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Son Havadisler 

.. 

insanlık ı 
kıskandıran Büyük 
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}' enı iJıt ını;c nua 
V AH~A Salın, hayatımda ilk tanı

dığım şairdir. G ... rçi ondan C\\'CI 

Celfll Sahir'i, Sille) man Bahn'>i, Fozıl 
Ahmed'i bilirdım; fı.kat onlarla şair di

ye, muharrir dı)e tanı m m tım. Cc 1 
&bir, cbh~ ben e rın e d n • olduğu

mı bile bı mcz bir ço ... ukkcn, b yram, 
kandil gibi gti rde b.ı m. Zll arete gc
llrdJ; bir va.kit de, 1 ızı 1 toprak ta kom u 
olmu3tuk. Sulcyman B:ıbri ile Fazıl Ah
med mektebiC hocamdılar. 0 .. J rJ )B ni· 

le dostu, yahut muallim diye tanıdım. 

Yahya S:ıim'le şair diye ahb:ıb oldum. 
C!lmdJ böyle ahb:ıb di)orum; fakat mek
teb arkadaşım Vedad Nedım'le bernber 
onu, B0ynzıd'da Tüık - Ocağı'nda ilk 
g3rdUğUm gün bana hu~·lr tesir etmişti. 
Z:ı.nnederim benden biraz ya lıdır; ben 
daha ynzıya başl:ımadaıı "o, Tılrlı l'ur
du'nda bir iki manzume ncşretmi"ti. 

Kendimle görüştüğ'ilmuz gün Vedad Ne
dim'le bana, frnnsızcııdaki müzekker ve 
müennes kafiyeler gıbi türkçede de ka
fiyeleri birkaç cinse ayırmak IUzumun. 
dan b:ıh,ct.mlştL Şimdi niçin o!duf;unu 
hatırlamıyorum ama o zaman türkçcnin 
böyle bir eeye ihtiyacı olduğuna ve be

nim bUyUk bir şairle tanıstığıma kanaat 
getirmiştim. Yalıya Saim benim ilk tanı
dığım §alr olduğu gibi ben de onUJJ ken
disine lik h:ıyrnn ettiği adamım. Benden 
sonra kimseyi hayran edcbildJ mi ? bil

miyorum. 
O gllnlerdenberi pek d f.işmrdi. Zan

nederim kafiyeler urn mda n l!zel.ker
llk, mUenneslik gözetmekten vazgeçti; 
fate o kadar. Sanal a~kı )1ne bundan 
yirmi Uç, yirmi dört sene evvelki kadar 
ateşli ve safur. Hala o zamanld §lir te
llıkkisi devam etmektedir; hnl:i. o za
manki gibi yazmalıtadır. B n lhtiyarla
dnn; Yahya Saim o zamanki ya,ından bi
le vezgeı;mlııe pek benzemiyor, Yeni çı

ka,...,nğa başladığı ileri lla)nt mecmu
a'!ını, o uman da olsa, zannederim yine 
şlmiild yazılarla, glmdl açtığı anketlerle 
t""lldu.urdu. Mecmuanın adı altında "ir 
,·-uı var: TUrkçe, Fransız:a... Yalnız 

ı- • Yahya Saim için zamanm değiı,ımedl
'" .;e, hattl belki onun indinde zaman 
~ı.1a bir ıey bulunmadığına kMi bir de
' '"fr. 

flp,rf Hayat valdlrrlc dolu: bund:ın son
raki Hyrlarında birçok yeni şiirler, nzun 
lauı:ı teokidler, tahliller 1 Jluna<'nkmı:ı. 
Onlan nllıka ile bC"kliyoruz. Muhtclü an
ketler de var: Yahya Saim eairlc>rlml
se. m1ıhnrrlrlerlmlze g<>rek k<'ndl ltalrm
lerinden, gerek başlmlnrının lmkminden 
çıkmış hangi eserleri h" - nr111derinl, na
sıl çalı§tıklannı, "tclmilt" lcrlnl, snnnt
teki mesleklerini: karii rlne de ı cmu
ada neler okumnk istediklerini, mecmu
anın ayda kaç defa çıkıp hnnr~I zUmrf') e 
hltab etnıPSi lf zmı g idi ini. Tıirl-iye'pe 
gllzelllk krnlic;ell'11ne !ntilı:ıb edilı;>n ve 
"g5hreU bUtUn dilnynya ye.yılan" ba!·an
lann en gUzC'll hanrisl oldu;:;unu soruyor. 
Bu muhtelif m~l:Ptl<'"C gclec<'k ce..,nbla
ra tUrlU tnrlU hcdh el r vnll "km'~: 

hattA geç kalnnlnr için de "teselli mUkn
fatlrın" vnr .•• 

İleri lfayat'ı okuyun: içinde daha ne 
ho:ı, nı akla gelmc-z ŞC'ylrr \'nr. 

Nurulbh AT.ı\C 

'l'e~Pk k Ur 
Eski Darphane miıdı.irü merhum ha 

fız İhsanın e~ı annemız ba} an Fatma 
Ferm~tin öliımı.i müna~hetıle gerek ccna 
ıe merasimine IQtfen teşrıflerıle bızı mın 
ncttar bırakan. gerek yazı ve sozler ıle ele 
mimıze iştirak buyururan ze\'ata kı} met 
li gazetenizin tava utıle a'eni şükranla 
nmm arzedivoruz. J\ahulıınü d1!eriz. 

O~ıılları: Malıye ııckôleli lml<uk n:üşn· 

vir muavini Hflmit Çiflçioğlu, Feshane 
~irk elinden Sadulla/ı Çif tçioğlıı, 

Damatları." Dfranımıılza$ebal azalı~ın· 

dan miUckait llasnn ZeN A Mk. Sonposta 

Atamızın son tıünle1irıe 
• 

Ataturkü tedavi için Fransadan getirilmiş olan Profesör Fisenje hastah~ı· 
nm tedavi u ulunü gö:.teımek üzere bir kitap yazmış, bu kıtabın tercU.mesi 
Ataturke \·erı!mı~ti. Atatürkün beş, altı ay e\'vel ba;;ından sonuna kadar dık
katlt! okuduğu bu kitapta ha:ıta!ı~ımn mahiyeti ve eysafı gayet açık olarak gos 
tenlı}o'"du. Hastalığının veham ... t devrıne dahıl olduğu~u gb;:ıteren araz duda· 
ğının .;atlıyarak kan Jışkııması ve burun kanaması olduğu bu arada bıldırili· 
yoıdu. Uır gun Atatürk yanında bazı arkadaşları bulunduğu halde konuşur. 
ken bırdenbıre dudağının ıç tarafından - ağızdan tükürı.ik saçılır gibı- kan 
S!çrnmı~tı. Buyuk Onder bunun üzerıne sağ eıi ile derhal mendıhni çıkarıp du· 
dagmdan kanı sıımiş, ayni zamanda yanında o kıtabı o!<umuş olan dığeı bir 
zata sol elınm ~ehadet parmağını ağzına goturmek sureti} le: 

- Su unuz. Sakın bu kan damlasının hastalığa ait bır vehamet alfuneti 
olduğundan bah etmeriniz.,, 

Manasına gelen bir işaret yapmıştır. 

Atatürk Umumi Harp esnasında Çanakkaleyi müdafaa ederken Conkba
yınnJa ıp;;, üne bir dı.işman kurşunu ısabet etmıştı. O sırada yanmda merhum 
J utahya m~bu;:ıu Nuri Conker bulunuyordu. Kurşunun göğ:>üne isabet ettiğmi 
hissedz.n Nurı ümker kendisine: 

- Vuruldunuz! 
Deyince, Çanakkale kahramanı derhal bu defa olduğu gibi parmağını du. 

dağına götürerek: 
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-susr.. ~ 
Demışti. Bu işaretle vurulduğunu kumandası altındaki askerin du} 

l~ımgeJdıginı anlatmıştı. s1 

Bereket versin, o zaman gög\:ıüne isabet eden kurşun snl ccbindeld a)tJfl 

ate le5adüJ ettığı için ıçerıye geçerek bı.:denine işlememişti. 

.. "''" Atatürk bu defa hastalık devresinde ölüm dakikasına kadar kendisırııoıt;~ 
ret edenlere ,muhten;m ailesı elradma ve hattA doktorlara ka~ı asl!i. tı::ıiJ'llrd' 
fim1tsızlik c~eri go termcmı~tir. Bunun c;ebcbı ha:ıtalığın vehametinı .b1 ct,c~ 
ğuıclen değıldi. Ç..'anal<kale harbi esmısında olduğu gıbi klndisini ca~ı g:ı ~eııv 
milletine keder verm~kten çekinmesiydi. Atatürkün geçen ey!Cıl ayı ıçın e \t 
el yazıc;ıyle bır mazrul halınde aılec:ıne aıt hususi bır vasıyet hazırıarrı~~ıt / 
va'.';ıyeti Istanbul noterlerinden bırine - o timünden sonra açılınnk ü #· 
vermiş bulunına-;ı o tarihte hastalığının vehrunetıni anlamış olduğunu göS1 .tt 

J{cY 
Atatürk devlet ve millet işlerme dair hiçbıı \'asiyette bulunmarnı;u:~ııı 

disinden sonra kımin cumhurreısi olaca~ı hakkında bır ıma ve i~aret~e ..nn >"' 
cağını tahmin edenler bulunmuş ise de bunu yapmamıştır. Yalnız bır ~-
nına girip çıkmağa mezun olan salahıyetli bir zata şöyle demistir. . ~ 

- Şayet ölecek olursam memlekete ait sövliyecck hiçbir ~ritrl 
Zira mevcut cumhuriyet kanunlan bu işleri temine kafidir.,. d~ 

"Kıırun •. 

1. 

Ankara 

Şet ıir 
Jön li ü 

ve lslanbul } 
nı € c 1 i s re r i Pazarlı Si 1 

Ce al Ba~~ 
kc,biı es1

1 

Bugün Meclisten 
isteyecek f"i 

cı!· Ankara, (A.A.) - · 'Iİ 

toplanhla
r 1 n da ~eri 111 l z in h 8 t, _ 
r11sını tuz z etliler 
Ankara, 15 - Ankara belediye meclisi 

bugün saat 17,30 da toplanarak gözya~
ları arasında aziz Atatürkün hatırasını 

tebcil etti. söz alan Makbule Eldeniz Ata. 
tülke aıt bir hatırasını şöyle nakletti. 

oldu mu? 

"- Hatay meselesinin halimden 15 g{in 
kadar evvel Atatürk meclı"-lennde bulu 
nanlara ancak iki saat uyku uyuyabildi· 
ğıni sbylemış. huzurundakilerin istirahat 
tavsıyeleri iizerine de, 

.. _ Ben hiç uywnıyayım, yeter ki BU. 
yük millet r .ıhat U} uyabfüin.,, cevabını 
vermışlerdir. 

Meclıs azası, Atatürkün hatırasını aya· 
~a kalkarak sükut etmek suretile taziz et· 
miştir. 

Bundan sonra Ankara adının Atatürk 
adına çevri1mesi hakkında meclıse bir tak 
rir verilmesi kabul edilmiştir. Takrir, hU. 
kOmete verilmek üzere riyasete tevdi e
dilmiştir. 

