhtar dairesinin 
önündeki heyecanlı hareketlerden bu fcv· 
kaUldellği anlamak güç değildi, ben bili
yordum. 

cani gibi yakalanacakUk. 13 uııu~J 
c;J.niuken Recebi, sualini unu ıoo' 
~ - 1!.y, dedi. Kim olduğUJlU ;_ 
n{•J .,:sun 1 rctıı1'· r ,;t 

Ben de, Arşak da tanı~o ışıe ~ 
söylemek işimize gel~-~~~yordll-_;J 
!erin şakası olmadı·ğı· g~r:11de ~~; 
nı boğazladıktan gıbı bızı şkS kjJJ)9' 
Hesabı soracak Allah tan b3 'f. 
tu nnde /Jl~.;J 

Hem Hınçaklar rahib ön uJ1\ <f.i" ... 
namusuna yemin ederek ke.t bt" dt İJ 
nna ant içmişlerdir. Bit~a~ı acat>' 
Fak~t Arşak bizden değıldı, ıl 
söylememişti? . den ~ 1 

Onun da bu a>'ak izlenıı ktl· ~ ~ 
dığı anlaşılıyordu. ReeeP ~ nt.J~., ~ 
birkaç dakika sonra çı~tın1· 1ıc1şı~/ 
de ornya, emir böyleydı. BU ·ç·ilft'e ~ 1 
!arca süreceğini, bir daha kl:i>eredeJI 
me hasret kalacağımı ben 11 

dim. tlnn 
1 şte bu çıkışımla f jilen pi ıı $"" 

ne karıı;mış \'e ta bu dava.nı ~ 
> • c:tıırJ. 

• ' })etli 
hJdar bir daha dönemeın1.:1 ·rıı!e ~ 

Çünkü ayak izlennııı dB "'..J 
ait olduğu anlaşılmışu. A~,".'~' 

Benim bu i~te de ''azifem vardı. Muhta- ğa muvaUak olmuştu. Bu 'fil• ~tıi'~ 
n daimi tecessüs altında bulunduracak· nereye gittiğini öğ:enem~1ırıiiJlif11 ..6 

tım. sene sonra görebildi~· çok ıatııOl!' ... 'I 

Osmancık postası ve zaptiye İbrahim 
meselesi roühimdi. Elbette kaymakamlık 
ve hatta vilayet bu haberi şimdiye kadar 
almış, tahkikat peşindeydiler . 

Bu bulutlann altına gömülmeğe başhyan sadfü olan hunu yerınde an bif 
güneşi seyrederek yavaş yavaş giyiniyo· Recep iki zaptiye ile köYd;' tclr' ~ 
rum. Muhtar Recebin yanında iki zaptiye kadar uzaklaşmışlardı. BeJl rneıı-01' eır' 
ile bize doğru hızlı hızlı yürüdüğünü gö yollanmıştım. Sağlı sollu ,0r<fıJ· f. 
rür görmez beynimden vurulmuşa dön· kulübeleri olduğu gibi dı.ırtıindet' 
düm. Hayatımda bu kadar korktu- ralık bir tanesinin ~ceresU:ıfl~J ti 
ğumu hatırlamıyorum. Recep benim iyi miş pannakh bir elın s:ı ı.-tızı1· 13" 
ahbablarımdandı. Fakat yanında zaptiye- rür gibi oldum. Dikkatle b3 

0 
te.r'f' 

!erle gelmesi mutlaka ihtilat iŞi içindi. Ha· na bir isaretti. Derhal atı 
~ 

ber almışlar ve beni tevkife geliyorlardı. düm. Kulübeye yaklaştım. .r11,.rJ 
Ellerim o kadar titriyordu ki gömleğimin NÇJ\J\. • 
düğmesini bir türlü geçirememiştim. MERZlFON Hli 'ESİ ; 

Bu işte aktörlük lfızım gelecekti. Metin IHTlLAL KOMlT tJtfl 
olabilmek için dolapta kalmı, eski bir~· Mart adındaki Hınçak ~:: ~dl·411 
raptan biribiri arkasına üç bardak içtim. mühim maJfunat ve Mtx:~li )ıilJI~ 
Beynime bir uğultu yayıldı. Sanki çok Sarı benizli, zayıf. keı:Ill gibİ_ aıtff / 
sıcakta denize atlamışım gibi bir rehavet marları mavi birer ga>ota~ oir pa· .11 

duydum. Şimdi artık müsterih hem de bu Hını;ak elime mühilrl ciJı v 
cesurum. 
Kapı çalındı. açtım. 

Muhtar telaşla: 
- Yahu, dedi. Kasbar adında birini ta· 

nır mısın? 

- :Ne var ki Hecep efendi, bu ne tel~ş? 
Yıkılır gibi bir kenara çöktil: 
- Bırak birader, dedi. Ba~ımızda biıı

bir belii var. 
Ut bir limonata tesiri yapar mı hlı;.? 

Recebin bu sözlerini tatlı tatlı dinliyor
dum. Mademki komiteye ait değildi, baş
ka ne olursa olsun hiç ehemmiyeti yoktu 
bence. 
Dışardan kimse işitecekmiş gibi kulağı 

ma iğilerek: 
- Haberin yok galiba. Bizim lbrahimi 

katletmişler. Dan gece Osmancık postası 
soyulmuş. Galiba (16) bin lira almışlar. 
lki avak izi buldular. Köye doğru inmiş
ler. lki ath da dağlara doğru y{irümüş1er. 
Güneş, =zJerin devamına mani olmus. 
İzleri teshite çalı~ıyorlar. Bir ermeni 

kadını sabahleyin kaymakama gitmiş.Kas 
bar adında bir şakinin bu gece atla o ci
vardan geçtiğini söylemiş. atının iki tara· 
f ında iki bürük heybe varmış. 
Kaymakamlıktan emir aldık.Bu havalidr 
<Kasbar) ı tanı,·an olup olmadı~mı araş· 

tırıyoruz. sen belki bilirsin. (Arşak) ı ~3· 

ğırttık malfımatı yokmuş. 

l3en biraz sonra kazaya gideceğim. E-

tı. nr çcıc IJl'A 
Kağıdın aıundaki mOh ·fofl ~..I 
. cMerzl ıdt F ~ 

şekılde okunuyordu. . bir tı' ·et 
yan ihtilAI komitesi) bartıda &flt~~ 
nüyorclu. Mühürde, ya~ (1'4 ti 
Söyle bir göz gczdirdılll· Jıf tf 
"' l ak Krupc)den talimat a fJf d·,ıjz.,, 
komite emrine illihak e dl ııı- a~~ 

- Sen misin? diye sor ti dl· o?" 
Cebinden bir kfıfıt ~ı~~u!l ~ ~ 

resmi vardı. üzerinde ıh ,,J ~ 
mühürü görülilyordu. . · ""'"" ...sfl I 

"Kayseri ihliıal kotnıftSS ~ı~ıcu'r.ı 
· · · ·ı ır 1<3~ 11yesım ı aya mem: :•". (İ" 

vesikadan sarı benizlının dt1"1: ıf' 
oldu~ anlaşılıyordu. sor ,,)·~ 

- Talimat nedir? :ıtı'~r '~ 
- Kayseride (200) t<3f'.0e 111tb ti 

kitrıtı tevsi etmek için bt~r' ~ / 
v.ar. Teşrinisani ~aşın~a l\~erslf~ 
sılah ve cephane ıc:.tedıl<,; jle t 
nilz cevap gelmedi. Mene 

ceksin. ılt11~ )#' 
Dinamit banıtile. yaP.retc ('41' 1. 

tane.c;i bir mecidiye bır ~~ .. l'J1"',rf•' ';/ 

'ıso9 ,,~., 
(•) Temmuz 1'1 sene . Jeti 

. , , is/ıtZO 
kıkıye mı'2nderıcatıtıa 

mahkeme ilOmı 

r••) Gümüş par ~ 
• .. ) Amerikan topla t 



Armstrong adında bir eczacı bir oto
mobil kazası neticesiqde Şikagoda ölmüş
tür. Ayni gün ve hemen hemen a}·ni sa
atte Littletoun ~hrinde Barry adındaki 
doktor da bir otomobil altında kalarak 
can vermiştir. 

Amerikanın bu iki uzak şehrinde vu· 
kua gelen kazalann ikisinde de kaza kur
banları, kafa taslannın ezilmesi netice
sinde hayata gözlerini yummuşlardır. 

Belki bu kazalrın ilk bakışta fazla bir 
ehemmiyeti olamaz. Fakat şunu bilme:, 
lazımdır ki bu iki adam, doktor Barry 
ile eczacı Hrmstrong, çok iyi iki arkada~ 
olup bir su damlası kadar biribirlerine 
benzerlerdi. Umumi harbde tayin edil
miş oldukları bir hastanede tan15mışlar
dı. ;\1eslekleri de biıibirine benziyen bu 
adamlar. ilk kar.ılaştıklan gün kendi ha
yallerini bir aynanın önünde gördükle
rini zann~tmi5lerdi. l3u ilk temastan son
ra aralarında başlıyan dostluk ve arka
da~lık ölüm!erine kadar devam etmişti. 
Samimiyetleri ilerledikçe yüzlerini ve 
boylarının ayni olmaı;ından başka hayat
larının da aşağı yukarı aynı olduğunu bi· 
ribirinden öğrenmişlerdi. ikisi ele 28 eylül 
188.1 tarihinde doğmu,ıardı. ikisinin de 
babaları çiftçi, ikisi de ailelerinin biricik 
e\·Jiidıydılar. lki:si de ayni tarihte e\·len· 
mişler ve ikisinin de iki5cr çocukları ol
mu~tu. Biri.inin iki oğlu, diğerinin iki 
kızı vardı. Biribirlerini çok seven bu iki 
arkadaş cvlatl:ırım da biribirlerile cvlen
dirmeğe kar.ır ,·ermiş bulunuyorlardı. A-

KiRALIK HANE 

Süleymaniye fetva yoku~u tzzetbey so 
kak No. 12 nezareti fevkalade Marmara 
ve boğaza hakim altı oda terkos, elektrik 
havagazi, yağlı boya, banyo tertibatı. bah
çesi mevcut, yeni inşa edilmiş ayni so
kakta 1G No. ya müracaat. 