İ~ııırıhul Ş~hir Mf'cHs'mle 
lstanbul Şehir mecli""i dun birinci reis 

vekili Necip Serdengeçtinin reislığınde 

toplanmıştır. 1 .k olarak Reisicumhur ls· 
met lnön\inden, Başvekil Celti.l Bayar. 
dan \'e Büyük Mıllet meclisi riyasetinden 
mecli.o;in çel~tiği tehrık telgraflarına gelen 
cevaplar okunmu~tur. Bundan onra ~ 
hir meclisi çnlışma zamanının 15 gün da· 
ha uzatılması kararla~mış ve arkac;ınrlan 
bir talffir okunmu~tur. Takrirde Ulu On. 
der Atatürk için Ankarnda yapılacak o 
lan :lbid~ye t tanhu!rlan da toprak gijn· 
derilmesi tc!dif edıliyordu. Te!dif ittifak. 
la kabul edilmi~tir. 

Par li vntandaş1ara 
haş ~a~hğı dlllyor 

Anknra, 15 (A.A.) - C. H. Pnrtls! 
Genel S::kreterli:';ine yurdumuzun her 
tıı.rnfından, bütün Pnrti, Ha lkcvi, Be· 
ledıye ve di~er müesseselerle bir çok 
yurtta.~lardan ebedi Şef AtntUrkUn Ö· 

lümUnden duyulan sonsuz acıya tcrcU. 
ma ı olan bin'crcc telgraf gelmiştir. 

Her biri, biitün memleketle beraber bir 
yurt köşesinin \'e bir millet kütlesinin 
acısını dile getiren bu tclgrnflara pnr. 
tice \'erilen cevapta. unutulmaz. mate
mimizın bUtUn dUnya tnrnfı:ıdıı.n pny 
laşıldı~ı kaydedilerek millete ba3 sağ. 
lığı temenni edilmiştir. 

--o--
Sabı'' Ef .;an 

.1 

ktah ~ e' rimizde 

iç Ticaret Unıum 
tatkikine 

Ôğrendlğlmtze göre, lzmirde bulunnn 
iç ticaret umum mUdilrU MUmtnz Rek pı.ı. 

zarlıksız satış kanununun tatbıkntı üze
rinde tetkik ve temaslarda bulunmak il· 
zere şehrimize gelecektir. Umum milc!Ur 
~imdi lzmlrde nynl işle meşgul bulun -
maktadır. 

Pııznrltksız satr~ kanununun· tatblkın • 
dnn itibaren geçen bir buçuk ay zar
fında İ!tanbul bolediycst mUtcmadlyen 
kanun hUkUmlerlnln tntblk edilip edil -
medlğlnl kontrol etmektedir. Fakat, bir 
de bu kanunun bir lhtikAra .sebebiyet ve 
rtp vermediği meself'sl halk arasında 

dalma bir §tlphe mevzuu olduğu baldo 
esaslı bir şPkllde tesblt edil~memlştlr. 

VakıA belediye rnUrettll'Jlerl ile İstanbul 
ticaret odası tetldknt şubesi bu ciheti de 
tetkike b::ışlamış. rnımt milspet bir ne-

S o ' n k 1 a r a ye n t ko ... 
nulan ve li oııu lat•a k 
elektrik lambaları 
Belediyenin, İstanbul soktıklarına ye

niden konulmasını arzu etitğl 1000 elek
trik lllmbası için belediye ve cle.-trik l
dnrcleri arasınd temaslar y .. l'ılmaktn -
dır. Fakat bundan daha evvel bir vazi
yetin ballJ icab etmektedir. 

Belediyece bundan evvel İ!ltanbul so
kaklanna konulması için eski elektrik 
şlrketile yapılan nnlaşına mucibince 2000 
llmba yerlerine konulmuııtur. I~akat be
lediye bu IAmbalardan ekserisi iı;ln şe

hir tenvirat kabolsu olmıyan sokaklar
da yer gösterdiğinden ve bunlar iı;ln dr 
n:rnca kablo ferşlne alt bir anlaşma ol
mııdığmdnn lfımbnlar umumi muhaV\ile 
merkezlerinden otomatik bir şekilde ya. 
nar ve söner geltllcle değil, ancak Him
banın yanındaki düğmeyi bir c:engPlll 
deı;'Tlekle tahrik edcrC'k yakılan neviden 
olarak konulmuştor. Bunun f~in de ay
nen havagnzl teslsatmda olduğu gibi e
linde sopalı adnmlnrdan mürekkep bir 
tt>ukilutm kurulmnsı UizımgP.lmektcdlr. 
Relediye bUtçesinde b8vle bir tPskllflt f. 

çln tahsis11t yoktur. Nnfln \'Cktı.letl de 
eski şirk<'tln yaptığı bu te"kll tı kabul 
~tm~mlştlr. Fakat be-lPdiyP. <rfmdntk ıt: m
bal!ln ~ktırmarn kabul etml~tir. ŞP.
hlr me('füfnden bu husu::ta saldhlyet u,. 
ten er.ektir. 

Sabık Efgan kralı Amanullah Han, bu===============-=== 
sabah şehrimize gelmiştir. Kendisi Ata. sıfatile iştirak edecektir. 
türkün lstanbulda yapılacak cenaze me· Amanullah Han Ankaraya 

Müdütlüöü 
başladı 

tice nlmnmamışttr. 

• • 
ı ş r 

Pazarlıksız satı§ kanununun tntbtkalJ 
isiyle bi1aycttenberl meşgLıl olan iç u. 
cnret umum mtidürüntin §ehrimlze gel
mesinden sonra bu tctk!kııtın bir elden 
lnldşaf edeceği ve eğer ihliknr varid gö
rUlürse şiddetli tedbirler alınacağı anla
şılm:ıktnd ır. 

Ankeıtada 
gençlijin 

b ı 1 q ü n '' ü m i t i n a i 
Anknra, 16 - Ankara gençliği bugün 

saat 13 de Ulus meydanında Büyük A
tasına karşı aııd içme mera.simi yapacak
tır. Genc;ler, toplnntılarmda BUyUI: Şefe 
olan bnğlılıklnrını tebnrUz ettirecekler 
ve onun gösterdiği yoldan a)•rılmıyacak
lnrına and içflccklerdir. İzmir gcnı;lerl

nln istedi ';j toplantı müsaadesi de ve
rilmiş olduğundnn, bugün lzmirdekl A
tatürk hC'ykell ctrnrmda da gençlik top. 
lanarnk mPrasım yapacohlardır. Anknra
dnkl topl'.ı.ntı radyo ile neııredileccktir. 

--o--
Wer1ıq1mde hohıruu~ah 

l\1t'ClİS HPVtall 
Ankara, 16 - AtatUrkiln cennze me

rasiminde bulunmak lizere meclis namı
na dokuz kişilik bir heyet, tstnnbula gi
decektir. Heyette, meclis reis vekille -
rlnden biriyle divan riyasetinden bir ki
§i, mebuslardan altı kişi, idare (unlrle
rl nden Halid BJyrak ve divanı riyaset
ten Ali Zırh bulunacaktır. Heyet yarın 

§Chrimizden hareket edecektir. 
-o-

llAhUiye v Pkillnln 
v jf a \' t• ll (l re t a m • m 1 
Yeni Dahılıye vekılı Refik Saydam bü 

tün vılfi;etlere ştıyle bir tamım gonder
mı~tır: 

"Yeni t~ekkül eden kabinede dahilıye 
vekftletınc tayın olundum. Bu ağır vazif(' 
yi üzerıme alırken bende h!lkım olan fi· 
kir, reisicumhurumuzun itimatlarma ve 
kabine reisimizin hakkımdaki teveccühü· 
ne ve kendilerile çalışmak bahtiyarhğın 
da hulunduğum yükc;ek idare l\mirlerinın 
bana yardun edeceklerine kani hulunmak. 
lığım~hr. Heninizi saygı ile sel~mlar, yar· 
dımlannızı dilerim ... 

Dahilive vekili dokt01 

bugün 15· 1 l ·938 reis vek'~~..6 . ııgv·, 
busu Hasan Sakanın reısAI eı 

Söz alan Başveldl Cel p 
. . içti 

Biıyük Millet Meclısı e ı 
cumhur lnönı.inün tasvib~ 
yenı hukiimelın, yüksek ~ <

talep ed~-eğıni beyan ~t~lı 
natı Parti grupunun su 
muvaffakiyet temennilerıle 
tır. tl. 

Bundan sonra parti grtıP ~ 
eden Cel:il Bayar hukOtl'le:: 
venlmesini tam bir ıttıfll·~ 
almış ve ruznamede gô ~t?' 
mevzu olmadığından celst) 
miştir. 

Hu •ünk ü içtima r.f 
Ankara. 16 - Dün . , 

grupu içtimaını mUteak1l' 
de toplanmıştır. ~ 

Meclis bugün ö~lede~ ~>~ 
Başve'dl programını f!JY 
tiyecektir. ~ ~ 

Ankc radZr 
So , yı:t kO~, 
A tat ü r k A tl 1 .~ 

\·eı~nk 11o)f 
Ankara. 15 (A.A.) ~ı 

Sovyet kolonı5i, bugilfl ~ 
olarak Ulus meydanınd~ş; 
na gıderek üzcrındc •· A .~ 
kolonısinden Atatürke •• 1 ~ 
çelenk koymuş ve burılİ' ıJl 
tazizen iki dakika sültOttl 

tir. ~ 
-o k~ 

Bon az içi '' ~ ,,.ı 
()lohUsıt>ı in 1 ~ 
StZhRındtUl ~ 

edil or-t, 
Boğaziçi halkı beledl)'e~lt 

rek Taksım ıle Yenırnııll ti 
mekte olan otobusleıde~ 
bulunmu~lardır. 9>iiU ~ 
ler sık sık Maslakın 'ııt' 
kalarak halkı saatlerce 1,~ 
içerlerine tenha olan yol ti 

ı;e almak gıbi yolsuz hare c1' 
maktadırlar. Bundan 'D'•; 
çinde cigara içenlere de

11 
edilmektedir. Ayrıca. ~ıodtıl' 
de hareket etmediklertfl 
ma:hğı zamanlarda h8Z~f' 
madıklarından bah~,~~ıı 
gibi yolsuz hareketler 1 

daimi kontrollerde hultıf11 
hareketler karşısında ıs> 
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Tür iye matbuatı 
ıztırap hali bir 

yekp 
dedir ' • Milletin ; sil 

bütünı ükle 
ruhunda, üç büyük 

teza lı ürü ci h anşum ü 1 
inancın tam bir 
akisler yapıyor: 

----------~----------------~-----~ 

,. .... 
1 

Atanın yarattığı aziz Cnmhurl

Yete, ebedi belcçlllğfnde Türk mll

lett bir \'ahdet halinde and lçtt ! 

...... --............ _ 

u 
llUtün Cumhuriyet tarihi inkılfı.ıı

lar manzumesidir. Vo 1'Urk milleti 

bu lnlolUplarm dilnya muvaoehe
slndo la knnç ve hassas et;erl n 
p<'yre\•Jdir • 

m 
Yeni Şef, TUrklyc Cumhurlyetl-

nln Atasmdan sonra tabii Şeftdlr. 

Türk milleti meyus aeğildlr. 

ATATlbJJ~~ 
Tekamül nazariyesini 

1

sarsan bir sos o o.._ d 
0 0 ı iil kı l~jp>Daro n ı G'i1cam l®D®r G'i1aıl lnd 
yaıp~ı ve rö>tYı~ün ©llYılfilyaı\fa yenr 

©>rırııcekler '1?eırdD 

. 
' : , . . . 