Levazım Amirli~i ~atmnlma 

ölçme alayında mevcut l,200 adet 
boş benzin tenekeS: 15 - 11 - 938 salı 

günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
amirliği satın alma komisyonunda pa-

zarlıkla arttırması yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 180 lira teminatı 27 liradır. Tc-
nekeler Davutpaşacla ölçme alayında 

görülebilir. isteklilerin belli saatta ko-
misyona gelmeleri. (343) (8169) 

• • • 

Nakliye okulunda mevcut 2500 adet 
boş benzin tenekesi 15 - 11 - 938 salı 
gtinü saat 14,30 da Tophanede levazım 
5mirliği satın alma komisyonunda pa
zarlıkla arttırması yöpılacaktır. Tahmin 
bedeli 225 lira teminatı 33 liro 75 ku
rı..ştur. Tenekeler Orhaniyede nakliye 
okulunda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(344) (8170) 

LV. eşya ve teçhizat anbarı için 2500 
adet çuvalın pazarlıkla eksiltmesi 18-
11-938 cuma günü saat 14 de Tophanede 

LV. amirliği satınalma ko. dn ynpllaeak
tır. Tahmin bedeli 1025 lira, ilk teminatı 

76 lira 88 kuruştur. Şartname ve nu
munesi Ko. dıı. görillebilir. lstcklilcrin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (352) (8280) 

• • • 

İki adet büyük b<>.kır kazan 15 - 11 -
938 salı günü saat 15 de Tophanede 
Levazım amirliği satmalma komisyonun 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 82 lira, teminatı 12 lira 30 kuruş
tur. İsteklilerin belli saatta komisyo 
na gelmeleri.- (347) (8214) 

• * • 
90000 kilo ispanak, 28,500 kilo laha

na, 70,000 kilo prrasa, 7000 kilo havuç, 
15,000 kilo kereviz, 60.000 kilo karna • 
bahar 34,000 demet maydanoz için ka
palı zarfla eksiltmesinde verilen fiyat 
tahmine uymadığından 18- 11 - 938 cu. 
ma günii saat 15 de Tophanede İstan -
bul L~vazım amirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla -
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 18710 
lira 50 kuruş ilk teminatı 1403 lira 29 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görH
lebilir .İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmele
ri. (356) (8352) 

ralarında yegane fark, eczacının büyük 
bir servet. ötekininse ehemmiyetsiz bir ser • .-••••T•ERZI. 
vct bırakmış olmasıdır. 

Ot. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. !stanbu 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Yavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 

Beyoğlu - Parmakkapı 113, Tilrk fo-
to evi Ustünde . 

............ ! ...................................... .... 
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1 - Yeııı yaptırılacak çekıtrmeğe l lt:km: ı )'t: kuıımak üzere satın almaca. 
ğı 8-11-938 tarihine ihale edileceği ilan edilen bir adet maki:ıe şartnamesi 
değiştirildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira ve muvak
kat teminatı 322.50 liradır. 

HI - Eksiltme 2-12-938 tarihine rastlıyan cuma günU saat 14 de Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo:lUnda yapılacaktır. 

JV - Muaddel şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen şubeden alı 
na bilir. 

V - .Makine 30 ton hamule ile tekneye 7 mil silrat temin edecek k •· . .,,·ette 
tam Dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyç, M. V. B. Doyçe Verker, Ema
yen, Skandiya, Elva markalarından biri olacak ve yahut ayni evsafta bulu. 
:ıan muhtelif markalardan mevadı mu harrike sarfiyatı en az olanı tercih e
dilecektir. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7 .5 gü
venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edile:ı gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7600) 

• • • 
1 - İdaremizin Karaağaç Barut deposu tapa, saçma ve fişek ambarların

da şartname ve projesi mucibi:ıee yaptırılacağı ve 18-X-938 tarihinde ihale 
edileceği ilfı.n edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve tamir işlerinin 
teslim müddeti ve bedelin tediye şeraiti değiştirildiğinden heyeti umumiyesi 
birden ye:ıiden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (2941.30} lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 

III - Eksiltme 18-Xl-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Ka. 
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (15) kuruş ~del mukabilinde sözü geçen şu. 
beden alı:ıabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihal'3 
gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar lnşaat Şubesine ibraz ederek R)'TJ 

ca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
Vl - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü. 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8085) 

• * ... 
I - İdaremizin Çankırı tuzlasında planı ve şartnamesi muçibince yaptı. 

rılacak varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf 
usulilc eksiltmeye ko::ımuştur. 

II - Tesisata ait malzemenin sif Zonguldak teslimi ve mahalline monta
jın yapılm!ısı, muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 1012.50 iL 
radır. " ..., • .. 

Ill - Eksiltme 5-12-938 tar1hine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de l{n. 
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo::ıunda yapılacaktır. 

IV - Plfuı ve şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden :ı. 
lmabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız fenni teklüleri
ni plii.:ı ve detay resimlerini tetkik edilmek Ü?.ere ihale gününden en geç bir 
hafta evveline kadar inhisarlar umum müdtiTlüğü tuz fen şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulü::ıü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü t eklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 
tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vc~ikası ve yüzde 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya ba::ıka teminat mektubu~ıı ihtiva edecek olan kapalı 

zarfları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermesi lazımdır. (7657) ( 
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Belô.ziqos sözünü bltırmeden 
bir satır ;ndi ! kafasına 

Elizabct kendini sıkarak ve hıçkıra 

lltçkıra padişahın dltlne kapandı. Müte
madiyen ikcsik kesik hayk rıyordu: 

- Gördün ya, duydun ya padişahım, 

sarayında emniyet içinde 'Olmadığımızı 

anladın ya Bayezldim! 
Hünkar çıldıracaktı. Hiddetten gözle

rini kan bürUmüştü. Bu Sırp karısının. 
yanmda blr aktör gibi sahte ağlayıp çır
pındığtnı anhyacak halde değildi. Yalnır. , 
bir şey dilşllnUyordu. Nasıl olur da koca 1 
htlnkar Yıldınmın karısı bir iç oğlanı

nın tecavüzü yüzünden ağlard : ! Onun 
göz yaşlarına binlerce iç oğlanı feda e

debilirdi. Haykrrdt: 

- Celldd! 
içeriye uzun boylu ve m.«1ellti.h bir ye-

niçeri fırladı: 
- ŞevkeUQm! 

- Vur eu ltUir rr.el'unun boynunu! 
BelA.ziyos kendinden geçm!§ti. Birkaç 

dakika sonra kellest kopmu3 olacak ,.e 

bu gammazlığmm cezasını çekecekti. A-

lx!lasını versin, nereden de bu işe vasıta 
olmuş. nereden de Ellzabetin karşnıına 
çıkmıştı! 

Znhid <ıaatlerin yıllar kadar uzadığını 

görerek ö!Um ten döküy-:ırdu. lşte eznn ( 
sesi. Demek öğle olmuştu. Bu gUn htin
k!rın seferi vardı. Acaba hün'kflr Yıldı
rım Zahidi öldürmeden Bursadan aynl
mıyacak mıydı? Eğer idam mı bir başka
sına he\'lile edip giderse yine Zahidin 
canına mi."Jnetti. Çünkü nasıl olsa yaka
yı kurtartrdı. Biriktirdiği dUkalnrla Eli
zabctfn verdiği yüz altın duka en katı 
kalplcd hile yumuşatabilirdi. 

Zahid dışarda biribtrl arkasına ~alınan 
boru sesle.ti duydu. Bu SPSIE'r ordunun 
haztrlılr emrine benziyordu. Sarayda da 
ayak SE'sleri kesilmişti. Zahid bk kenara 
b&.!imı koyarak uyudu. Zatrn gece uyu. 
mamış, sabah erken de ayağa kalkmış, 
bu hadise tle sinirlerini perişan etmişti. 
Gözlerini kapar kapamaz derin bir uyku. 
ya daldı. 

ma, şu sırn da beraber götürmek iste- Yıldınm Bayezid atı üzerinde meyda. 
mlyor, kendisini öldürtecek Elizabetln na geldiği zaman askn coşkun bir halde 
de başmı yakmak l!tlyordu. Ayağa kalk- haykırıyordu: 

tı ve bir hamlede belindeki hançeri çe- - Padişahım, ölen şehid, kalan ga;,.J. 
kerck Elizabetln üstüne fırladı. Eğer Sür atmı! 
Yıldınm Bayetld bu vaziyeti anında Ve ordu halkm bağnşmaları, alkışla-
muhakeme edip de Ellzabete bir çelme rı arasında llerledi. HUnkar Yıldırım Ru-
atmasaydı, delikanlının hançeri kadının meliye savaşa gidiyordu. 
g(!ğsUne saplnnmış olacaktı. tç oğlanı Hem bu sefer yalnız Eflak Uzeriııe 
haykırdı: sefer edlle<'ek değildi. Ordu birkaç kıs-

- Kaltak ltarL Zabidle hü:ıklra ihanet ma ayrılacak, bir kol Bulgarlsttına, bi: 
et, sonra gtinahsızlan... kol Bosnaya, bir kol Eflak \'C bir kol da 

SözUnU bitirmeden kafasına keskin bir Macaristan&. akın edecekti. 
satır indi ve 'kelle birkaç defa yerde yu. Balkanın şarkında sank~ kıyamet ko. 
varlanarak Ellzabetin bacaklan dibine purordu: 
daynndı. Vücut, 'kesilir kesilmez kanat- - TUrkler geliyor! Lolepus geliyor! 
lan bırakılan blr tavuk gibi çırpma çır- Halı:ibten ordular birer fırtına gibi 
pma kapıya kadar süründU. Odaya kes· geçtikleri yeri darmadağınık ediyorlar, 
kin ve ağır bir kan kokusu yayıldı. taş taş Uzcrlnde bırakmryr lardr. Esir -

Ell.ubet bayılmıştı. HtinkAr şaşaladı. ler, cariyeler, eşya ve servet yığın y1• 

İçeriye bUtiln saray adamları dolmuş ve ğm arkadan gelen cepahnc takımlarına 
bu manzara kaıııısında donmuştu. Hün- emanet ediliyordu. 
Hr da yan sapıtmış bir haldeydi • .ônti- Eflak mateme bUrilrımU,tU. Eflfi.k 
ne gelene tekıne savurarak haykırıyor- kim, Osmanlı orduları kim? Efllk pren
du: sl Mirte§e kim, Yıldırım Bayczid kim? 

- Sarayda çalı!Janlarm füıtunde han- Bu muaz.ıam rodularrn bir sllindir gibi 
çer var da sizlerin gözleri kör gibi bun. l a ltında kamıyacnk devlet mi vardı? Mfr
Ian görmemiş. Hepinizin gözlerini kızgın tcşe atının takımlarını çıkardı. Çıplak 
sökeyle kör edeceğim. Bulun bana Za· ata binerek şehrin içinden başı açık bir 
lıidi! rUzgir gibi memleketleri Uzerine yürU • 

Birkaç kiBl dışan fırladılar. Zahid hfl- yen Omnnh ordusunn yollandı. Tek başı
diseyi haber almış ve kömilrlüğe sak • na doludizgin ıehri tcrkeden prensleri 
lanmıştı. lıılUtemadlyen şehadet getire _ arkasından Eflaklılar hıçkırarak ağladı _ 
rek titriyordu. Drşarda ayak sesleri ve lar. 
homurdanmalar duyd.ı mu, dizlerinin ba- Artık bayraklarını ve istlkliıllnrini 

ğı çözülUyordu. Acaba Elizabeti de mi kaybetmişlerdi .. Mademki koca prens 
lSldUrtmUştU? Ah nasıl yapsa da şeyhe 

1
.Mlrteşe böyle bir esir gibi Yıldırımın n

bfr haber göndercıbilseydi. Yoksa nihayet yağına gidiyordu, artık i<ıtiklalden Umld 
burada nekadar kalabilirdi, Bir ele ge- kahr mıydı? 
çerse dcrlainl yüzeceklerdi. Hay Allah Mirteıw orduya yaklıı~ınca bir sipahi 

11••1lWlUllllJWJE:StaL1AEml!MlE 
Memnu meyva 1 ,t 
El başka kolların çenbcrine girmek, dünyaya bir kız çocuğu, ge· 

tirmek, ıstırab çekmek. korkudan titremek lf!zımgclmisti. Bunların 

hepsi, yalnız zengin olmak içindi. Evin iki ihtıyar köpeklerine hir 
parça şeker ıa.zımsa. bu. benim içindi. Ve bunu diğerinin yanında 

göz göre göre veriyordu. 

kıllcını çekerek Uıerine htıcum etti: 
- Hey, kifir oğlu, nereye btiyle? 
- Ben Eflak prensi M.irte§eyim. 
Sipahi geriledi va haykırdı: 
- Eflıik prensi Mirte§e şevketlu hlln

ıkara çrplnlı: atla geliyor. Haber sa.im! 
HUnkflr Ytldımn. atından indi. Mes

uttu, memnundu. İşte harbetmedcn bir 
Avrupalı prens ayaklarına kapanıyordu: 

- Prens Mirteşe. Seni severim. Yi
ne prens kalacaksın. \'crec('ğin vergiyi 
Ali paşayla ~örüş. 

- Hünkirım. EflQka girecek .misiniz'? 
- Hayır prens. Kendllii;'inden itaat 

ve tabiiyeti Osmaniye~i kabul edenlere 
kıh.; kullanmayı~ 

Yıldırım haykırdı: 

- Ha)•di Bosnaya ! 
Ordu Bosna yoluna. koyulduğu .uman 

uzun kafileler halinde Kıpçak Tatarları
na rasgcldiler. Tatariııtanı kebir hilkilm
darı Snkatmış Timur, Kıpçak tatarları
nın hükfımctlerini mahvetmiş ... e bUyük. 
!erini esir almış, halk böylece akın akın 
muhaceret etmişti. Tatarlar Dobnca ve 
Basarabyaya gidiyorlardı. Ayrı bir yol. 
dan giden Yıldırıma bu bd.diseden bah
setmediler. Yıldırım belki aklına uer de 
o tarara bir harb aı;arak bir ı;uvnl inci
ri berbad <'debilirdi. Şimdi ~·ollanna de
vam etml'k daha gerekti. Buralarda pa
ra. eşya, kadm ve fç oğlanı çok boldu. 
'l'ataristanda ne vardı! 

Ordu Rosnaya yaklaşmıştı. Naglaıin
ze:rP k:ıdnr geldilcır. Fakat prens Dabiş
ya Osmanlı ordularrnm Bosna Uzerine 
yilrüdü~Unü haber alınca süratle Macar 
kralı Sijismona haber gô'tldererek mua. 
v~net istemiş ve krnl da bUyUk koman
danlr.nndan general (Gaylı:o Mabaris
yus)u gönderr!'işti. Filhakika Osmanlı 

ordularr bu kumandanın föıUnde durm:ı
ğa mecbur olmuştu. 

Rlr kol (Sinni) ye girdi ve (Jan dl 
Marot) un kumandaıımdaki Macarlarla 
(Frankovilln) cin kanlı bir harbe tutuş. 
tu!ar. 

Kum8.ndan Perenl diğer bJr Osmanlr 
kolunu geri çe\'irdf ve nihayet Osmanlı
lar ellerine geçen Galampoz kalesini 
terke mecbur oldular. Macar krah Siji.!
mon bllyilk hilnUr Yıldırıma bir sefir 
göndererek mllsaleha teklif etti. Bu mağ. 
IUblyct! haber alan Yıldırım ıseflrl telr • 
meyle kovdu ve haykırdı: 

- HAydf defol ve efendine 1115yle. Or
du kollarımın ufak mağlübiyeUerlnden 

cesaret alıyorsa hodiri m:?ydan ! Bir de 
benimle harbcb!fn ! (1) CDevanu nrl 

(l) Harı Halife • En~elln hub tarihi -
En~rlln Mat'arlstaıı tarihi. 

Bu harh Oı.:manhlann )facarlara kar'll 
birin<'! harbidir. 

S6-

,.~· 
Yuzan: H. Hot>e l>ürna - ı 19 - Çeviren: ld' 
Şimdi herşeyi anlıyordu. Ça"

sının F, ansız/ar tarafında 
çalındığına şüphe yok~~~ 

Kapıcı kesik \tesik cUmlelcrle olanı bl- yok. Benuanın §imdi t>elkl ıde!' 
teni anlattı. Velterln yllzü kan hUcumu çürümü~il. Yeni birisi şu9b• 
ile kıpkırmızı olmue, alnında ter tanclerl den bulmuşlardı bu ııd~' ~ oııll ~ 
belirml3tl. Klemens sözlerinl bitirince Klcmcns kapıcı ycrınde 01611ğılııll. 

KomtaerlQ lik hare'k'--ti, mesleki bir yordu. Biraz sakinJcşınlş ıdılldl 
otomatikllkta elini telefona uzatmak ol- rünce vanına yakla<Jtı. ?Jlf'!• 
du. Fakat derhal aklı b~mn geldi: Al- . 13u,.Utıı0° 

- M1tkbuzu unuttunuz. 
manyada değildi. 

İtalyan zabıtasına haber vene belki Velter ktiğtdı aldı. etti: 
Otf'kl. yavaşça. ila\•e 0 • çantasını tekrar ele geçirPbilirdi. Fakat 

muhteviyatı ,ltalyan 1~tihbarat tcgltfllitı
na dair yazdığı rapor'! Meçhul hırsız ya
kalaDınca, Jtaly&nlar ona çantayı \•ere -
cekler, fakat lçi.ndeld evra\mı foto~rafmı 
almağı da ihmal etmiyeceltlerdi. Derdin3 
bulduğu deva 'bu \>aziyette oizznt derdiı.
den beter olacaktı. Bu vaziyette Velt~r 
için, manhtan, hırsızın yakalanmamasını 
temenni etmek llzımgeliyordu. 

lçini çıettl. Tekrar Klemensi hatırladı. 
Kabahat -oııdaydı. Budala! Hiddeti taze
lendi. Her cilmlemnt bir kUfürle noktalı
yarak blriblri arkasına sualler yağdırdı: 

- Eekali nasıldı bu adamın? Kaç yaıı
lannaa kadardı? Saat kaçta geldi? Ne 
tarafa gitti! Sana brnıktığı makbuz ne
rede? çabuk ver onu bana ... 

- Kasada efendim. 
Makbuzu uzun uzadıya tetkik etti. 

Sonra Klemensin verdiği bliviyet vara
bsmı eline aldı. 

- Ah alçaklar! 
HÜviret varakası aahteydl. Fakat oka

dar güzel hazrrlanmt§tı ki, hakikisinin 
~ebinde oldulunu bilmese kendiırl bile at
danabillrdi. 

- Fransızlar! diye mırıldandı. Bu dar
be Fransızlardan ıellyor. 

Şimdi h~r eeyi anlıyordu. Çanta.sının 

Franll'zlar tarafından çalındığ-:-a şüphe 

yoktu. 
Btr koltuğ8. oturdu, daha doğrusu çök· 

tU. Hü,iyet \'Rralmsmı tetkike 'koyuldu. 
Evet, bu işi Fransızlar yapmıstı. H!i,·i
)-et vAralta~mı. h11ktkisine bakarak an -
cak onlar kopya edebilirdi. ÇünkU Be
nua ve Rokur tarafından FranMya kaı;t
rıldı~ zaman hüviyet varakaı:ır Uç hafta 
müdd~tle onlarda kalmı~tı. Almanyaya 
df>ndUğ'U uman hüviyet varakaııını iade 
ctmişlrrd! ama, - ne oJoır ne olına7., bel
ki bir gUn işe yarar - dlyt' daha e\'\'el 
nnıın mükc-mmel bir kopyasını çıkamıı;i
lardı. 

- Ne mUthiş felakçt! 

Diye mınldandı. Hole hırsızla o sa
bah karşılaısmış olduğunu dil§tlndUkçc 
hiddetten kuduracak gibi oluyordu. Kle
mnnsin tarifine nazaran çanta hırsıu o 
sabah sokakta gördüğü ve hattA takdir 
cttlği adam olacaktı. 

Bu adam kimdi acaba'! Herhalde çok 
mahlr birisi? nokur mu! lmk8nı yok, o
nu nckadar kıyafet dcğiştlrmi§ olsa der
hal tanırdı. Benua olmasına ise iınkln 

• ut•utıl· 
- Demin söylenıcği un ,-şı4~ 

kağıdın arkasına bir §eyler ~ıııı iJ 
• t oldUe-

anlryacağınız bir ışarc 

di. 
- Peki. h&ldt ) 

. dl" acr ' 'Ne ayzmış olabllır · ~l~dl ' 
eiuJe aıav etmiş olacaktı· ... :f' '/5ı9 

J • dU· ~ I" 
baktı. Qkudu, tekrar 0~rduğii'IO 
lıyuuyarak gözlerirlc gö 
lari.) le tekrar etti: 
1-1=1 
Bu ne demekti? 1ı bit'i 
Yorgun kafası bu esrar( ıc ol•'° 

vaf s 
halle çalışıyor, fakat ınu 

d .~ u. sb•· 
- Ne demek isteıni!: ııc 

yorum. UndC ~ 
Rakamlar gözlerinin Sn 1' ,, 

~IJ\"BCll 
yor. Veltcr aczinden ı:ı., • 
yordu. 

dasın•~' 
Kolonel Gero yeınek 0 el 9JİY 
_ Ycnt eviniz çok gU~ariltııııd 

nua. Dedi. Manzarası da ·dl: / 
Rokur da ayni fikirde) ... ı 91 

- Sen nehrine bakan .. bU 11" 1 
ltnll"' 

den manzaraya doyuın ° ıtol<tır· 
- Senin savende oldU 

sen buldun. . _,tJ'-
1111 , ~..,, 

- Meslek sayesinde a.ı .1 b'lıo"". 
dım. Onlar vasıtasiyle burt~ıc~ 

in olS•• 
beğ~neceğintzden enı to 
madan pey ,·erdim. Es:ıseıı 1 
ya, burada değlldinb· 9tıı? kUr dO I~ 

- Sana tekrar teeek .~ııı ıçı··; 
t ·erdıb~. ,'!?',, · 

na bu kadar zahrne ' ırıs. • ~ 1 
müteessirim. Ev buftılll n•tı 

·atılın .1 
Grönel sokağındaki ee~ '{", 
de sen meşgul oldun· dırtl tıl ,.; 

• ptı18 -"' • _ tşi yalnız ben l 8 de b ... 
ııun I Dlm. Viktor ~yanın na 

_,.,ıt 
dnn cttJ. rı Jto.-

Pencerenin önünde dur.a ~ i 
ıu= zarayı iııarctle liitifC e d1 I 

- Biliyor musunuz ~ dEl ~ f 
geldi ? ... Parisin ba.nıı:·il~~11

0ıelft /. 
rlnin iki sahilindekı kilÇ t~.-S / 
levhaları: "Burası ~· . ·ri r.' ı<I 

ilde 111' h• · i)idlr!" ... Karşı sah rssı d• 
rüncn binaya nazaran bU J 

ğil mi ? ıt" ~ 
<0'"' 

•-ICJ'JCllf!lWM:M1DJ 6i~ ~!: 
yün fani!~ yerine sih·eter ören genç bir kadın vardı;ouıı11t1" 1,~ 
ğimiz odaya, lstanbula tahsil için gelmiş ÜÇ oıı ııı1'1!ldll" 1 i~~ 
yerle~mişti. Sıdıka hanımın odasını mütekait bir 1'"llk ııer ~) eO'~ 
mi~ti. Aliye hakikt bir m::ıl sahibi gibi h::ıreket edert flfı',.et.uri,<"' 
rua koymuştu. Şişlide, eşra dolu kamyonlara. Ali.>7 r1l göfV' ~ 
anlan istediği gibi yere indirtiyor ve beğendiğı od3 a def•~~ 

B. . . . Ed' ek . l"" 1-ic:ti. So~ t#. \' ır ış ıçın ırn ·apıya gıtmem az1mge ... " 'ğitJllı . ~? f Vedat ismindeki yeni "köpek., onu daha !azla alakadar ediyor·· 
öu. Onu inceden inceye tetkik ediyor \'e \e ihtiyatı elden bırakmıya· 
rak istediği gibi tecrübe edi~·ordu. Onu, süründüğü kokuya, dostlu· 
ğuna altştınyordu. Bazan onun gözlerini anyor, çok zamanlar bula
mıyordu. 