. . ~' ~ A i
p Jnsnnlıi,"ln zihniyet fezalıürlcrinl, inkl,Şaf Ye•n•llı•n•ns•ını••n•y

1

<l
1

ı•n•la••ıi 
tan Atatürk, sosyolojinin do mcnselnc temas ctıni~ Ye b 

suretle bu llrnin de mc~hullcr f~lndo imlan seyrini lmnun

l:ım bnğlnmnğa. murnffnk olmu~tur. 
ı. -

Atatürk bir sosyoloğdu demiştik. lnsan- (abstre) manniyata ıstıfa bulu~ or v 
lığa misli doğmamış bu büyük Türk de- f da (kuwet, kudret, yükseklik, bu 
hasının dilci (1), tarihçi (2) olduğunu ve çokluk, çoğalma, büyüme) gı ı bir 1 
bu ilimler üzerindeki nazariyelerile Türk şaflıı bugünkü zihniyeti imal dı}'or. 

dil ve tarih ilmini beynelmilel ilim ıdün- Buna nazaran ilk cemiyet r ( m 
yasrndıi lfiyık olduğu kıymet ve mevkii- obje) ler tizerine kurulur. Dinl}'at ön 
ne yUkselttiğini yazmış, dil ve tarih tez- güneşle başlar. Burada bir .nıuhim n k 
lerinln mahiyetlerini tahlil etmiştik. Bu tayı iearct etmek lazımdır. Ur 
gün, Atanın, bUtün dUnyn cemiyet tekli- mektebi, bin bir nazariye olmasına 

~a~}~~~~ !Orlc milletini yeti~. Cian
Vıi~tısu kaennı eksik bırakıp ebediyete ka
telcrile sısında Türkiye matbuatı, gaıe. 
ltarde~~Ualarile, cserlerile, tarihin 
tUtdM: ığı hazin ve elim bir matem i· 
at '"'\lr, Bu h 

ıncıa in . ınunasebetle Türkiye matbu-
tafih ha~ar eden yazılardan büyük bir 

SX Olarak parçalar alıyoruz: 

« llatay j 
•t.ııı gazet"si • skende-.. )) . 

'l'ı:Cozleri~· 
~ "f!(ılilt 1zden kıskandığımız öldü! 

d111ı kauıu §efini, insanlık en büyük ev-

~ClilHn:betti ! Kemal Atatürkün Türk 
\· bir hı ~nıanet ettiği büyük eser:i, ar
~ <>ııtın z a ebediyete kadar yaşıyacak 
laııddes ~Ur Ve ilham kaynağı olan mu-

\i bir rne u, başımızda ve kaİbimizde L 
•. 'e bir ~le olacaktır.,, 
c,, Yerınde· 
~ .. n~· . 
tirı ~i. k~l~ru:ıedi, başımızdadır. Ata 
~ '~}'eın 1nıızdedir. Sen varsın, baki
~: nıeıekle~·tsun, cbedisin! Seni Tanndan 

e kadar ~~~en bile kıskanırız, ebedilik-
« 'll ızıın kalacaksın. Ata!..,. 

' f't:f 
a:ıı ı Mer "ın t • "-1 )) gaze esı - LT er-

., 

mUlUnc örnek olan Türkün yeni cemi
yet hayatını kurarken sosyolojide yarat
tığı yeni realiteleri tetkik edeceğiz. 

Cemiyetlerin tarihi inasnlık tarihile 
başlar. Atatürk gerek tarih ve gerek dil 
nazariyelerilc vasıl olduğu büyUk bir ha
kikat üzerinde ti\ ölUırıUne kadar derin 
bir nlifuzla çalıstı. 

Ataturk insanlığın şuurlu cemiyet bnş
langıcmı keşfeden bü)'.ilk dahidir. Bir 
taraftan dil taazzuv ve nilma kanunları
nı arautırarnk, diğer taraftan tarihin in
lf1şaf ve realitelerini meydana çıkararak 

Gene bir yerinde: insanlığın sosyal teşekkül ve nümasmı '.Ata:-ım çizdi~ yqlu takip etmek d~l mi
dir?,, tesbite muvaffak olmuutur. 

Diln, Balıkesir kurulu' ve yaşayışının · Şuurlu cemiyet devirlerinin kUltürleş
« E diroe postası - Edirne»: en ıstırabb, en acı ve elemli gününü ya- miş ve ıstıfa bulmak zamanını dillerin 
"Büyük Şef Atatürkümüzü kaybettik.! §adı. uzvlyetinden meydana çıkaran AtntUrk 

Fakat onun büyük eseri yaşıyor ve yaşı. Büyük Şefin hayata ebediyen gözlerini bu suretle Türk tarihinin de karanlığa 
yacaktn! Türk milleti, bıraktığt emaneti· kapadığına dair Ankara radyosunun sa. gömUlü menuefni kanunlyetıerile izah e
nin el?edi bekçisidir!,, at on üçe doğru verdiği kara haber bütün debilmiş ve işte tarih tezi bu tetkikin 

şehri hıçkırıklara b_oğdu. mahsulü olmuştur. 
Gene bir yerinde: Çocuklar ağladı, gençler ağladı: ihtiyar- Dil tnrlhi bir zihniyet tarihidir. tnsan-
"Büyük Ata, yarattığı ulusunu, yol gös- lar ağladı. Büyük Şefin her işaretini in- lığın zihniyet tezahürlerini, inkişaf ve 

terdiği insanlığı öksüz bırakarak aramız. lnlabm her safhasında seve seve yerine nUmasmı aydınlatan (Atatürk ekolil) ta

dan çekildi. getiren, onu sevginin biitün hudutsuzlu~ru bii bir neticeyle sosyolojinin de menşeine. 
Ezelden gelip ebediyete akan umman ile seven ve sayan Balıkesir jçin, bütün temas etmiş ve bu suretle bu ilmin de 

içinde her fani gibi o dahayata gözlerini memleket için, bu acıdan, bu ıstırabtan meçhuller içinde kalan seyrini knnuni-
kapadı. Ey Türk ulusu ve en büyük in- c!aha elim haber ne olabilirdi? yetJere bağtamağa muvaffak olmuştur. 
sanlık ftlemi size basınız sağ olsun.,, Kara haberle birlikte şehirde ezici ve !nsan şuuru üzerinde münebbih olan 

matemi bir hava doğdu. Hangimiz hangi. ilk tabii kudretin (gUncş) olduğunu bu-
« Bursa gazetesi • Bursan: mizi teselli edecektik? lan AtatUrk, cemiyetin nümasmı bu esas 
"Başın sağ olsun Büyük Türk milleti! ilzerlno kurmuş, ve binaenaleyh gerek 

Kemal Atatürk, cumhuriyetile birlikte Kaybettiğimiz, bütün dünyanın gıpta cemiyetlerin ve g<'rekse natilralizm e.sa-
Türkün tarihinde ve gönlünde yaşıya- ile, takdirle her vesile ile dehasını, yüce- srna istinat ettiği hakikatini Yazetmis-

k liğini, eşsizliğini anlatmakla bitiremediği " ~~~ ~ 
Mustafa Kemal 18 milyon Türkün Ata· 

Bir yerinde: AtatUrk ckolUnde ''ilk insanların bU-
sıydı. u 

"Ölüm, insanlar için önüne geçilmez bir t n dikkat ve alôkasmr Uzerlne çeken 
«Anado 'u • lzmir »: talıiat kanunu ve en kesin bir hakikat ol. güneştir,, hUkmü vardır. 

masaydı, Atatürkün ölümüne inanmak "Atatürkünü kaybettin, için yaralandı, Bu itibattla gilnes, ıncfhumiyatUı. (ay, 
imldinsrz olurdu. Türk mJlleti bugün böy- sen sağ 01 Türk milleti!,, YJldrz, yıldrrım( gibi semavi (obje) ler-

le bir hakikatin, çok acı bir hakikatin "Atatürk öldü. den (esas, sahlb, Allnh, efendi) gibi 

~~Ork v J.tarşısında .bulunuyor. Gözümüz onu bir Türk milleti en büyük oğlunu, hayır, ==================== 
dııulti tııua~n~ büyük yapıcısını, Türk daha görememenin sönmez hasretile ya~- bir kelime ile kendisini yaratan Atatürkü, uğraşan, bir planı inceliyen, veya ders ve-
~ ka}'bet '". fıni, insanlık büyük evıa. Iı, ve gönlümüz onu müebbeden kaybet. insanlık fılemi en büyük bir inkılftpçıyı ren, değil. Her yerde, her gönülde yaşıyan 

l'~ U l'Urk~ı! menin hicranlarile dolu .. En büyüğümü- ve tarih ~imdiye kadar idrak ettiği en yük. sn. Her işte, her adımda şen anılacaksın.,. 
~ti k ltıil!er' Atatürk öldü. Türk vatanı, zan büyük kayıbından duyduğumuz de- sek devlet adamını kaybetti. 
lU~ı;·a durdı bakidir, ilelebet yaşıyacak; rin ve soHsuz acıyı vakur bir hüzün için. Şu dakikada kalemlerimiz hıçkıramı· Elim liabcre ait Tı"irk matbua. 

:seıeceıc UkÇa duracak şan ve serefle de bağrına basan büyük milletimize, içten yor, yazılarımız inlemiyorsa bu kabahat tmdaki lezalziirlcri tamam olarak tes-
., :ı \'e il l" ' !> • t 11"1 • · - bit ctmeğe imkan yoktur. Günlcrden-t1..1 ıı lllrk· er .. 'Yecektir. tazıye ve ese ı enmızı sunarız.,, lıizde değil, bu beşeri fı!etlerin zavallı ac-
~ """ bu y E k · b' beri biitün niislzalamiı bfl cihanşü. llıııı.-•ıli bir' . ~n bizim için en acı, en « eni gazete • ! ışe ırn: zindedir. 
"-~ıtacı~. ,~t g Undur; hepimiz teselliye O ancak ve ancak dünya ile doğan, tari Türk milletinin hayatında yalnız başr. mul ziyaa tahsis eden gazl'telerimizin 
~ltet ·ı anı 1 şematik hültisası. Biitiin Türk mille-~ e ka"'· ız, ebedı olan atamız e- hi çelik pençeile ufak bir oyuncak gibi sü- na Atatürkün ne emsnlsiz bir eser teşki 

'"'Stuı tinfo derin ve sonsuz bir matem için-'•e bir . ·•• riikliyerek, sesini alemlere haykıran Tür. ettiğini anlamak için uzun tetkiklere ne 
&ııı l}·iılc ~e~.nde: kün yaşadığı müddetçe kabaran bağnn· lüzum var? de ve yekpare bir 1slırap halinde ol. 
ltı~ \1 bür~ olct~. Millet zaval bulma· dan doğmustur. Yirmi sene evvelki zavallı Türk yurdu dıığzmu gösteriyor. 
tiııu. dcı~ oıun saır zihayatlar gibi, fani Bugün lıu yüksek neslin yüce şahsiye- ile bugün herkesin kıskanarak baktığl ller yerde gençlik tıe Türk milleti, 
1":ıı.a~ l:ibi frı a?da günün birinde her bi. tiyle bütün dünya övünüyor. Dü~iinJ.inüz Türk ilini görmek kafi de&ril mi?.. Alasımtı öliimı"i arkasından lwnayan h....;lb <lllid"" 
"llllfia tı '"eda unyaya veda etmek idi. ki bütün dünyanın övündüğü bu şahıs «.\ç ık St's - Bur ~n»: bir lziiziitıle çırpınırken ayni zamanda 
<l~ll ~ll bü»~ken Vukubuldu ve mille! Türkün Atasıdır. Evet, Türkün Atası. "Son nefesini verirken sona erdiğini de- Tiirk milleti11i11 asil mhımdan iiç 
11\ı '1et-