Kıskançlık saha<:ında kalbi çok dar olan Haydar bey, \'edadı fe· 
na halde kıskanmağa haşlamıştı. 

o'du. Aliye derslerde bulunuyordu. Bu hocaya ayni zamanda ufak 
tefek i~ler buluyor, beş on para daha fazla kazanmasını tt'min edi
yordu. 

merdivenlerini inerken, yanak yanağa karı seyrctUTe)'e i>1>gtrif' 
rcır görmek ihtiyacile yandım ... Fakat durdurtl· :NoıeııJet' ı;rı-t1~ 
yan insanlar gerilerinde hayal bırakmazlar. saret 11 •'ef 
lirse, hassas bir çocuk iken. "gençlik .. ile yaratana . e!1'1...t 
ö!cn ben, bir daha ya~ıyamam... f1'I ıt•11;ıJl~J 

Evet, maziden artık hi;bir ~}i bularnıyaca~tıri~if1· t~~. p 
i ~ til! edilen kiiylüler vardır da. harp dönüşi.i •. ev ~i>re rııı',~1 
yerlerini bulamazlar: .. Acaba cami neredeydı~··c: ııeti, ~ 

Denim böyle şeylerle alakam yoktu: zira artık bu kadınla aram· 
da aşk ve izzeti nefis ıne ele i kalmamıştr; Aliyenin planını hisse<:li· 
yordum. Kendisine, vücutça benden daha adaleli, kıvrak; zekaca 
Haydar beyden daha parlak bir şeriki cürüm istiyordu. Böyle bir şe· 
riki cürüm de ancak fıışık olursa ona ba~lmıabilirdi. 

Aliyenin tefevvuku. bir erkek ile bir kadın arasında hiçbir şeriıı. 
hatt?. en zayıf bir dostluğun bile me,·cut olamıyacağııır bilmesinden 
doğar. 

Haydar bey, sevgılısinin mendillerini çalmak. geçerken bir eli
ni .,·ilcuduna sürmek. yemek masasının üzerinde bıraktı~ı ekmek 
parça~ını a~zına götürüp gözlerini kapıyarak çiğnemrk, peşini bı

rakmırarak daima onu takip etmek gibi adetlerini terketmemişti. 
F~::ıt Girizana karşı olan hislerini mükemmel bir surette gizliyordu. 
Onun!~ mümkün oldu~'11 kadar lfıkaydane konuşuyor, hatta daha faz
la J(flmranla alakadar oluyordu: 

"-Bu, diyordu. yaman olacak, vallah! 
\·roat beyin hararetli teşvikleri ile, oğlum, uyuşuk iken açık göz 

• • • 
Haydar hey ve ~eriki mücsse~:ıi. asıl işlerimizin bir cüzü oldu

ğundan Bcyazıtta oturmamızda bir mecburiyet kalmamıştı. Behiç 
b<'y bize Şişlide büyük bir apartıman satın aldırdı. Apartımanm u
fak bir bahçesi vardı. Bu küçücük yerde de bir ıhlamur nğ:ıcı her na
sıl"a yaı;amak yolunu bulmuştu. 

Ben. kapkaranlık hir evde doğmuştum. Böyle bir evi kolay kolay 
brra!;:amıyacağımı zannediyordwn. Halbuki irikisar. ıstırab, işlerin 
in anı maddi yap:ın bollu~u. hassasiyetimden çoğunu süpürmüş gö· 
tiirmü~tü. Eşyalar t:ı5ındıktan sonra, bütün çocukluğum ,.e gençli
ğim olan her şeye nasıl veda edeceğimi düşünüyordum. Boş kalan ve 
bütün binanın en iyisi olan odalarımıza üzülmüyordwn. Kendimizi 
bildiğimiz gündenberi alıştığımız karanlık dekoru tekrar görmek için 
üç dört kat merdiveni tırmanmadan yapamıyacağımı sanıyordum. 

Gürültücü, şamatacı eski kiracıların yerini, şimdi. ba,kaları al· 
mıştı. Haykırmalar, bağırmalar, kavgalar, gilrültüler kalmanuştı. Ba 
zı belalardan gramofon sesleri geliyordu. Aliyenin büyüdüğü odada, 

ben de, ne Aliye ele Aliyeyi, ne babamdaki ~sk! .~~. ıoılıl uf 
~;mdi temizlenen, boyanan. tamir edilen esin. sı> 8 

t1'1· 1'dt 
de kendimde o hassas. oynak çocuğu bularnıyordıl ·~ne t>B~.1~ . kaprı~ bl 

Apartımanrmızdaki ilk gece. Aliyenin bır rııtıtıf111 • ti 
ç-ok hoşuna gitmişti. Birkaç santimetrelik bah~\r. ııt~ 
~ıl tatlı bir kır zevki. bir romans ihtiyacı ~ış~ı r odıl~ ~~ 

Yeni aldığımız mobilyeleri yerlcştirmıştı. 1 d~tı })111~1, 11' 

on defa sürüklüyor; mutfaktaki elektrik fırı.nın e1' od:J 
nm duşlarma varıncaya kadar. kütüphancyı. yrn 91~ 
gösteriyordu. O gece çok neşeliydi. d" ;dile· fi e 

. dıı .. çili 
Ufak bir ampulla aydınlanan kOçük bır 0 

1 a,-tı 
ler anlattıktan sonra, gittikçe kızaran yanaktarttl fi'' 
birden: ( or' ,il" 
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olur. 1 tllıncsl g::ıyet llitiftir. Tesiri eri, 
kolay, tahıl ve kat"ldır. MAZON ısıın ve 
HOHOS markasına dikknt. 

I 
1 

azla yer ve i~cr. Fakat Ç(l~ geçrr.eden vücudda ağırlık, MiDEDE EKŞİLİK veya kusma, clhası1 

bir keyir bozukıutu hi~dm •. c uman dcrha1 yarım t.ardak taze suya bir kahve kaşığı: Mey va T:ızu 

ll;ı Ataıatya 
taktır ı garnızonu 

~•upı' ~eklılerın bel ı_htıyacı ıçm aşaj',rıda yazılı erzaklar kapalı zarfla saun ah- I 
C: l1sj arı thaJe saıır h saatte Malatyarta A. Sa. Al. Ko. na müracaatları tekli! • 

r..ıı·nden en az bir saat evvel Ko. na verilmesi (610) (8013) 
t 11 ıktan Mu te IhRle günü Saati 
ı\ Kılo 1. k 
~ 1l>a 689000 

1 
u 

~.\l:U Ot ?200oQ 8009 62 17·] 1-938 
->arJt} ağ 5"000o 2700 ı 7 · l l ·938 

1995 18· ll-938 
ıa acıe 26000 1803 75 J8·H·93S 

10.30 
10.30 
l0.30 
10.30 

flı·ıcu t F.agı iv • • • 
Pa:ı t fenni ~a fotoğraf makinelerinin' kara levazım Amirli~ satınalma komisyo· 

rıı,:arna ek's·ırtnaınesine göre tadili ka·' d l uğ -.. •ıeıı ı.. ı trneye k nun a ,.e slahiyede T satmalma ko· 
'ı ı~~uedeJı 2SOoo ·.onulmuştur. Mu· misyonunda görülür (619) (8112) 
ı 0 v lırad hta olup ilk temi· • • • 

k ,unu ır Ek ., 1 
Ilı, saat J • s1ı tmasj 22· 1 l ·9381 Sankamışın 28000 kilo, Erzun.unun 

l!'ı 1>onunda 
5 

de \'ekalet satmalma 1 26000 kılo sadeyağları kapalı zarfla ek· 
ı 25 ı. ~·apııacaı· ı 

ttıtı "'Uru •• tır, lennl şarlna· siltmeye lmnulmuştur. Sar.ık""amış için a 
nt k '1'ın •haİ rnuk:ıhılınde alrnabi'ir lmacak rağm tahmın bedeli 24500 li;-a, 

ada . e saat d • · 
•ııı1 1 •lk t ın en bu saat en-e· Hk teminatı 1837 lira 50 kuruştur. Erzu· 

~nt-- ernınat • 
·"\Clrada 1\ \:e teklıl mektup· rum için alınacak yağın tahmini fi:ratı 

0
• na \enneleri. 22100 lira. ilk teminatı 1657 lira 50 ku · 

~iltı • • • (617) (8082) ruştur. Eksiltmeleri SarıkMnışm 2l·ll· 
1a1lr k ~hir ..,.. 938 paıartesi günG saat ı 1 dt Erzurum un 
l a~ ~aY)'a °'93a rıa tki re A. dan Eski~ehir aynı gün saat 15 de Erıurumda Asken 
~'il lari~\ hangarın naklinin 2..1· satınalma komisyonund~ )'apılacaktır . 
~ı ~ Çıkrnadı~ntıekı ek iltmesine Teklif mektupları eksiltme saatinden biı 
"'t.'ttıtı rııa ek 1 nnctan yeniden. ka· saat e,·,·el komi yona ,•erilmis bulunacak· 
".a erı "- • 1 lıtıeye k 

tı 227 ~elı JO;j .. , 0 nulmu"'tur. Mu ıır. Şartnameleri herg\in Erzurumda ko-
2t·ıı'9 7 lıra 15 s .. lıra olup ılk temi mı~yunda görülebilir. (620) (8113) 
~t 'e~~ Paıarıe kur.~ş~ur. Eksıltmesı • • • 
~ l:ı~:' eı, saı 1 RUnti !;.'lat 15 de i\1 Pazarlıkla 68 baş binek hayvanı sa-
J.'ı~lır , ınaırna k 
'"ll1Ut ·Şart omı yonunda ra· tın alınacaktır. Ordu hizmetinde kulla. 
~-. ille}' namesi 152 
~kle ~ &ırecekı . kuruşa alınır. nılmağa elverişli satılık binek hayvanı 
~tııpla bırfıkıc .