61\ln-ı lllU}( acry1 duydu. Ancak ma- Türkün kurtarıcısı, Türkün yaratıcısıdır. ğil, yeni bir hayata kavuştuğunu sen de bıiyük va..lığm lezalıürü görülüyor: 
lta~ıle, an tebcil addcr~ir, onun aziz ruhu. «Türk dili • Hah kesir » : bizimle beraber duymuşundur. Send e Alamn yarattığı aziz cımıhmiyete c-
~ 11 hatıra~ ve tazız etmekten ve mu- "Memleketi hıçkırıklara boğan kara ha. duymusundur ki, senin faniliğin bizlere bedi bekçiliğinde Türk milleti bir ııalı 
ta ııı ~~elit. n~nı }'~~atmaktan başka el- beri hayatta oluşundan daha başka esinler ve- det '1ali11de andiçti. 
le•i lı-. 1?.c l'n ~ duşen vazife Büyük A. O, ilelebet bizim Ş<tfimiz, Atamız olarak recektir; belki de daha büyük bir sembol Biitün cımılmriyct tarihi inkıltiplar 
l':laı, \t r 1ür10 ~ız '"ediası olan Cumhuri· J yaşıyacaktır. Bu acı hadise ile Türk vata- olacak. daha yaratıcı bir enerjiye istihale mammnesidir ve Tiirk milleti bu in-
~:'1.: 0r.un bize\ a~~en masun bulundur-' nı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu Şe- etmiş bulunacaksın. /.;ılliplarm dünya muvacclıesindc kıs. 
~U cİ ~unu ye &osterdiği yoldan yürü. fini, insanlık büyük evlfıdını kaybetti. Mil Artık 1\ Tustafa Kemali, düşünürken. kanç ııc hassas eseri ve l:oruyucusıı-
s:tın,a ~"l..:ıapnı~kla aziz ölüniin ru- !etimize içimiz yanarak, bu tarife sığma. Çnnkayamn bilmem hangi köşesinde, dttr. l' e11i Şef, Türl.iye cım1Jıııriycti-
\t.,1tt._ ~~~tm~~ olacağız ve zaten yan ziyadan dolayı en derin taziyetlerimi· Dolmabahçe sarayının bilmem hangi sa. nin A/'as111da11 sonra tabii şefidir. 

·~: ""' ~~ e feyzi mukaddes. _zi sunarız., u !onunda !"urada ve ·a burada µl us iı:lerilc 1'ı1rk milleti meyus değildir. 

bir muammayı dn çözmüş bu unuy 
Dinlerin bütUn dünya. m" 

geçirdikleri nüma tarihi dikkat on 
lrnırs3 filhakika (gUneş) es sın 
lıynrnk (vahdet) nazariyesine d ğru 
kişaf ettiği görUlür. Ynnl bu gUnUn 

teknrnil dinlerinde bar olan (tet sahi 
csasr ilk §uurlanıın iptidai insan c 
yetıerindekl (vahdet) esasından 

bir eey değildir. 
(GUneş), (Sahih ve Allah) mefhum 

na. ıstıfa bulmuıı olduğuna göre, ilk 
san cemiyetlerinin dikkat ve 
Uzerlne teksif eden (Güneş) gi i en 
yilk semavi varlrğııı birliği, bu 
(Allah) gibi (tek varlık) m temeli 
i-runda §ilphe kalmryor. 

Dinler, cemiyetlerin ıstıfasmda m 
him yer alır. (Semaperestlik) ilk 
millünde en kuvvetli mahlCıklara 
ediyor. Birinci devre sema i e ikin 
're yer oluyor. Ve üçüncü devre 
peresti) halinde görülüyor. 

Bu dn (pederşahilik) (mad.ıca-•ıu.a.ı 
gibi iki ann inkılap geçirmiş olu 

Cemiyetlerde inkişaf ve nllma.-l'ID.c!ll 
bu zihniyet tekamülüne muvazi b ....... _ .... 
zuv göst€'rirler. AtatUrk mekteb 
retle ccmi~·etıerin nüma tarihini meY01~· 
na çıkarmış bulundu. Atatürk, ,.9Nıtv"" 
lcrin inkişaf Ye taazzuvlarmda 
mUtemadi bir değişim değil, aq;raaıauU' 
ve inkılli.plar hnlinde birer de 
müştUr. Bu suretle tekamül Daıau1lyeı 
de sarsılmrş bulunuyor. 
DUnynnın (jeolojik) olumu 

san denflC'n varlığın üçüncU an~~IWl!Hi 
sonlarma doğru değil, ilk h•"••""• .... .,,.. .. 
tile beraber buulunduğu h 
yeni bir nazariye olarak do•ğvm11lb~ııl'd:D\l~ 
yor. 

ni kalpler şeklinde tnazzuv edi 
hayet ilk insan tipini bu j 
içinde biı den bire bugilnku 
bir halde buluveriyoruz. Hakillfallte 
mnhlük o fmın hilknt had 
onda tckiimülUnU sıçramalarla 
bir manzaradııdrr. 

Ve bu esas Atatürkü bu 
cemiyetinin inkişafında d s 
mUle hazırlamak gibi eski 
ten uzak bulundurmuş, 
bu dahi sosyoloğun tabiat 
dan aldığı neticelerle sıçramtıırttrı..IJl'lle 
inkılôplarını yapmıştrr. 

BugUn dünya muvacehc~Süılııi"'·Mıdm 
geri cemiyeti asırlarca ile 
yeslne çıkarmış bir halde 
milletinin uyandrrdığı ha 0 

lık böyle bir cemiyet rea 1 ~an
ğınn da delil ifade etmişti soylen. 

Cemiyetlerin teki'ımülleı 

(Lütfen sa • 

---.~ 

"\l) vıı d k" l l'ar.u' " rı '"" • " ~ ıtıı Uıturıuz a 
1~ zarfında Mit- "Kızıl gölge,. tarihin şimdiye kadar kaydettiği kahramanların en c: ı,..lıl'lll~~ıa..d:'l~~ «e~ll 1h@ ı ~IS' 