1 
erın kanunda yazılı olanların 30 - 11 • 938 günilne kadar 

~tarını ihat~ k ~cminat \'C tcklıl hayvanhı.riylc birlikte An'karada M. M. 
' dcır A k saatınden bir saat ev· V. Satın alma Ko. iıa nıtıracaatları . 

· C6ıa (Sn arada komi vona ,·er 
lllaı.. il}) J (536) (8327) 
.~ . ~ "' . S hdAk• • • H " ı ı.. •• _ cpsine tahmin ~dilen f.iatı UU3 li. 

ı.ı. "-..atın ·h · • • "'O arı. ı tıracı ıttn ra olan bn d8rt çcfit ll'boratunr allt " 
~~~ t!tıa1t '°' ~u miktar yulafın ma1Ecmc&i kapalı tartta utın tltftaealı .. 
~ ~at ıs llıesı 21-11~938 paıar- hr. :Eksiltme 2 Sonklnun HO puartesi 
j~ koınisy de İslahiyede Tuğ sa· günU saat 11 ae Anlcarada M. M. V. 11-

~ ı~lltarı ~~a .Yapılacaktır. Mu tın alma Ko. da yapılacaktır. İlk ternI .. 
it, &rt !ıra, ilk teminatı 'hat 1734 lira ~~ kuruı Olup pttnamcsi 

na~si l tanbul, An· her gün öğleden s~'nra Ankaradı M. M. 

V. Satın alma Ko. da göriilür. Ve İ<s-ı 
tcyenler tarafından kopycsi alınabilir. 
Eksiltmeye girecekler kanuni tcmina~ 

ve 2490 sa)•ılı kanunun 2 ve 3 üncü 1 behemehal bir saat evcline k:.dar An -
maddelerinde yazılı belğelerle birlikte karada M. M. V. &atın alm:ı Ko. na ver 
teklif mck~u;-lnrmr cks:ltme saatinden mclcri. (637) (8350) 

Ol.~ Bl'Hf l)AN 
"ı "'n•a, cntı· ı ı..,, 
)o 'k •le S ........... , --··--·' ..ı.ı ı • .:· 

tdıı. troı.Juc.oyu mua} ene cuı-
'O ....._ \' a,,b 

l'ltnd· J or 1 lie . ,,., ı. r ış yohmJa 1 <liye 
Qf • 

~Otn, ....... ı . 
h ha ltııttı ı a· . 
l'tr ~dı.ıcı, ızun kumaodan galib';l 
~~dt, ded'Pck hoş b:r iş y:ıpmak ni· 

lıtid ı., 
' an. l C" . 

llttk uııu hah 
1~ tn &an Çedeki evin mahz,.,inc 

tt. l ltiıtı. r.-:k bir fikrim olduğunu söy· 

dtcc~~ liıtıdi at 0 zaman herif kaçmış. 
......, 11lt, gene ayni fıkiri tatb:k e-

' o fiktj b" 
bit" baha, ııc de anlatır mmn? 

ıtt ;)nra c: · 
' V c &itttıi .. yımdi hemen baş!:a 
~ta •lu._.a Ye ba •<.lım. Eir saate var

lt a bııray ne kadar ihtiyat askeri 
~li .tPai b' a gct"rerc.ktir 

tıd ltden h . 
dıı. 

0 
an, &İdi er. en topı;ırlaııdılar ... 

~'i ll~rcıa p l'nirt:y ile Mabdi bul -
L. ile ı zaten h- . • • .,.... .. 
"tlitt "lldınıa . ..~ı. - ::r • .uort atın 
•U h.ıin ... r bınC!irildi. Bids· 1c; na· 

ily .... "k 
~ il&ı İyic Yu lendi. Diğerine i::e, 
l~lıı '!l\ıı ola e bağlanan v: ağızı da 

lıı n ve · 
' lın bi ou hal belli olma -,,. 
d d, b r rnag 
o l'Uk İt k1.tk • toya sarılarak, kafa. 
le . len 'i ulata geçirilen Strajil -

bi lfıte • 
ttr it · "'alt• 

~ll4 °ıcye ~nın l:cr!:" "und.ln hepsı 
K.. ndt gızten . 
""ll<ft il &eçcrek n.ış ola:ı köyl~lerin 

\>il ~zakıa.t ' Monk:: 'on ist.kame· 
.. ı_ Ilı . 'I 1 • 
"ıtı· &ıtrn 

ı tar t!t i~t ,. 
l:) afına .. " e ... ,kleri istikam::tin -.. aı; YUt"j 

•c ı>ın ark u tiler. 
" ı>tlli asınl . . 
ıoııa il arlt, ıı:dıklcri zaman ise. 

tırıa •ınaa d 
~il • a iter) n ola1ıp, gene asıl 

,,. iz].. • tttıe•·e b 1 
"

1Ukc .. tıni k • 2 -r am:şlardı. 
11,~eıtıı bir ;~betmck için cidden 

~~\tttıc ltttcrı bir ncna olmuştu. 
ltııcrd Monrr... saat s.cnr:ı. oryük biı 
1... erı trc ., 1 .. 
~ '· ata - "'e en Vnlu\'a koy-
' '"onr ıgı izııh .. . '. . tah oı.0 . <it uzerınc, fıran v I> ~ n ıstik . 

t lıtdı.ı arnetınd'! beyhude 
arıcalt . 

&abah k . 
a .arşı !..itkin bir hal. 

...... - •. .., • ..: ... ~n::~u .. ı. 
Bur.danla ar..:~.ıa11 lan o ~amanlar 

Monmartr .. cn daha n.ühim olan Rol kö· 
yü.1e vardılar. Ve burada küçük bir ha· 
na yerleştiler • 

Bi.ıridan, Strajildonun konulduiu o
daya gitti, ayılmıı ulan haydut, ken
disini öldürmek istemediklerini anla
mış ve >'irmi dört s;.at içinde mutlak 
bir firar çaresi bulacağına kanaat ~c -

tirerek müsterih bir hal alınııtı. 
Büri.dnn, Bigorna herifin üstiinü ara

mak emrini verince, vahşi hayvan mü
rebbisi birdenbire irkildi. Delikanlı o. 
nu mühim bir ıcy sakladığını derhal 
far ketmişti. 

Ei:;orn hemen fuliyete geçti ve Uir 
dak;ka sonra, Strajildonun c:eketir.in 
altındaki bir meşin cepte iki k~ğıt bul
du. 

Haydut hiddetinde kudur::ru.k de 
cclerinc gelmişti. B:gorn kağıtlara ba
karak: 

- Oh 1 Oh 1 Kralın mührü, tliyc sc. 
vinmcğe ba~ladı. 

Okuyucularımız t~bii unutmamıılar

dır. Bu k5ğıtları Strajildoya kraliçe 
Margarit vermişti. 

ç:;n::ü, Strajildo adi b:r uıak değil, 

kraliçcn:n şeriki ciirrr.ü. muavini. en 
emin bir adamı idi. 

Bil mühürlü kağıtları tarihleri yok -
tu Fakat kral Luinin im :asını ve m .. h· 
riinü taşıy:lrhrdı. 

Birinci kağıtta şöyle yazılıydı: 
''İşbu emirname ile ~chrcminimizc, 

devriye kumandanlarına, haml!inin cm. 
rine itaat etmelerini ve vereceği her 
türlü emri derhal rarma'arını irade cdi-
voruz. 

1kinc:i klğıtta ise ~u satırlar okunu • 
yorJu: 

"lıbu emirname ile hamilinin hangi 
saatte olursa olsun Paris kapılarından 
g:ril' çıkmas na milsaadc edilmesini, 
'<apı l::mıkolları kuman ~·an ve zabitleri-
ne, hapishane ve kale kumandanlarına 
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--------------------------------------------------~~-------------agz.nua kaldı. Kafasına ycdigı bir nnnh
tar darbesiyle yere yu\'arlun.:iı. Aynı za
mruıda Şüpen ileri atıldı; il.inci bir asker 
dalıa yere dü~•ü. Buylc bir vazıycti U

mid clmiyen askeder arasında Lıir şa~

kınlık c.ldu. Şüpen geçti. 
O zaman vclveieler başfadı. Şı.ipen 

doğruca devriye yoluna gitti, demirka. 
pıya vardı. Açtı, içeri girdi ve kilitlc.;i, 
Askerlerde peşinden bu kapıya yetişti
ler. Fakat içeri giremedikleri için sa.de· 
cc Şiıpenin, rahatsa uzaklaştığını gör
düler. 

Junanın sesi de artık çıkmıyordu. 

Zmdancı, hendek kapısını açtı. Çıktı •• 
Kızı bir sandala !:oydu, nehri geçti ve 
karşı sahilde Juanayı gene kucağına a. 
}arak DarülffünuJJ mahallesir..in dar so
kakları arasına daldı. 

-34-
STRAJILDONUN KACITLARI 
Şimdi Güllü bahçeye <löneceğiz. Bü

ridan, Jiyon ve Malengrin altınların: 

kul'anarak Strajildoyu elde ctmeği dü· 
şünmüştü. Fakat mahzene indiği zaman 
Strajildoyu orada bulamamıştı. 

Bunun üzerine Büridan ve arkadaşla. 
n Rike, Giyom ve l.ansölo Bigorn, 
Strajildcnun firarı meselesini ehemmi -
yetJi bir şel:ilde tetkik ederek Güllil 
bah;eJe daha fazla kalmalarının tchli· 
keli olacağına karar verdiler. Neticede 
Güllü bahçenin tam karşısında harap 
ahır lcılıltlı bir binaya nakletrrelerini mu · 
vafık bul.lular ve athı.riyle, altın çcl:me· 
ccleriylc, berabcı dört arkadaş oraya 
taşındılar. Ahırın üstündeki harap ot 
ambarına çıktılar. 

Hepsi de bir kö~evc çekilerek uyku. 
ya daldılar. Yalnn: B'gom yola ve kar
şıki Güllti bahçeye bakan pencercmsi 
bir deliğin önünde tavşsn uy msu uyu
yordu . 

Nihayet Bigorn sabaha karşı sokak
ta işittiği bir gt'rültü ile uyandı, arka 
daşlarını da uyandırdı. Hepsi beraber 

<lelikten bakınca Valuvanın, yolladıfrı 

askerlerin Güllü bahçeyi b«sıp aradı'k-
1.ırmı gördüler. Yukanki fasılda gördü

ğümüz gibi askerler Güllü oahçede bir 
şey bulamıyarak geri dönmü§lerdi. 

Sabah olunca, dört arkadaş Güllü 
bahçenin artık aranmıyacağım dü§tine· 
rck tekrar oraya g~ ettiler. 

Karınları acıkmıştı, Bigcrn sekmcw 
ccyi açarak içinden bir altın aldı ve yc
yccck içecek tedarikine hazırlandı. Fa
kat Büridan, Lansölo Bigornu yiyecek 
tedarikinden evvel Monmartrc göndcr
meğc karar vcrmi§ti .. Çünkü Strajildo. 
nun kaçmasınadn sonra Güllü bahçenin 
aranması delikanlıyı hayli kuşkulandı~ 

mıştı. 

Bunun üzerine Lansölo Mcnmartre, 
Rike de yeyccek ve içecek tedarikine 
gittiler. Biraz sonra Rike döndü, üç ar· 
ltadaı yemeğe oturdular. Bir hayli yedi 
ler ve tam sofradar. kalka.:akları sıra

da Lansölo içeri girdi. 
Lansölo, Monmartrc gidememişti ..• 

Çünkü evvelce gördüğümüz gibi Va
luvanın emriyle o gün Pari&:n hütün 
kapıları kapattı,rılmıştı. Lantölo vaziye· 
ti Büridana anlattı ve kapıların kapan. 
ması hakkındaki emirnamenin Vnluva
mn mührüyle mühürlenmiş olduğunu 

ve kapıya asılmış bulunduğunu söyle-
di. .E 

Büridanın endişesi arttıkça artmıştr. 

Lansölonun ikaıiyle dört arkadaş l·"· 
pıların gündüz kapalı olduğu halde gece 
açılmasının Valuvanın kendileri için 
kurduğu bir tuzan olması noktası üze .. 
rinde durdular. 

Valuva, gündüz kapıları kapattığı 

halde gece açmakla adeta onlara gece 
Paristen çıkmalarını istediğini anlatmış 
oluyordu. Valuvanın <:nları gece şehir
den çıkarmak istemesi de kendilerine 
şehir haricinde bir tuzak kurulduğu 

hissini veriyordu. 
Şehir haricinde bu tuzal: olsa olsa 

onlann gidebilecekleri rcganc yer olan 
Monmartr köyünde Mirt.İy \'C Mabelin 



ıt 

1 
===iili--.-..•·, .... ~··::ı::x·-····· ............. --····-····-·-··-·---·-·· ..•.. ··=--- ...... ... ... ·--·············-· .... ······--······-.. ·····.. ···- ..____.. 

CAFER Müshil Şekeri~ 