.. Sız M 

(1) 12 llıinrif.ı'c;rin tari g a ırn 
(2) 13 lkincftl'şrin tarUI 

~~~... ~ • cı 

c oskova için 



r mazisi içine aığnııştır. Halbu
etlc>ıin tarihi o kadar eskidir 
r ona nazaran nevzat kalır. O 
ıl olu)'or dn C('miyctlc>r bu u
ler tamamiyle ağır bir seyir 

r ve birdE'nbirc bir kalkınma ve 
oluyor? Ve eğer tekamül bu- 1 
cfenın iddınlarına göre ağır 

) sc bugünkü medeniyetlerin, 
rin, dinlerin ve nihayet zihni -
c ın3anlık tarihinin 11eyrini ne-

!arla olduğu için bu sıçramala
erini tesbit mtimlrün olamamış 

itibarla medeniyetlerin, ccmi
inll'rin, zihniyetlerin, insan -

rarınıırıın Sl'yrl bulunamamıştır. A tn-

bi bu hakikati meydana çıka
taraftan da bu .m;rnmaları tes

fak olnbilmiştir. Ve bu sıçra
bUn) elerlyle meydana çıkar

ltüçük misallP gerek zihni
gerekse dlnl"'rin ve gerek cc

n inkişaflnrınn vasıl olabilmek 
ıl ele geçebildi, ö"rc-nebillriz. 

ıeleri yanyann getirerek bir n
apalım. 

bir onznr lngiliz!erlo (One -
van), Fransızların ~un), C'skl 
(Pn), Almanların (cin: teliLf
İtalyanlnrın (una) kclimele

henk ve telii.ffuz birli6i sezer. 
er (bir) üadc eder. Türk dili 
(ağna) kelimesi vardır. Bu 

1 ibariylc İngiliz dilindeki (bir) 
rnk kullnnılan kelime de 
:ık tadır. (Ağan) Türk dilin

ereeede (güneş) ve manal
ve tekfımülO takip olununcn 

eabib, efendi, bUyüklilk) ifnde 
uyor \'e nihayet (birlik, ,.ah
ediyor. (Han), (Könlg), (Kn

) gibi (kral) manası ifade 
lerin de bundan intişar ettiği 

tekilde müşahede olunuyor. 
bUtün dUnyn dillerinde mUştc

lı Türk dili bünyesindedir. 
neş) tir. Bugünkü (bir) mer

an zihniyetinin (güneş) nslm
il t k'.inıül geçirdiğine bir işaret 

V i Ol\ 

(Vah t, birlik) esaslannın bUtUn 
d ya nnrn zihniyetlerindeki men
' i ve aynıyetl nnlnşılıyor ve bu kelime
nin bllnyetlnde insanlığın zlnhiyet tari
hinin D ut bulunuyor. 

rln de zihniyet tarihile mu
ıvu esasına göre de bu kelime 

r misal tcşldl etmektedir. 

A rk zihniyet tekllmUlünUn devre-
1 rint tee 

ürk nasıl ki herhangi bir ke
nkU mlitPkamU dil bUnycle

gelecek en rr.usaffa şeklini 

den bu ıstıfa ve itikaline 
kmamışsa, cemiyet fnkılfı

n mütC'kamll şeklini koynrnk 
en bir ıstıfa ve itikal mey-

'llllllll!ıau.ııştır. Dünya munr-kkidle
n ebediyete knvuşu~u knr
ri bu hakikati bir kere da

ektcdir. Dloyrlnr ki, Ata-
-r•umoxz inkılaplar yapmış ve mil
bırdımı tır. lnkıl.1plann sarsılmaz 

r l tinat etmesi, onun bu gUn
cıeımı~ret tekiı.rnültinün bütUn leabları-

k inkılfiplarını öyle mtiten
lpl"r lizcrine kurmuştur ki 

en son ve en reci varlığı o
vaziyetindcdir. 

inkılaplar manzumesi, 
beawgıne bambaşka bir manza

\'erdl. Asırları hnmlelcr
AlntiirkUn asil kudretine 
ahtarlarln ve daha ilmi 
iplerle bundan sonrn da 
hayrnıılıklnr uyandıracak 

Ullcr yapacaktır. 
U dünyanın en medeni 

örnek oldu. Bu itibarla 
hUviyPti bf:'ynelmilel 

,ıyrnettPdlr. 

tıb:ırln yalnız Tilrk cemi-
. v h~ 

. l 

)Gi~1-~· 
tl,..I<~ <111'~: 

• Karadenizde bulunan donanmamız 

dün limanımıza gelerek ba5ta Yavuz ol
mak üzere, Haydarpaşa önlıne demirle. 
miştir. 

• Mekteplerde kız talebenin askerlik 
derslerinin haftada iki saatte ççıkanlacağı 
haberinin a;:.ı!cız olduğu bildirilmektedir. 

• Unh erşitede her sah verilmekte olan 
serbest konferanc;ların ikincisi dün yapıl
mamış tehir edilmiştir. 

• Ziraat vekaleti memleketin her yerin
de me}'"' a yetiştiren halkın bilgisini arttır 
mak için kurslar açmaya karar \'ermiştir. 
Bu kurstan mezun olanlara ''Tmımbaşı .. 
imıi ,·eritecektir. 1 

• lktic:at wkfileti standardizasyon m~· ı 
dürü Faruk Sunter dün Bursadan ~ehn

mize gelmiştir. Bursa Merinos fabrikala. 
rında yapılan tetkikattan sonra tiftik ve 
yapağı standardizasyonu hakkında ni· 
zamname projesi hazırlanmıştır. 

• Karadenizde ha\'Cllarm fırtınalı git· 
mesintlen boğazda balık tutulamamakta. 
dır. Limanda 11 Yunan \'e ltal}'an vapu· 
ru ile 20 kadar yelkenli havalann dü· 
zelmesini beklemCktedir. 

• Iranın lst:ınbul başkonsolosluğuna A. 
saf Berhin tayin edilmiş ve konsolos şeh· 
rimize gelerek ,·azifesine başlamıştır. 

• Oenizbankta bu sabahtan itibaren ye
ni mesai saatlerinin tatbikine başlanmış. 
tır. Çalışma 9 dan 12 ye, öğleden sonra da 
yanından beşe kadar devam edecektir. 

• Denizbank memurları için tekaüt san· 
dığı kurulmuştur. Tekaütlüğe, vapurlar· 
da 35 sene çalışmış kimseler hak kazana. 
caktır. 

• lzmirde bu seneki mahsulden 15 mil
yon kilo tütün satılmıştır. Fiyatlar geçen 
seneki gibi 75 le 90 kuruş arasındadır. 

• Beledi) e taraf mdan. kiracı kontrat
l:ınnın kontrolüne devam edilmektedir. 
Eyüp mıntakasındaki kontrol tamamen, 
Beyoğlu ve Fatihteki kısmen bitmiştir. 

Bu üç kaza da kontrat51z oturan 1300 ki. 
şi tcsbit edilmiştir. 

• 1 tanbulla Ankara arasındaki tayyare 
seferleri. kış dolayısile muvakkaten tatil 
edilmıştir. 

• Ticaret odac;ı bu sene için de ticaret 
ve sanayi müesc;e; elerini gö teren bir ad· 
res kitabı çıkartmıştır. Kitapta fevkaHl· j 
de sınıfla birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
ithalat. ihracat tacirleri ,.c c:anayicilerin 
adresleri vardır. 
DIŞARDA: 

• Macaristanda tmredi kabinesi istifa 
etmiş, yeni kabineyi gene Imredi bazı ta. 
dilatla kurmuştur. 

• l:)viçre harbiye nezareti halihazırda 
lsviçredc askerlik hizmetinin müddeti hak 
kında bir kanun lfiyihası tanzim etmekle 
me~~uldür. Bu layiha ile kati terhis yaşı 
48 den 60 a çıkanlmal:tadır. 

• Filistindeld İngiliz kıtaatı, iki askerin 
katline rnukab~lcbilmisil olmak Ozcre 
Gazada 8 evi dinamitle berhava etmişler· 
dir. B...ı şehirde gece ışık yakılması ve so· 
kağa çıkılmaı;ı menedilmiştir. 

• Bulga:-istanda kraliçe lanna. kız kar. 
deşi prenses Mafald de Hesse ziyaret et· 
mek üzere bir kaç gün için seyahate çık· 
mıştır. Kraliçe tamamilc mütenekkiren 
seyahat etmektedir. 

• Framız mebusan meclisi sosyalic;t gru. 
punun icra komitesi, bir beyanname neş· 
retmi;itir. Bu beyannamede grupun hü
hfımetin knrarnameler siya-;etini kabul 
edemiyeceği beyan edilmektedir. 

• !'\orwç kralı llaakon dört gündenberi 
ha.:ıta bulunan kraliçeyi ziyaret etmek ü. 
zere bugtin Loııdraya gidecektir. 

• Cenubi Afrika birllğinin müdafaa ve 
iktisat nazırı Pirov. 17 sonteoırinde Berli· 
lindc bulunacak. Hitler \'e nasyonal sos
yalist partisi erkrtnı tarafından karşıla. 

ğil. be~·nelmılcl donnc'ler veren bir sos
yoloji ül.ml, asrın en bUyUk sosyoloğu-

ffA'BER - "Abam oostast 

. ' . \ ... 

Cenaze merasimine 
e ecek yabancı dev
let er mümessilleri 

·.:· ~~ ... ·;·" :' .. 

Vefat 
İnhisarlar stok şubesi müdüril Nu • 

reddin Esad Ulusoyun babası, eenç 
bestekarlarımızdan Nejad irtelin bü -
yük babası Temyiz mahkemesi azalı. 
ğmdan mütekait Bay Esad Ulusoy u
zun bir hastalığı müteakip rahmeti rah 
mana kavuşmuştur. Cenazesi yannki 
perşembe günü saat on bir buçukta Ba
kırköy incirli caddesi Rü.zgarlibahçe 
sokağındaki 8 numaralı evinden kaldı. 
nlarak Bakırköy kabristanına defne -
dilecektir. Allah rahmet eyliye. 

Merasimde 6 millete mensup 
öSl eti kıtale r da bulunzcak 

Ankara, 15 (A.A.) - Atatürkün 
cenaze törenine iştiraki bildirilmiı o. 
lan yabancı devlet resmi heyetlerile 
askeri k.taların teşekkülü aşağıdadır: 

YUGOSLAVYA HEYETİ 
a - Heyet: General Milutin Nediç, 

Harbiye ve Bahriye Nazırı, Ekselans 
Brank Adzemoviç, Yugoslavyanın An
kara elçisi, Amiral Dragutin • Pı-ica, 

Yugoslavya Kralı fahri yaveri. 
Heyetin maiyetinde: 
K-::lonel Yeromoviç, Harbiye ve Bah 

riye Nazırının kalemi mahsus müdürü, 
Yarbay Pcter Tomac, Yugoslav Ataşe
militcri, Deniz Önyüzbaşı Nikita Ta. 
ranovki. 

b - Kıtaat: 4 Subay, 4 Yarbay, 80 
nefer. 

Heyet, 19 tkinciteşrinde İstanbulda 
bulunaca'l<:tır. Askeri kıtanın muvasa. 
l<ltı b:r cün evveldir. 

lNGtLfZ HEYETİ 
a - Heyet: Mareşal Lord Birdvood •• 

Yarbay Vhitcford. 
b - Kıtaat: Amiral Sir Dudley 

Pound, Akdeniz fibsu kumandanı, De. 
niz Mülazimi Duff, 12 Subay, 120 er, 
60 siUihendaz, 56 kişilik bando mızıka. 

Heyet, 18 tkinciteşrinde tstanbulda 
olacaktır. Amiral Pound, Malaya Dret.. 
netiyle ayni tarihte sabah saat 8 de 
İstanb .ı gelecektir. 

YUNAN HEYETİ 
a - Heyet: Ekselans General Me

taksas Başvekil, General Demestichas, 
Saray Askeri Kuman.danı, General 
Papadimas, Harbiye Nezareti müste. 
şan, Ekselans R. Raphael, Yunanista. 
nın Ankara elçisi, Bay Androulis, Ba§
vekalet ve Hariciye nazın hususi ka. 
lem müdürü, Bay Syndca, Yunanistan 
Ankara sefaret müsteşarı, Deniz Albay 
Jaannudis, Yunan deniz ata~esi,Yarbay 
Zumbulakis, ataşemiliter, Yarbay No
belis, General Metaksasın yaveri, Yüz. 
başı Korokas. General Metaksasın ya. 
veri, Bay Tendis, Ankara elçiliği kati
bi, Bay Kavalyeratos, Yunan Hariciye 
Nezaretinde ataşe. 

b - Kıtaat: 100 nefer, 4 subay. 
Heyet ve kıtaat Istanbula trenle a. 

yın 19 unda gelecektir. 

ROMANYA HEYETi 
a - Heyet: Gen<.ral Paul teoderes

co, hava ve harbiye nazırı, General 
Motaş, ordu umumt müfetti~i, Gene. 
ral Traian Grigoresco, Ekselans Tele. 
maque, Romanya Ankara elçisi, Bay 
Elliad Romanya sefaret müsteşarı, Yar 
bay T. Teodoresco, Ataşemiliter. 

b - Kıtaat: 60 nefer, veya birkaç 
subay. 

Heyet ve kıtaat, 19 Teşrinisani.de 

tstanbula gelecektir. 

nacaktır. 

• Dün akşam Pariste meçhfil askerin 
mezarına çelenk koymak üzere cmnhuri· 
yetçiler birliğinın bir delegasyonunun ba· 
şında mezkur ~bidcye gitmiş olan Flanden 
genç bir avukatın taarruzuna uğramış 

\'e a1;ukat kendisine iki tokat atmıştır. 
• Italya kralı, yeni izdivaç kanunu hak. 

kında papanın el yazısile kendisine gön 
derdığı mek_tuba verdiği cevabta kilisenin 
haklarına riay<'t edileceğini temin eylcmiı: 
tir. 

• Prağda salahiyettar mahafilden alı
nan malfı.mata göre resmi reisicumhur in. 
tıhabı önümüzdeki haftadan evvel yapıla 

BULGAR HEYETl 
a - Heyet: General Panof, Saray 

Nazırı, General Daskalof, General Bu
kachi. 

b - Kıtaat: 72 nefer, 5 subay, 6 
yarsubay. 

Heyet ve kıtaat, btanbula 18 Te~
rinisanide gelecektir. 

AFGAN HEYET! 
Altes Mareşal Şah Veli Han, 

"Kralın amcasıdır"', Ekselans Sul
tan Ahmet Han, Afganistan 
Ankara bUyUk elçisi, lslA.m Bey Han, 
Parla sefareti müsteşarı. 

Heyet, ı 8 teşrlnlsanide sabah tre
niyle lstanbula gelecektir. 

lRAN HEYET! 
a - Heyet: Ekselans Halll Fablml, 

Jran Ankara bUyUk elçisi, Orgeneral 
Nakdjeyan, Korgeneral Koupal, Al
bay Artan. 

b - Kıtaat: 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 

52 nefer. 
Heyet, Ankaraya 17 teşrinisani sa

bahı gelecektir. Kıtaat, 17-11-1938 
saat 18 de Telköçekten hareket ede
cek olan Toros ekspresiyle gelecektir. 

SOVYET HEYET! 
Bay Potemkln, Hariciye halk ko

mlsF:r muavini, Amiral Yumaşef, Ka
radeniz filosu kumandanı, Bay Te
ren Uev Sovyet Ankara bUyUk elcisi. 

Heyet, bir Sovyet Destroyeri lle 17 
teşrinisani sabahı tstanbula gelmiş 

olacaktır. 

MISIR HEYETİ 
Ekselans Mtlftl Gazaerll, Mısır An

kara elçisi. Bay Amin Fuat, BUkreş 
mnslahatgtlzarı. 

Heyet, 15 teşrinisani sabn.hı lstan
bu'ıda bulunacaktır. 

IRAK HEYETİ 
Elrfelans Naci Şevket, Irak Anka

ra lJUylık elçisi, Ekselans Abdullah 
Dumlucu, tsmnil Namık, Yarbay Se
ıtıhattln Sabbag. 

Heyet, 19 teşrinisani sabahı .,6.nka

raya gele<:cktlr. 

FRANSIZ HEYETİ 
Heyet: B. Albert Sarraut, dahiliye 

nazırı, Fransanın sabık Ankara bU
yUk elçisi, General Georges, Amiral 
Laborde. 

Heyetin muvasaltlt tarihi henUı 

malflm değildir. BiUlhara blldlrlle
cektlr. 

ALMAN HEYETİ 

Merhumun arzusu veçhile çelenk 
getirilmemesi rica olunur. 

Tren Sirkeciden 10,30 dadır. 

. . ı.. . . . . . . . : .• d . 

l arbay Von Rost. 
Heyetin ne zamnn geleceği bllA.ha

ra blldirilecektir. 
ARNAVUTLUK HEYETİ 

Ekselans Faik Shatkok, Adliye na
zı:-:, Bay Kortcha, Bay DJa,·id Lesko
Ylkou, Asaf DJadjouli, Arnavutluk 
>.nhara elçisi. 

Heyetin muvasaltıt tarihi bilAhara 
bildirilecektir. 

MACAR HEYET! 
Ekselans Zoltan Marlasfy de Ba

tfzfslva, Macar Ankara sefiri, Tuğ
general Eugene Buszkay, Albay E
meriom Nem et, Albay Alexandr Mag
yarossy. 

Heyet, 19 teşrinlsanlde tstanbula 
gelecektir. 
MİLLETLER CEMİYETİ HEYETİ 
Walters, Mflletıer Cemiyeti kA.Ubl 

umumi muavini, Bny Agnldls, direk· 
tör, Bay Tevfik Erim, şube Azası. 

Heyetin lstanbula muvasalU tari
hi bllAhara bildirilecektir. 

lTALYAN HEYETİ 

Ekselans Baron Pempeo Alolzl, Ge
neral Currıo.Barbazettl, Amiral Al
bcrto Lals. 

Heyet, 19 teşrinisani sabahı trenle 
lstanbula gelecektir. 
Mcmlckctlcriııl ~ınkaradaki elçileri 

vasıtnslyle temsil ettiren dc,·lctlcr: 
JAPONYA: Ekselans Taketoml, 

bUyUk elci. 
POLONYA: Ekselans Sokolonlckl, 

bUyUk elçi. 
ÇEKOSLOVAKYA: Ekselans Ro

bert Feitcher, elçl. 
HOLLANDA: Ekselans Chrlstan 

Wisscr, elet. 

lSVEÇ: Ekselans Baron Ere G;yl
)"nstlcrna, elci. 

PlNLANDlYA: Ekselans Onnl Ta
las, elci "Budapeştede mukim". 

SURiYE: Emir Adil Aılan, mU
ıncssll. 

iSPANYA: Bay Begonaay Cande. 
ron, maslahatgüzar. 
DANİMARKA: Day Fensmark, 

maslahatgüzar. 
LETONYA: Bay Koconf, İstanbul 

Baron Von Neurat, Korgeneral J .. lst b ... 1konsolosu. 

Em'ak ve Eytam Bankası ilanları 
Esas No. Yeri Kıymeti Ne\i Harita Mesahası Depozitosu 

T. L. No. T. L. 
351 Beyoğlu Teş\'ikiye ma -

hailesi Harbiye Ycniyol 
sokağı No. 10, 12,2/1 17.888 Arsa 1 559 M2 3577.60 

358 Beyoğlu Teşvikiye mah. 
Bostan Harbiye ve Ye. 
niyol sokağı :o. eski 4 
6, 8 yeni 10, 12,2/2 20.188 ., 9 721 M2 4037.60 

1 - Adresleri yukarıda yazılı arsalar peşin par~ ile ve kapalı zarf usulli 
ile arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 29-11-938 salı günü saat ondadır. İstekli olanların şubem!· 
ze müracaatla tafsilat almaları ve bir ıirn mukabilinde birer şartname edinme. 
lcri. 

3 - Şartnamede yazılı bUkUmler dalresiidc teklif mektuplarını nihayet 
perşembe günü saat ona ka:iar şubemize vermeleri ve yanlannda nUfus tezke· 
rcaile Uç adet fotoğraf yetirmeleri. t746l tS.10.'il 
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Ç'" tci aH 
yeni bir 

rı ı 

kanun h 1 

• 
ın 

or 

C<§l~tUJ ~ 
Joha na Hof man 
aceralarını anlatıyor 

Q·~ v,.11°vaı§la, ÇDncdle, .Japon y a da 
t~ ra e.,, eınıtrrDk~Dar; mac~sat u~

Zirai asayişin lemini için hazırlanan 
bu sene Meclisten çıkacak 

bir kanun 

a Şnn Dahnoıve nazırnyue 
·lad evıennş ... 

a Yakal ~-...-. .-.---·-r...,...,_..v_.,,.....,.,,...... .. -;.:;-
. deva ar.an casusların mu· 

Can efktrtn etmektedir. Vaziyet 
Ccan h 1 unıurniyesinde büyük 

11ktan "''usuıe getirmiştir. Halk 
tr· - .... znun ü 1nı d'k Ç Almanın muha 
' •İYası

1 

·kat ve al:ika ile takip e. 
s'l suçtan · t ıtıuh maznun olmaları 
~I\ akeıne g·ı ı· .. ··ı·· •. a liofrn z ı goru uyor. 
il!?ıekt an Nevyorkta muhake 
dikkate olan casuslar içinde en 

ıı tnevk"' 1 kadın, " tu.tmal:tadır. 
rı raı Şulterın tehditlerine 

ııır. varışla 
ı;a ba 1 rına dayan:!mıvarak 

"'- 1 adıg~ ın .. 
1 "4 Post 1 so7 emekte, ve 

lt ı_ acılığ . alilrlt ını yaptığı Gnel ve 
ktadır tenıas ctnıi~ olduğunu 

tUrı b"' 
cc Utiin N 

tcgllli b evyork gazetelerine 
rı"'. llsılan ve bü" t"" d .. 1 ''"'1 Olan un unya. 
aa~ı. Cak: Breınen vapurunun 

l'arıırı b ı berberi kimdir? 
~l~a:ı eş kıt'nsrnda her mer 

la • Ya h ' -11 hu p esabına casusluk yaP'" 
•cc tofes 

taları Yonel casusun hayatı 
Çok trıerakhclır. 

•l;ı 
'''"~ 1 ..,ı .:ı ı k o arıta gm sonrı 

"1na li 
1 ı._ Oftn 
'l"<lllta.da an, Magdlburgda bir 

1 
fakir c1·· garsonluk yapıyordu. 

f liofıtıan uşınuş bir dişçi idi. J o. 

~ ?lataıt :;1'1cera1arr çok severdi. 
d ili, liltaj ~ha on yedi yaşında i-
ın oldııı;. nı terketti. Çok güze) 

~il ıı;U i ' • l<'akat Çın birçok dostlar bu. 
~ö:yı a~ttk }irmi Uç yaş•na 

'llcfrctt g~Yesiz bir hayat sür. 
diti b· td.yordu. Gençliğinin 
İt• U}\ik 

h tıYordu .fırsattan istifade 
~biUrdi. GUzelJiği sayesinde 
ı . 
ı tıltta b' 

lf.dt İdi •• ı~ nefer olarak çalışma-
ı.ı,,·g uan:ıit ısrarları saye-

ta "'a"ıta · llıttırıı.1 • sıle casus te~kilatı 
d "l. an 
bi ' 0nra 

t tlıııaı lohanna Hofman Ber-., Ult 
mektebinde tahsilini 

lldilıı' 
t "l <>nra li 

ı.._ t" araı.: o·· ofınanr yeniden hiı:. 
~ ı... t.OtU 
~ "Q •cf Yoruz. 

tile . er 13 1• • 
~ tiııd er ının en muhte· la.11, en bı . t ıll'ıakt rı olan Adlon ote-
thı. adır A 

b·ı , ... ~tın • Ynı zamanda ca-
llydil 1~~n verdiği haberlere 

·~ mark almaktadır. 
o~,)'a 

bir hilet 
ll:ıarı 
k Se\>İtnl' .. 

~, ~ }'irıe ~· &Uzel bir kadındır. 
tvv l , on Bob' .. . e c c:e ın ır. emır .za. 

~i ~, ola~a~usluğa başlamasına 
-~~etçi 01 auz'u buldu. Artık 

lı';ı attı. lI arak çalışmak isteme· 
._t auı. 

Ctd • Joh ' c ana 
t~ Çalı ıy sen pek mükemmel 
~ . tenıa3 orsun, her gün .diplo -

:;:.aaj ınc~~·~iyorsun .. Bir gün, 
b·1.

1 ilcrıcı· 11 01an bu insnnlarla 
ta· ır o 1 ~. 

0 
ın... ' n ann itimadını 

rıu ·1. 
>'atı ı ~ııaa 
~ ~;ttlıy0r. sahştr .. Ho!man bir 
: Uttııtu!• 
" Çaresi olm d y •• 

"'!!'-· a ıgını go· 
'"1 it 

Johannn llofınnn 

bir bilet verilec;ektir.,. 
Diye· yazıyordu. 
Ertesi glin Johanna ilk seyahate ç.ck 

tan çıkmış bulunuyordu. Cebinde an
C'ak yüz mark parası vardı. 

Johanna Hofman, Moskova.da Se • 
verdlov meydanında büytik bir otele 
in 1i. 

Uç gün sonra Sibirya postasının bir 
vagonunda Moskovadan ayrılıyordu. 

Cebinde ne bileti ne de seyyahlara 
mahsus rublesi vardı. Uk kontrol an. 
cak Sib!rsk istasyonundan sonra. gele
cekti.. Fakat bu kadar zaman .zarfında 
Hofman istediği h6.disatı görecek kUi 
vakit bulmuştu. 

Moskovadan sonra Hofman Ufaya 
gelerek Engrid Ba~ ile buluştu. Engrid 
Ba~. casusluk te~kllatı kumandanı ta
rafından ~runan Kate Ba~·ın kardeşi 
idi. Engrid Bat Sovyet Birleşik dev • 
Jetlerini çok iyi tanıyordu. Hofman da 
onunla birlikte uzak §arkta çalışan şu. 
belerine iltihak etmek üzere Çine hare· 
ket etti. 

Bilet parasını tabii Eng~d Ba~ öde
mişti. 

- Eğer !!İzi gelip bulmaııaydım ne 
yap2caktını.z? 

Diye soran arkadaşına Hofman so
ğukkanlıhkla: 

- Ne olurdu ki, trende altmış ka. 
dar insan vardı .• 

Cevabmı ver.nişti. 

Hofman, Viladivostoktan Kantcna 
hareket etti. Kantonda şehrin en bl.iyük 
berber salonunda manikürclilük ve 
berberlik yapma~a ba•ladı. Herkesle 
konuşuyor, malUmat topluyor, beynel
milel muhitle ııık sı"k temas ediyordu. 

Kantondaki Alman k.:-nsolosu Hof· 
manın taşkın çalıımasını Berline bil -
dirmi~ti. 