L::::~~-:~;~~~,;,~;~;,::.~~.;,.~~~~;~:,::,'~,::,~:.:.~~'.:~J 

Eı 0 mı '!P \ 

r, -
3 

~\._ 

,,:isterseniz- ziya kabili- \ 
yetine eıi~ilemen1iş olan. 

9sram -~-am pullarını , 
kullanınız. 

x: ~ 14 tKf NC!TEJR1f't -

.. 

AMPULLARI 
AEG Türkiye VckiUcri: 

:;...-- Elelitron 
Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumİ)esi_; 

İSTANBUL P.~ 1419 
Tiirk Anonim Şirketi 

'iSTANBUL P. K. 1144\ 

,. Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU Nevralji® Nezle 8 o-rı ııt Baş ve ()iş ,.. 

İkinci hşide: 11 / Birincikanun / 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır· 
Bundan başka: 15.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki a.det rpükafat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak e~$Yi ihmal etm;yiniz. Siz de 

piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 

e:·, .. 

4()2 B {TR t D /\ N 

--------------------------------------------------------------- ----bulundukları yer olabilirdi. Di.ijuncclcri 
bu noktaya geuncc tiurı ... anın enaışesi 

arttı. Mırtiyın bulunduğu yeri Valuv.ı 
haber almış olamaz nu iıdi?. 

Büridan her ihtimale karş! geceyi 
beklemeden Paristen çıkmağa karar 
vereli. Dört arkada~ hazırlandılar. Bı

gorn altın çe.kmecet.ini Güllü bahçenin 
bir köşesine gömdü .. Bununla beraber 
ihtiyati bir tedbir c.lmak üzere dört 
arkadaş ceplerini altın ve gümüş para
larla doldurdular. Yola koyuldular • 

Kapılardan çıkmak imkans·zdı. Kale. 
n\n duvarlannın üzerinden aşmak çare
lerini araştırdılar. Bigorn bir ip teda • 
rik etti. Kalenin tenha bir ıerine geldi
ler. Kalenin merdh·enlerin :len tepeye 
çıktılar. 

Fakat ora.da bir nöbetçi vardı. Nöbet. 
çiyi tepelemek niyttindeydiler. Fakat 
Büridan razı olmad. ve şapkasının içine 
Rikenin, Giyom:.m ve kendi cepler:11dc 
bulunan altınları dcldurarak nöbetçiye 
verdi ve nöbetçi dltınla •• ta.ı.ah ederek 
paraları aldı, silahını atarak kaçtı. 

Dört arkadaş da ipin ucu:rı.ı kale du· 
varına bağladılar. Viğer ucunu aşağı 

sarkıtarak birer birer kaydılar. Bu sı· 
rada kale duvarlarının biraz ~leride ulaş 
tığı kulelerin biri.:den kendilerine oklar 
atılmağa başlandı. 

Fakat ehemmiyet vermeJiler ve sağ 
ve salim şehrin dışına inerek koşa koşa 
monmartre vardılar. Mirtiy ile Mabeli 
uzaktan orada gü• ünce fcrahlad:lar. 
Hatta Büridan kapıların gece açılma • 
ıının kendilerine bir tuzak olduğu fik
rinde yanıldıkları nı bile ı;üı;ünmeğe 

başladı. 

Akşam olup kapılar açılınca rahatça 
Parise dönebileceklerini heııaplamağa 

başladılar. Mabel ilt .Mirtiviıı bulundu
ğu kayaların üzerine çıkılacak yolda 
durmuı, düşünüyor ve hareketlerini ka 
nralşatırmağa çalı~ıyorlardı. 

Lansölo, gece olunca Parise dönül· 
mesinc itiraz eti ve: 

- Parise d\.inınemi..: doğru <leğHdiı, 
dedi. Mirtiy ile Mabeli karşıdan gör. 
müş olmamız burada bir tehl.ke buJun· 
madığını isbat etmez. Çünkü tehlike 
daha buraya yaklaşmamış olabilir, aıra 
biz gitikten scnra gelmiyeceğini kim 
temin eder. İzah edeyim: Valvua ka· 
p l:ırı kapattı. Pari~ten çıkamıyacağımı
za emin olduğu için rahat rahat işe h• ş
lıyacak, akşama doğru buraya gelecek, 
işi bit:nce kapıları da bize açacak 
v~ biz de k u r d u ğ u pu6uya dil 
şeceğiz. Neticede Büridan Tampldtl 
yatacak. Mirtiy de öyle ama Büridan· 
la bir odada değil!. . 

Düridan titriyerek sordu: 
- İyi amma, Valuvayı Mirtiyin bu

rada olduğundan kim haberdar edebilir 
Lansölo?. 

- Bizim Güllü bahçede bulunduğu

muz:.ı ona kim haber vermişti?. 
- Strajildo t. Bu haydut bunu nere. 

den haber aldı acaba?. 
Lansölo cevap verdi: 

- Onun ehemmiyeti yok, kumandan. 
Şu yukarıdaki matmazeli ve kendi ha· 
yatımzı kurtarmak isterseniz geceyi 
l\1onmartrde geçmr.cmiz lazımdır. Ya· 
rın sabah ta iki kadını emin bir yere 
götürdükten sonra r.asıl hareket edece· 
ğimizi yeniden kararlaştırırız. 

Giyom: 
- Bu çok muvafık, dedi. • 
Büridan da bunu muvafık bulmuştu:
- Dostlarım, dedi, Bigornun planını 

kabul edip yukarı çıkalım. Fakat kadı:ı. 
lara bu hususta bir söz söylemiyeceksi· 
niz, diye ihtar ettı. 

Dört arkadaş tepeye çıktılar. Mabtl 
ile Mirtiyi buldular. İlk sevinç dakika
larından sonra Mirtiy bunlara yemek 
hazırladı. Yediler, i ,,, tiler. Günün diğl"r 
hsmr, h~disesiz geçti. Bürid;m C'nt"C!'Iİ• 

le, ni~nlmna. vermiş oldukları karar. 
tarı anlattı. Ve dalııı uzağa gidilme!i 
lazım oldu~unu s8yledf. 

Daha sonra. virmi sene daha gençleş• 

• 
1 

~ ---------------------------------------------------------G--.~cı.ııU11'1 
mlş -llan ?.fauel i!t: 'Mfrtiy ve Bllr1dan a- Lu wada kuvvetli bir el ıy . .... e,ıtı 

· ın .... 
ıasında istikbale ait bir çok şeyler g5- leğini yakaladı ve hançerın 
rüşüldü. mani oldu. Ve bir ses: .c;ğl1.lıı111 

Gece kadınlar ker.di kulübelerine gir - Kaçınız mösyö, kaçınız, yaP'' 
diler, dört arkadaş ta 

0

bir ekü mukabi- sizin için bundan başka bir şeY 
linde bir gecelik tuttukları kulübede maz, dedi. ...ıı.ıı'~ 

. · tav ..... • 
samanlar üzerine uzandılar. Yalnız Bi· Valuva, Büridanııı ses~ .. sa"ıw· 
gorn kayanın dibinde nöbet b:kliyecek- güçlük çekmedi. Ve bir kufur ~ 
ti. Zaten o sabahleyin kapı.da okuduğu rak kaçmağa başlaclı. . del11' , 
emirden sonra, bu gece mutlak lıir Büridanla arkadaşlc:rı içlerın gördil 
geyler olacağını sezmişti. senin eksilmediğini 6evinerelt 

Giyomla Rike uykuya dalmışlar, B:.i- ler. d ço1' ~ 
ridan ise yattığı yerde dönüyor, dönü. Yalnız Giyomun om.~z.un aca 5~1 lı·, 
yo:, uyuyamıyordu. akan bir yara varJı. Burıdal1 Jıılıef 

1 uc:tU· ılJ 
Gece yarısına doğru kulübenin kapı- lundan hançerle vuru rıı » b'r toPıı ı.. 

d.•. 1 "'" sı birdenbire açıldı. Lansöh Bigorn gelince o kafasına ye ıgı ene Jı 
'b · Fakat g 'f., top gı i içeri girdi ve : epeyce sersernlemışt•. ,erde .ı.. 

ı w•yıe } ııır 
- şte herifler geliyor, çabuk hazır ta duruyor ve sağ ayagı ordU· 

olun, diye bağırdı. tan bir askerin ü.:erine basıY 11 
Hepsi de bir dakika.da kılıçlarım, ridana: 1< jstiyel1 ıı 

hançerlerini ellerine almışlardı. - Beni topuzla öldilrıtle ( 
Giyom: herifti, diye söylendi. ·c:te ,,ıet.t 

b·r ı:s fi,... 
- Tatlı uykumuzda bizi rahatsız e. Bigorn ise bamba~ka 1 ıe sı111 ;ı 

·pıcr tW 
den bu haydutları ebedi bir uykuya guldü. Baygın bir adamı 1 rıJtl lc'ç ~: 
yollayacağım .. diye homurdanıyordu •• bağlıyordu. Büridan, Valuva l>a1''~f• 

Bu anda, acı bir feryat işidildi. Çar- istikamete mahzun mahzun disirıe 
pışma başlamıştı. jJüridan ilk önüne Bigornun, Nel kules:nde tcen tı'' 
geleni yere sermişti bile.. lediği şu sözleri hatırJad~: u11tcil 

Büridanın tanıdığı bir ses: "Bu adamı öldüremez5111
: ~e: • tıl' 

ik • . · rektı JııÇ 
- Geri çekilin serseriler 1 diye ba· bandır,, delı anlı ıçınıw.:s !aıcat ~ 

ğırdr... - Belki ben ölecegırıı, .., diY' 
ca~ı ... , 

Bu onun babasınııı, kont rlö Vftluva· zaman baba katili olınıya ~fi 

nrn sesi idi. rıldandı. ·r adaı1' ,d' 
Gecenin zifiri karanlığında on daki- Bu sırada Lansölo herı 1

z; yerl~.r 
ka süren müthiş bir çarpışma oldu. • bağlamıştı. Süvarileri cansı ııl ar1<1 

Sonra yer yer etrafı korkunç bir ses. yatan dört atı tumakb rneşg ıısıt' 
sizlik kapladı. larına: ... ;ıe 11'

11
1 

- Hele bağladığmı şu yıg t~ ıce 
Valuva ve adamlar; mağlup olmuşlar, .. ıdonıın 

diye bağırdı, Bu Straıı 
kimisi gebermiş, kimisi de kaçmıştı. .d. et( 
V 1 d b k 1 n.d Si ır. •' liıtC a uva a u açan ar arası a idi. ..tiitl .cJU~ 

Büridan, birdenbire bu 
Birdenbire atının yaralanıp düştüğü- ı • 

rini bırakarak heyecana· 
nü gören Kont neye uğradığını anlrya- .. 

1
.. •. d. rdu ,ır· 

- O u mu ıye s" · ı:e• 
madı. Etrafının d5rt kişi tarafından sa· . -.ıJl~h rt t 
rıldığının farkına v:ırdr. Giyom hançe· - Hayır .. Fakat ınşa d rıı \·e ~ 
rini kaldırdı; Valuva kendini müdafaa Kavgada herifi cerhı::l tar.ı ~. ~,;ştı . ·n .. ., 
için hiç bir harekete bulı:nmadı. Tam hassa onu ele geçirır:ek ıçı 

B u·R t DAN 
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ağlıyor 
~~ :-- 8a~tarafı 4 üncüde da bUytlk ıalabatçılann yerini alıyor. Hiç 
n °1ıııııır.,, rlni taınarnlamaıarı te- ı bir memleket, yeııJ Türklyenin Atası ta-

"4 ;;: t~et~ler A rafından ba§anlan teceddUd kadar ça-
le~ liııı ta2:iı etnı tnti!rk'Un eser ve buk ve o kadar derin bir teceddüd g5r-
~ltıııı dost ve ınu e~te ve Romen mil- memi§tir. o, her tarafta dahi bir asker, 
,~ııe '-ınfını ltefik Türk milletinin müstesna bir ıslahatçı ve yurdunun kur
Jtı . ktrdetın k bir heycanla letirak tarıcısı olarak tellkkl edilmektedir. Ba 

~•ltettd e ledlr. derecede insanlar asırlar içinde yalnız 
~~~s ... g~t .... ı _ bir defa ölllrler. Şimdiki Türkiyenln tn-
l~ttıği y ~ Atatürkün ha~·atın· rih1 bu müstesna devlet adamınm tarihl-