Bundan ııonra Johanna Hofman tek. 
mil Japonyayı dolaştı. s:c1neye geçe-

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
kanun projesi hükfunetçe hazırlanmıştır. 
Kamutayın bu devresinde müzakere edil· 
mesi muhtemeldir. 

Hükt1met, bu mühim kanunun niçin 
hazırlandığını izah eden mucip sebebler 
layihasında. çiftçi mallarının korunması 
ve zirat asayişin temini, zirai suçların sür
atle tahkik. takip ve muhakemesi hak· 
kında elimizde ihtiyacı karşılıyacak esas· 

lan muhtevi hükümler mevcut olmadı~na 1 
işaret etmektedir. 
Oi~er kununhırduki hükümler: 

"Gerçi. 20 temmuz 1330 tarihinde neşre· 
dilen kır bekçileri hakkında kanun bu 
maksatla tanzim edilmiş ise de sekiz mad· 
deye sıkıştınlan hükümleri arasında bil· 
ha:ssa zirai inzıbata ve bunun temin sure· 
tine ait tesi~ler mevcut olmamaktan baş· 
ka, bekçilerin kullanış şekilleri, vazife ve 
mec;uliyetleri gösterilmemiş olduğundan 

tatbikatta hemen hiçbir tarafta bu dar çer· 
çeveye sıkıştırılan hükümlerden fayda· 
lanılamamı~ ve netice olarak mallarının 
korunması her zaman, her yerde ihmale\ 
uğramı~tır. 
Çarşı \e mahalle bekçileri, yalnızca şe· 

rek bir milddet bar kadını olarak çalış
tı. Fakat Avustralya ona fazla bir şey 
temin edemedi. 

Miikcmmel bir koca 
Bir Holanda gemisile Voljarezoya 

geldi. Bir dansingde bir ay muntaza -
man rastladığı Alvorez .dö Fe ile ev. 
lendi.. Böylece Şilinin yüksek bir me
murunun karısı olmuştu. 

Bu sayede Kolombiya, Şili, Pero, 
Ekuvatör hlikfimetleri hakkında, Berli
ne çok entere an ve aynı zamand:ı en 
mühim haberler yollıyabilmek iml:a -
nını yakalamış oluyordu .. Bu muv .. f • 

fakıyetinin ilk büyük hamlesi idi.. Şif
relerle muntazaman verdiği haberler 
te~kilat reisi kumandan Von Bon~'nin 
çok hoşuna gitti, cqu tebrik etti ve 
Hamburga çağırdı. ~ası :se Şili dahi 
liye vekfiletine getirilmişti. Johanna 
kocasından kabil olduğu ka.dar daha 
malumat alabildikten sonra Havayi a
dasında ondan bo~ndı ve Almanyaya 
hareket etti. 

Hamburga döndüğU zaman bu sefer 
Bahnmuhitin şimal yolu üzerinde yeni 
bir vazife aldı. 

Bu işi aldıktan sonra bir Fransız va
puruna binmeğe teşebbils etti ve kendi. 
sinin .de Alsaslı olduğunu söyledi. Fa
kat gerek verdiği izahat, gerekse ibraz 
etmiş olduğu vesaik iddiasını tevsik 
etmediğinden, seyahatinden mecburen 
vazgeçti. Bu sefer de ingilizceı:ini iler· 
]etmek için J..ondrada mürebbiyelik et
meğe başladı. Sonra yeniden Hambur. 
ga dönerci: Bremcn vapurun.dnki vazi· 
feyi aldığı görüldü. 

Bu defa Dr. Kun'un irtibat memuru 
ve istihbnrat şefi elan İgnat Grieb ile 
temasa geçmişti. Mcsais:ni "Hamburg -
Amerika denizyollan., vapurlarında ka 
tiptik eden Şakov ile birleştirdi. 

Grober Gus ve Rober Kuring de A
merika hakkında topladıkları malilmatı 
vermekle milkcllef tiler •• 

Ve nihayet vakalar •. Taliin bazan 
yardım ett'.ği bazan kökünden baltala. 
dığı vakalar .. Ve nihayet işte onları 

Amerika adliyesinin elinde görüyoruz. 

hir ve kasabalarda polisin yardımcı kuV'" 
veti mahiyetinde, yalnız buralardaki can 
ve mal emniyetinin muhafazası maksadi· 
le teşkil edilmiş olduğundan bu teşkilat 

mevzuun dışında kalmalctadır. Köy ka· 
nununun derpiş ettitri köy koruuclan da 
aynı mahiyettedir. 

930 yılında yüıiilüğe giren belediye 
kanunu, belediye sınırlan içindeki çiftçi 
mallarınm korunması vazifesini beledıye 
lere tahmil etmişse de bunun karşılık ve 
imkfınlannı derpiş etmediğinden bu hü· 
kümde şehir ve kasaba hudutları dahilin· 
de olsun hemen hemen tatbik edilmemiş
tir. Bu proejnin hazırlanmasında, yaban· 
cı memleketlerin mevzu1tmdan. mülhem 
olduğu gibi, umumt milfettiş ve valilerin 
mütaleasmdan da faydalanılmıştır: 

Projenin e asları : 
Layihanın umumt hilkilmlere taalOk 

eden 16 mcı maddelerinde zirai saha ve 
dairelerle, çiftçi mallan ve zirai siciller 
tarif edilmiştir. 

lmar planları tanzim edilen şehir ve ka· 
sahalarda planda gösterilen imar hududu 
dışında kalan yerler, imar planlan yapıl· 
mıyan mahallerde çiftçi meclislerinin ta· 
yin edecekleri hudut dışında kalan ma· 
haller zirai saha addedilmiş ve kanunun 
hükü.m1eri, bu saha içindeki çiftçi mallan· 
om korunması üzerinde temerküz ettiril 
miştir. Köylerde, çiftçinin korunmıya ta· 
bi ve kanun mevzuuna dahil mallan kö} 
işlerinden bulunduğundan köy merkezle· 
ri zirai saha dahiline alınmış. ormanlar 
huS'JS1 muhafaza hükümlerine tabi bulun· 
duğundan bunlar kanunun mevzuu dısın· 
da bıra.1<ılmıştır. 

Bu sahalar içindeki ekilmiş, dikilmiş 
yerlerle ziraat işlerinde kullanılan veya 
bu işlerle alakalı bulunan, yahut umu· 
mun faydalanmasına tahsis edılen m~m 
ve gayri menkul mallar, çiftçi malı mevzu· 
una sok"Ulmuştur. Teskil~tımız mütenazır 
olarak her köy \'e belediye smm içinde 
bulunan zirai sahalar ayn ayn bırer zirai 
daire itibar edilmiş. her zirai dairede 
bir zir at sicil ve çiftçi meclisi bulunacağı 
tasrih edilzniştir. Projenin ikinci faslını 

teş.1<il eden 6·14 üncü maddelerinde çift· 
teşekkül tarzı ve vazifeleri tesbit edilmiş
çi mallarının korunma servisleri bunların 
tir. Çiftçi meclislerinin milntehap ve ayn 
birer teşekkül halinde derpiş ve ifade edil
mesi çiftçi mallarının korunması işinin 

bilhassa memleketimizde haiz olduğu müs 
tesna ehemmiyetin belirtilmesi ve bilhassa 
bu iş üzerinde yakın ve devamlı alakanın 
temini maksatlanndan doğmuştur. 

Köy ihtiyar heyetleriyle, belediye en· 
cümenlerine kanun1::ınnm \erd"ği asli 
ve fert vazifcl rinin çokluğu hususi ehem
miyeti haiz ve devamlı alaka ve takibi 
müstelzim olan bu işin bu te~ekkilllere 

verilmesini mahzurlu kılmı~tır. 
Konuna ıc~kifah ve gelirlPr; 
Koruma servislerinin hiyeraşiye tftbi ol

ması, ve merkeze kadar bir mahrut halin· 
de uzaması mahiyetinin icabından ve 
maksadın tahakkukunu temin müta!ea· 
sından ilhamını almıştır. Çiftçi meclisle· 
rinin köy ve belecİiye reislerinin başkanlı· 
ğı altında kurulması icra salfilıiyetinin bu 
yerlerin miimessil ve icra &niri olan ma
kamlarından toplanmasş maksadını hedef 
tutmuştur. 

Köylerde şehir ve kasabalarda kurulan 
çiftçi meclislerinin umumuna şamil mü· 
rakip bir heyet ve mercie başlanması za· 

rwi görüldüğünden her vil!yet merkezin· 
de bir rnürakabe meclisi teşkil edildiği gi· 
bi çiftçi mallarının koruruna esaslarını 

umumi şekilde derpiş. tanzun ve tatbika
tı murakabe maksadiyle de merkezde al:l
kalı vekalet ve daire mümessillerinden 
müteşekkil bir konsey vücuda getirilmiş· 
tir. 

Çiftçi meclisi [izalığma seçilecek olanla· 
nn haiz olmaları lazungelen vasıflarla 
bu meclislerin toplantı zamanlan ve şekil
leri bu vasıflarda gösterilmi3 mütefeni 
hükümler nizamnameye bırakılmıştır. 1-
ki maddeden teşekkül eden üçilncü fa· 
sıllara çiftçi meclislerinin vazife ve sala
hiyetine, kararının tetkik ve itiraz merci
ine ve ne şekilde katileşeceğine ait hüküm 
leri ihtiva etmektedir. 
Teşkilat ve hizmetin taallOk ettiği yer

lerden alınacak muhafaza ücretlerinin ta· 
yin azami hadleri memleketin servet se
viyesi ve köylünün vaziyeti derpiş edil· 
mek sureti}rle tesbit edilmiş geliri masraf 
karşılayamayan köylere vilayet ve bele
diye bütçelerinden yardım yapılması ka
bul edılmiştir. Memleketin birçok yerle
rinde esaslı hiçbir inzırot kaydına ve ka· 
dına ve kanuni hi:ikümlere tabi olmaksınn 
teşekkül eden bekçi heyetleri ölçüsüz ve 
nisbetsiz şekilde bu lfısihada kabul edilen 
azami haddin çok fevkinde muhafaza üc
reti namı altında tahsilfit yapmakta ve bu 
yüzden şikayet tevali etmekte olduğun

dan bu hükümle hem bu gibi mesul olmı· 
yan teşekküllerin faaliyetlerine son veril· 
mis ve hem de bazı yerlerde çiftçiyi zara
ra uğratan f fihi~ ficretler önlenmiş ve ay· 
nı zamanda muhafaza işinin muntazam 
bir halde mesul bir teşkilata verilmesi 
temin edilmis olacaktır. 

Cibayet ve teJcillit masrafından kaçın
mak ve nctıce ol.ırak masrafc:ız yapılacak 
tah:ıilfıtın asgari nisbetlere istinat imka
nım temin etmek m:ıksadiyle tahsilatın 

koy ve bcledive idarehanelerinin varidat
lanm cibaycte IllWlur va-;ıtalar ve teşkiHit 
tarafından yapılması muvafık göıiilmüs

tür. Bir maddeden ib:ıret olan 13 ilncü 
fasıldaki hükümlerle korunmaya tabi olan 
her çiftçiye zirai sicille kayıt mecburiyeti 
tahmil edilmiş ve müeyyideler korunu§" 
tur. 
Zirııi Ruçlnr : 
On dördüncü fasıl zirai suçların tahkik 

usuliyle alakalı olan hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu fasılda zirai suçların sürat
le tahkiki ve suçların meydana çıkarılma
sı, suçların yakalanması ve çiftçi malları
na yapılan zararların tesbit sureti hakkın
daki hükümleri ihtiva etmektedir. 

Zirai suçların takip ve muhakemesi için 
konulan hükümler, teşkil§.tın gayesi ,;İı 
olan muhafaza keyfiyetinin ve çiftçi em
ni} etinın temini maksadını hedef tutmak 
tadır. 

Muhtelif hükümlerden bahseden 16 ın
cı fasılda bekçilere verilecek silahların cin 
siyle bekçi kıyafetlerinin tanzim edilecek 
nizamname ile tayin olunacağını, bekçi 
amirleriyle bekçilerin jandarmaların si
lah istimal edecekleri çiftçi mallarının 
korunması hakkında alınacak kararlara, 
çıkanlacak netice \e yasaklara muhalif 