trı.:_'"11 da l'ıı..ı .. aııya Şöyle başlıyor· dlr.,, 
ı.~ ı.,. -~•Ye h • ~ k..._- ".'itlik bır ~·~da verdıği rna· Slovo gazetesi, direktörü mebus Ko-
~~~. bir cih de-.letın sefiri Musta· juhof'un imzası altında neşrettiği uzun 
)\~~ati: ~ etten talisiz olduğunu bir makalede eöyle deniyor: 
~ ~ h.UStafa Kemal Orta As- ''Atatllrk'Un büyük ve ıan ve ıerefle 
~ Ya •tı!nıı~ ~du~ geni~ sahaları dolu laml Ankara kayalannm üzerinde, 
~ Af ~I etınect atıhın önünde hiçbiı unutulmaz günlerin bir hatırası olarak 
~ti~ ba§bu~~n bulunduğu, kfiçiik ai.Unmeı kalıyor. Burada, bu toprak Uze
' ~b\ı ~Ua~unun imparatorluğu rinde, bizim yanıbagımrzda çok bUyUk ve 
~ b .. tay SaJıad a kadar idare edebildi· çok kudretli bir adam bizim muasmmız 
a. ~~ kaVUrdUrun bütün bir yaz Ko olarak ya§amııtır. DUgman ordulannm 
~I :.._1Slanda ulctan sonra ertesi ya· istllAamı bir yıldırım darbesi gibi defet
~~ı~'Ydı, . at koşturduğu de'virde mek, barıe muahedelerlnl bir kılmç dar
~ 'O{ •1: ~ besiyle yok etmek, hali!enin asırlık taht 

~ ~~ bir ı::n aksine olarak, Mus· ve tncmı bir yumruk darbesiyle ortadan 
' ~.etin ~ratorlu~ ve müte· kaldırmak, memleketi ıslah etmek ve 
~ ~~ bir ,1Yesi olan 8 milyon nü sonra Umital.z hale dUıımilf olan bir mil-
L"'llllıiYet· rnıUetı ba leUn milli ihtirasını U'-'andırmak ve mo-
'.. 

1l'lde ka n sına geçmek " ~l.lta ı_ lrnıştı. dem ve medeni bir devlet yl\ratmak. tote 

l'lk •11.. den l°"'ı gözlerimizin linUnde cereyan eden ve bU 
... '1.,1: ti "-> yUk bir kısmı fUbarfyle Kemal AtatUr-

li?ı.ı_.rcı.ı tİliiini e~ kadar Fransanın kün eahst eaerl olan muclıeler bunlar
~ it~ 'ran~ızca .. § olan M. Şarl de dır. 
~ ~Urkiln ha Ekselsiyor., gazete· Buna binaen, Gladaton gibi uunları 
rı..~ tUcten so:lından ve eserlerin· elSylemekte haklıyız: 
~~ AtatUrk i ~Yle diyor: "DUnya, bu derece müstesna olan bu 
b~· ~t tserıe deaJıst bir adamdır. adamın lilUmllnden sonra artık esk!si 
~'llı ıanJ'Uk Pren ~ ~o~ınuş 01 masının kadar enteresan değildir.,, 
~' ıt elnı.esın·Pb 1 

tutarak, ıhtiras- fıte, mllletlnin. Atası, kılıc:, fikir, kalb 
~ • aı~t Ve~ ilmiş olı1!'!lsıdır. ve irade adamı olan Atatürk budur. Mil-
~ tır Ye kadar huri)•etçi olan Ata· Jetinin bu bllyllk evlAdı ayni zamanda 
~ a ita' Cllılıhurr .. bu ~mdelere sadık yirminci asrın da bUyllk bir yurddaş1dır.,, 
~l \it Sltıa bir d :

1 SCçıldi~i günden· l&Vt>\'te 

llir ~er~. O~iformasını giy- Stokholm, 13 (A. A.) - BUtUn lsveç 
~ kravat~ Reçıt resmini siyah matbuatı, AtatürkUn ölUmU münasebeti-
~. ,, seyretmiştir. 1 ak 

tiv..1 • - ı . • m aleier nevrederek, onun bUyUk 
~ .. ti ·~ i}~L stıkbal beni hal· 
aı:~ ~~etiştjl"llıeQJl;a~ar eder. demiştı. p.JıalyetlnJ tebarUa ettirmektedirler. 
~h..·" asJterı ~e, tZcileri talim ettir- Goeteborg Handels gazetesi yazıyor: 
~~etime "Kemal AtatUrk, Osmanlı lmparator-

1t33 
. geçit resmi yaptır-
IYet luğu ba.kayaBJ içinden ml!U Tllrk devle-k- ıı... • \'eririm 

~ti~ 1936 • • ... tini kurtarm11, alraaU atatematik bir ee-
ro liıı.ı_ Ya ita"'-- kilde rasyonelleııttrmek sureUyle iktısa-

~~ er -~ buı l.4(lI' Fransanın An-
·:~tta de aYni Unınuş olan M. Alber dl hayatın lnklşafmı temin etmiştir. Ke-
~~ eöyıe d' gazeteye bulunduğu mal Atatürk eserlnJ takib için sağlam bir 

l\tatn ... IYor: eau kurarak memleketin tstfklAlinl ya-S ·~ "'I( btıt~ ratmıD ve dalmt müdafaaya hazır bulun-
' t ~ ~rdan b' ~n. devirlerdeki en dutu bu fatikllU kuvvetıend~tlr. 
~ ~~ lsıı bir l~dır. Türkiyeyi ta· Svenoka Dagbladet ga.aetesl yazıy~~: 
~ ltiJa 'ket eı~•Yette iken eline al· "Kemal Atatürk Türk vatanını tam 
"-Otıı~ 1 

<ie\leu ~ ve ayaklan bağlı bir oekilde parçalanmııktnn kurtarmıı; ve 
·~ı~ dt Vardı, rı~ne teslim edilmişti. kuvveW, modern, milli bir devlet yarat~ 
~ Stıı ış~aı edıı::Phanesi; hükQmet mıetır. Atatürk, milstcbldlcrin boyundu
~r.,.~ ı\ tsj ilkbah ış bulunuyordu. ruı;unu kınnıı;tır. OlUmUnde Tilrkiycnin 
1 ec ~doluya arxn~ Istanbuldan Bofazlclnde ve yakın earktakl \'azfyctl 
~ ~ lf ~d:ede bu:~ı? ~e düşünUle· lSyle bir manzara arzetmektedir ki mu. 
~ "ıala:tı ktırrn ük bır ışe başlamış· hlm meseleler:in · mevzubahs oldu~ bir 
~ llıUr İlll\ Olma u~ ve bu ordu çok zamanda bUyUk devletler dikkatle Anka 
~~ t<l ıllıi tltkep Ve sına ra~mcn 130 bin raya tevcih etmektedirler . ., 

~ ~ ,tı a 0ları \' en Yeni silft.hlarla Nya Daglfght Allchanda gazetesi yazı-
~ ~b~ Unan ordusunu mağ· yor: 
, :-ı n ;"rıtr,r . 

)ı/tır ... ""Vt Sötlerı . "AtatOrkUn e5eri üzerine bir nuar 
~' ~~ tt~~Y~r: nın nihayetinde atfedlll.rac, görUIUr ki Türk devl<ıtinin 

r ~ bQ -~ ı te · baıımdıı bu· büyük Şef bulunduğu 14 se-
~~ ~ bir rırn ki, Atatürk bü· ne zarfında vücuda gctirdlı;t eııerlcr. 'bt 'tlir~'tetırıe e adanı,~ bir siya t da· geçmJı a11rlardaı: daha fazla \'C derin 

~ ttiıı löı er haJtk n bQYtik iyilikleri et· izler bırakmretır. o olmasaydı modern 
I,~. it.. lelin ~~a eskiden söyleni· Türkiye olmazdı. Onun sayesinde TUrk-

~~·~~ ış Olduğunu gös- ler onun revkallde eserini takip cdcbl-
~;"'\.'ttde e leceklcr ve dünya nazarında esasen pek 
'ttt~tiıı l'lı tıkan yüksek olan IUbarlarmı daha fazla yllk-
~ ~ '<>ıı u~de!e JUrnaı de Ceneve selteceklcrdir.,, 
ltı:~ aıs ta b~u: eserlerinden hah· Social Dernokraten gazetesi yazıyor: 
~ ~~ bı.~UYor: ü l'Orkiye hakkın· "Atatürk şüphesiz harp sonrası gelen 

1~1tılci~ Altde.-ı· diktatörlerin en dikkate değer olanıdır. 
tıı.ltr~ lldt Ve eclen Yen:zb~trafında yaşı· EvvelA, Türkiyeyi müstakil bir millet 
·'lo11r,..., . ~ Slılh içi ır dUnyadır: mevki ini kaybetmekten kurtanmştır. Son 
~~i ~ ?liYetın n ~lışan, başka ra. yeni bir Türk devleti )'aratmış mem· 
~ 1 .Aıta en bir d" gerılediği bu· lekete yem bir anayasa, yeni bir kfiltür 

~':1 ~ . türk unya . ve yeni bir milli ülkü vennistir. Başka, 
~ ~rı~~ ~ •. \{i~n .şarktaki bu ba~a mahiyette diktatörlükler yardır. 
~~ :1da ata tıdır. Bu &etırenlerin IJa~ Bunlardan bazıları hürriyeti boğar, bazı· 
~' raıc öl ilin, şeref içinde lan da aksine olarak millete hılrriyet ve 
t~lan /\ rnuHur. Yeni Türki· kültür verirler. Atatürk Türkiyesi bu so· 

~~~ bflru 11clan ~t~r~. ıamanımızın nuncu tıpin timsalidir. Dünya hiçbir za· 
~r ~'"i•t· tınıu~ ola Ildır: bugün zafer man Türkiyenin garp zihniyeti içinde ye-

'·ta •tıd, rak ka~·bolmuştur. niden kurulması gibi heyecanlı bir drama 
~,~: (.\ ·"-·> _ '8 a la şahit olmamıştır ... 
' t'I" ulgar njıınsı bil- l"viçrt>dt> 

~, ~I) uıı 
"''• oı- it ıııı b Bern, 13 (A.A.) - Isviçre, Telgraf a· 
~ n~~ ,. I: ' lflllakaleslnde ez- j&nsı bildiriyor: lsvi,.,.e matbuatı, Atatürk 
'Ilı ulcıu ,,. 
tıı a~~ takııt için uzun makaleler tahsis etmekte ve o· 

~ıı I! 1hı <'f!"r.inu onun Yent Tnr. nun muharebeden sonra mutemed bir dev 
~~"~a l'rıa Ya,l) ~ llliln'.lemfc; bu- Jet yapmak için dağınık Türkiyeyi yeni· 

ıı?!ı llnY'lkacaktır. AtaUlrk, den bir araya toplamak hususundaki me
Pier'fnln safm- saisini, büyük c!ahili inkılA.plardaki ve 

memleketi modem medeniyete intibak 
ettirmdi: hususundaki meziyetlerini teba· 
rüz ettirmektedirler. Gazeteler bu arada 
1SV1çre medeni kanununun Türkiyede tat· 
biki keyfiyetini de ileri sürmektedirler. 

Neue Zutcher Zeitung gazetesi yazıyor: 
Atatürk bir medeniyet menbaıydı. Tür

kiyeyi Avrupalaştırmak değil f akat,mille
tin müdafaası, istikbali, terakkisi için ona 
hayat olarak iazım olan unsurları vermek 
istiyordu. Atatürk ayni zamanda Türki· 
yenin garp ile şark arasında bir köprü ol· 
masmı istiyordu. Bugün hiç kimse onun 
ıslahatçı eserine taarruza cesaret edemez. 

İn~ı lrt·relfe 
Londra, 13 (A.A.) - Sunday Times 

gazetesi, yüksek şahsiyetlere tahsis ettiğı 
gJndelik gazetesinde, Atatürkün Çanak· 
kaledeki askeri muvaf!akiyetlerini hatır
lattıktan sonra şunları il~ve ediyor: 

''Atatürkün ölümüne bugün haysiyetin 
artık bir hatıradan basl\a bir ~Y olmadı· 
ğı bir alemde büyük bir devlet adamı, bü· 
yük bir asker büyük derecede haysiyetli 
b:r şahsiyet olarak ağlanmaktadır. lngil· 
tere evvel~ cesur bir düşman sonra da sa· 
dık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı 
selamlamaktadır ... 

Observer gazetesi yazıyor: 
"Muasır hiçbir isim Atatürk adı kadar 

büyük saygı telkin etmemistir. Atatürk 
yalnız Türkiyenin bütün hayatını de~iş· 
tiren bir deha değil fakat, beynelmilel mü· 
nasebetlerde iyilik ve yalnız iyilik yapan 
bir adamdır.,, 

ıVl udanya seferleri 
tur lfeslnd~ yeni 

tadif4t 
Denizbank, kış mevsiminin başlaması 

dolayısile mevsim boyµnca haftada beşe 
indirmek kararını verdiği Mudanya pos· 
talarını, Mudanya ve Bursalıların itiraz
ları üzerine tekrar her gün yaptırmağa 

karar venni§tir. 
Yeni sefer programına göre hergün li· 

manımızdan Mudanyaya sabah saat do
kuzda bir vapur kalkacaktır. Ayrıca cu· 
martesi günleri saat 13,30 da da Mudan· 
yaya lstanbuldan bir posta tahrik edile
cektir. 

, 
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• • \..itı•1:1ze merasımı 

programı hazır 
..- Baş tarafı l ncide } 

kanun projesi bugün öğleden sonra 
meclisin tasvibine arzolunacak ve kat'i 
şeklini alacaktır. 

Hükumet cenaze merasimine ait mas 
raflar için meclisten 500 bin liralık bir 
salahiyet almak üzere bir layiha hazır
lamış ve layihanın mazbatası da bu n· 
hah saat onda topl:ınn bütçe encümeni 
trafmdan meclise sevkedilmiştir. La
yiha kanunla birlikte öğleden sonrcı 

meclisten çıkacaktır. 
Hazırlanan kanun proJesıne göre, 

Büyük ıefin nAıı abanoz bir sandık içe 
risine konulacak ve Türk bayraklarına 
sanlnrak sarayın ınerasim salonuna 
nakledilecektir. Sar.dukanın etrafı be· 
yaz ve kırmızı güllerle sarılacaktır. 

Dört köıesinde meş'aleler yanacak 
olan sa.duka, üç gün müddı-tle ordu 
erkanı, kara, deniz ve hava subayları, 
kız ve erkek yliksek tahsil gençliği ta· 
rafından bckle.necekt!r, bu müddet zar
fından halk da büyük atalarına karşı 

a=n ziyaretlerini yapacaktır. 
Cenaze, merasim başlangıcında, Ata· 

türkün çok sevdiği generallerin ellerin. 
de olduğu halde kap:run önündeki top 
arabasına konacak ve böylece ihtiram 
kıtalan ve halkın iştirakiyle karadan 
Sara}'burnuna kadar götUrillecek ve 
buradan motörle Yavuz zırhlrsına geçi· 
rilecekdr. 

Yavuz, büyilk ölüyü hamil olarak 
derhal hareket ederek hmite gidecek 
ve niş oradan da hususi trene naklo

lunarak Ankarayı gütürülecektir. Tren, 
Derinceden Ankaraya kadar olan yolu 
gündW: geçecek ve halkın son ihtiram 
vazifesini yapması kabil olacaktır. 

Ankara meb'usu \c hem§ehrisi elan 
Atatilrkün cenazesini vilayet hududun. 
da karşılamak ilzere büyük hazırlıklar 
yapzlmaktadır. Vilayet, Parti ve bele· 
diye teşe~üleriyle halk mümessilleri 
bu merasime iıtirak edeceklerdir . 

Hariciye umumi hatibi Numan Rifat 
Menemenci oğlunun reisliğinde bir hey 
et C"'naze merasimine ait hazırlıklarla 
mefgul olma'Jctadrr. 

Atamızın mezanmn yurdun her tara· 
fından getirilecek topraklarla yapılma· 
sr muhtemeldir. 

Ecnebi "apur acenıelerinin 
tet!,sürlerı 
İstanbul, 14 (A.A.) - İstanbuldaki 

bütün ecnebi acenteler, Deniz Ticaret 
Müdürlüğüne milracaat ederek büyü:.: 
Atatürkün ölümünde, duyduklan ıstı· 
rabr bildirmişler ve taziyetlerinin yük. 
sek makamlara iblağına tavaf.sut edil -
mesini rica etmişlerdir. 

Deniz Ticaret MUdürlüğü kendileri
ne teşekkür ederek keyfiyeti lazxmge -
lenlere iblağ etmiştir. 

Çinin tazi)e!İ 
Chungkin, 13 (A.A.) - Çin Harici· 

ne nazırı, Hariciye Vekilimize aşağlda. 
ki taziyet ve sempanti telgrafını gönder
miştir. 

Hariciye Vekili Ekselins ŞükrU 
Saracoğtu 

ANKARA 
Kardeş Türk milletinin, bUyük yeni 

TUrkiyenin babası Reisicumhur Kemal 
Atatürkün şahsında uğramıı .:>lduğu e
lim ziyadan pek derin bir surette mü -
teeaair olarak ekselansınıza hUkQaıeti· 
min ve bütün Çin milltinin ve p.hsımm 
e;ı samimi taziyetlerini arzederim. 

Hataydı matf'm 
Antakya, 13 (A.A.) - Ulu Şef Ata· 

türkün ölümUnden duyulan umum.! te
csseür bütün tiddetiyle ve acılığiyle de
vam etmektedir. Ölüm haberinin yıldı· 

nm hızı ite Hatayın her tarafına yayıl· 

masından itibaren çarıılar kap&nmıf, 

bayraklar matem alameti olmak üzere, 
yarıya indirilmiştir. 

K:ıdm, erkek, çoluk çocuk binlerce 
insan büyük 'kurtarıcının hazin ölUmU 
karşısında teessür yaşlan dökmektedir. 
Hatayda cins ve mezhep farkı olmaksı
zın bütün halk tasviri imkinsız bir te
essür içindedir. Ana vatanı kurtaran ve 
onu yeni baştan kurduktan ı;onra Tür'k 
yurdu Hatayı da istiklaline kavuıturan 
Atatürkün hatırası her Türk gibi her 
Hataylının da ebediyen kalbin4e nşa· 
yacaktır. 



Onun ölümüne herkes 