hareket edenlerin para cezalariyle ceza
landmlacatrı: zirai dairede zararların keşif 
ve tesbiti için lüzumu kadar vukuf ehli se
çi!eceıri, kanunun tatbik şekli ve müştere
ken hazırlanacak nizamname hakkındaki 
hC'.ümleri ihtiva etmektedir. 

e ~ecbulhanaan l'le .. •• • 
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c '"oskova için 

Yeni sinema romanı tefrikamızın şimdiye kadar çıkan kısımların hillasa 
tahrik etmekte, haydut ve canileri ise korkudan tirtir titretmektedir: "Kızıl 

··ı· 1 • gogr .. , 
Bu adam zayıf ve kimsesizlerin hfunisi, haydut ve canilerin dilşmanıdır. 

Hiç umulm:ıdık bır ... amanda ortaya çıkmakta, dünyanın kah bir tarafında, 
görilnm~kte, f enalılda milcadele için her yere ko~makta, her tarafa yetiş· 
me:>tec!ir. 

Daıma yalnız çalı~makta, hiçbir yardımcısı bulunmamakta. hatta polisin 
bile yardımını i~temr:mektedir. Bazı kimseler hu "ebeble, onun po!isten çekin· 
me-ini ıcap ettiren hır geçmişi olduğu şüpheshıi ileri sünn°ktedirler. 

Fakat onun kim olduğunu bilen buluıtmadığı gibi yüzünü gören de yoktur. 
"Kızıl gol.:e,,tarihin şımdiye kadar kaydettiği kahramanların en esrarengizidir 

Mis Diyana Palmer isminde Amerikalı zengin bir genç kız 1-atiyle Nevyork 
limanına gireceği sırada gemiyi bir çete basıyor. Maksatları, genç kızın Cava 
açıklarında elde ettiği milyonlarca lira değerinde akanberi ele geçirmektir. 
Tayfaları bağlayıp genç kıza kıymetli hamulenin nerede oldu&runu sorarlar. 
k~n "Kızıl gölge .. geliyor. Genç kızı ve akanb:!ri kurtarıyor. Sonradan öğreni· 
yoruz ld çeteye emır veren prens Ahmet isminde biridir ve asıl maksadı akan
beri değil, genç kızı ele geçirmektir. Bunu çete reisi Fatsanın hiddetle söylen. 
mcsinden anlıyoruz. 

.. Cıevaım un ı \'aırıırn ço!(acak onan 
resDmler de tal}(Dp e<91Dınıa~ a 
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HükUmetin kararnamesi Bu sabah ihtiram 

geçidi başladı 
'1 

Pazartesi rnil~_I Karaköy - Bebek, Maçka - Beşiktaş, 

Taksim - Dolmabahçe yollarından ve 
Gazhanenin tozlu yokuşundan sonu gel
mez seller gibi akan Türk yüz binlerini 
gören, kundaktan, beşikten yeni çıkmış 
çocukların olgun insanlar gibi ve belleri 
yetmiŞ yıllık ağırlıklarla çökmüş bir a-
yağı çukurda tecrübeli ak saçlıların, ye
ni emekliyen çocuklar gibi tertemiz ağ. 
layışlarmı işiten tarih bu "Ç.Ok Doğru" 

nun tabutu önüne bütün insafsızlıkların. 
dan, bütün kinlerinden, eğri mantıklann
dan sıyrılarak gelmiş bulunuyor. Hayır 
Dolmabahçede qir tabut yok, can püskü
ren bir volkan var. 

• * • 
Tabut, Atatlirklin tstanbula ilk geldi

ği gün, halk mümessillerini kabul etti
ği büyük salona yerleştirilmişti. Zemin
den bir parça yüksek olan Katafalkın 

üstünü sabah saat 9,30 a kQ.dar yalnız 
atlastan büyük bir bayrak örtüyordu. 
Arkada fon yapan Uç pencereden ikisi, 
yani sağda ve solda bulunan pencereler 
kırmızı ve ortadaki pencere beyaz tül
lerle kapatılmıştı. Tabutun arkasında 

beyaz renkli altı büyük meşale bir yanm 
ay teşkil ediyor. Tabutun başında gene
ral Osman Tufan ve Osman He iki yük
sek riltbeli subay ve iki er ihtiram nö
beti bekliyorlardı. 

Vakar ve dehnsiyle, dünyayı teshir e
den temiz, nsil ve harikulade şerefli tn• 
rihi önünde cihana ilk defa olarak muş. 
terek bir insani azab duyuran Atasının 
hatırasına İstanbul, bUytik saygı>, sun
.mağa gelecekti. 

Onun, büyük zaferlerinden sonra ls
tanbula geldiği gün, asırlara ebediyeUni 
Ufliyen, hakim sesini bu salonun kubbe
si altında dinlemiş o1anlnr, şimdi burayı, 
bunun dı§arsmı, bütün lstanbulu, bütün 
memleketi, Türkiyenin dışarsını, blltiln 
dünyayı ve dünyadan ötesini, maveralau 
rı sarq.n sessizlik ve ıssızlığı yayan bu 
tabut önUnde gözyaşlarını tutamıyorlar
dı. 

Salonda ikide bir bir hıçkırık, insan1 
olmanın çok UstUnde bir azab terennUm 
eden bir senfoni gibi. .. Bu senfoni bazar;ı 
bir silindir eapkanm, hazan parlak, ba• 
zan yaldızlı bir kılmç kayışının, bazan bir 
Unlversitelinin perçemlerle döşenmiş al~ 
nını göze vuruyor. Bu salonda ağlamıyan 
yok. İnsanlar kendilerini hiç zorlamadan 
ağlıyorlar. 

• • • 
Merasim tam 9,S5 de, saray umumt kli-

tlbi Hasan Rizanın eliyle taşıyıp getir· 
eliği çelengin katafalkın önüne konul
maslyle bagladı. 

Bu çelenk Reisicumhur lsmet 1nönü
nün çelengiyd.L 

Bunu, beş dakika arayla Uç kişilik bir 
heyetle getirilen Büyük Millet Meclisi .. 
nln çelengi takip etti. Şakir Ahme 
Necmeddin Sadak ve Şevket Fuat siyah. 
elbiselerinin içinde Tilrk milletinin Büyülf 
Meclisine layık bir vakar ve hu~ ile BU• 
yük Şefin önünde eğlllp Reisicumhurun 
çelengiııin yanıea§ma Büyük Millet Mec
lisinin adıaı serdiler. 

Meclis Relııiyle Ba§Vekilin çelenkleri 
de getirildikten sonra bunları Orgeneral 
Fahredclinin ve General Halisin taşıdık
ları Mareşal Fevzi Çakmağın çelengi ta
kip etti. 

Bu çelenkle deniz, hava ve kara kuv
vetleri, Türk sancağına sarılmağa en la• 
yık büyük adama ebedi şllkran ve eseri· 
ne bağhhklarmı mUhUrlemiş oluyorlardı. 

• • • 
Salonda gazetecllere, fotoğrafçılara, si.

nemacılara, kor dfplomatiğe yerler ay .. 
rılmıştı. 

Salonda üç yüz ecnebi gazeteci, fo, 
tağrafçı ve sinemacınm bulunduğunu 
söylemek, dünya efkarı umumlyesinin 
milli matemimizc ve Büyük Şefin hatı,. 

rasma duyduğu yüksek alakayı tebarU:r. 
cttirmeğe klifidir. 

• • • 
İşte böyle bir j"Iğmm karvısmdan geç~ 

tik. Biz geçtik. Biz bUyilk rütbeli kuman .. 
dan halinde geçtik, Atatürke harita taşı
mııı büyük kurmayalr halinde geçtik. 
Atatürkün eserini havalarda kartallaştı
tan tayyareciler halinde geçtik, Ata
tUrkUn gösterdiif ufka yollanmış gemi
cil er halinde geçtik. Dirsek dirseğe da
Yanmış, el ele tutunmuş ahenkli admı

la"h yUrUr genç subaylar halinde ıeç-
1 

tik. Ve bitmiyerek, dönmiyerek geçtik. 
Bitmemeğe, dönmemeğe, dalına tek mil
let olarak kalmağıı azmederek geçtik. 
Başı açık, gözleri ağlama.ki.tın 1mn çana
ğına, dönmüş alnı yukarda üniversiteli 

kız olarak geçtik. Gene alınları içlerinde 
birer Mustafa Kemal yaratmanın guru
ru ile harelenmiş, er üniversiteliler ha
linde geçtik. Bağırmamak için yumruk· 
larımızı gırtlaklarnnıza tıkıyarak, dizle
rimizin dermanı kesilmiyeceğini, ciğerle
rimizin, vatan ve memleket soluğunu as
la kaybctmiyeceğinl hissettirerek geç
tik. 

rnater11 günüm~~ 
Ankara, 15 {A.A.) - Hükfımetin cek, hususi müessesata, vil~yetl.er ta· yapılacak ve halkevıer ~yıefid 

Subay akını, kadın akını, genç ve ih
tiyar akını bitmiyor. Her taraftan çakıl
ları ezen ayak sesleri geliyor. 

• • 
Saat 12 den sonra, her sınıf halkın 

tazim geçişi başladı ve o zamana kadar 
muhafaza edilen soğukkanlılıkta bu sa
atten sonra bozuldu. 

Büyük ölilnün önünden geçen halk 
kfitleleri arasında daha kapıdan girer
ken kendini tutamayıp hüngür hüngUr 
ağlıyanlar, hatta tabunun önilnde bayı
lanlar pek çoktu. 

l\Inamafih, teessUrUn bUtiln azametine 1 
rağmen. ekseriyet vakur bir soğukkan
lılık göstermektedir. 

kararnamesi: 
Atatürkün ölümü mUnasebetile u. 

mumi teessUrün resmt sahada tezahü. 
rU içi:ı aşağıdaki esaslara göre hare
ket edilmesi muvafık görülmüştür. 

1 - Ankarada. cenaze merasimi ya.. 
pılacak olan 21 ikinciteşrin 1938 tari. 
hinde bütUn memlekette resmi veya 
nimresmi mahiyeti haiz olan daireler
le mekteplerin kapanması temin edile. 

Davet 

Fatih kaymakamlığından: 

1 - Deniz güverte binbaşısı Kamil oğ· 
lu Kemalettin, 1464, 

2 - Deniz güverte binbaşısı Mehmet 
oğlu l\1chmet Ali 1230, 

3 - Deniz makine binbaşısı Salih oğ. 
lu Trabzon 1690 

Adlan yukanda yazılı Uç emeklinin 
şubeye müracaatları ilan olunur. 

Büyük ölü için 

lstanbuldan bini 
mütecaviz muhteşem 
çelenk gönderilecek 
Stok kafi gelmediği cihetle 
dışarıdan çiçek getiriliyor 

lstanbul vilayeti namına Ankara- ceğinden, taze çiçek getirilmesi ıçın 
daki törene iştirak edecek olan üç 
kişilik heyet henüz tesbit edilmemi§· 
tir. Belediye reis muavini Ekrem Se
vengil belediyece cenaze töreninin te
ferruatını tesbite memur edilmiş bu. 
lunmakta, evvelki gündenberi bu işle 
iştigal etmektedir. Hususi teşekkülle· 
rin yaptığı hazırlıklar bilhassa Büyük 
ölüye gönderilecek çelenk etrafında 
cereyan etmekte, her müessese tara· 
f ından birer çelenk hazırlanmc.kta • 
dır. 

Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri bir
liği, her cemiyetin iştirakile muazzam 
bir çelenk hazırlatmakta, tören günü 
bu çelengi Dolmabahçeye götürmek 
üzere birlik reisi Kazımın riyasetinde 
cemiyet müme3sillerinden mürekkep 
bir de heyet seçmiş bulunmaktadır. 

Üniversite gençliği, tam:ı.men töre 
ne iştirak etmek, Ankaraya l:adar git
mek üzere hazırlıklara başlamıştır. 

Rektörlüğün teşebbüsü veçhile bütün 
fakültelerden seçilecek 500 ki§ilik bir 
kafilenin Ankaraya gitmesi kararlaş· 
tılmış ise de Üniversitelilerimiz bu 
yekunu az bulmakta, tekmil fakülte. 
!erin tamamen iştirakinin teminini is
temektedirler. 

Üniversite rektörlüğü, fakülte de • 
kanlıkları, ve her fakülte talebeleri 
birer bü:Yilk çelenk hazırlatmaktadır
lar. 

Şehrimizdeki ecnebi şirketler ve hu 
sust müesseseler de çelenklerinin ya. 
.ınlması için çiçekçilere müracaatta 
bulunmuşlar, sipariş vermişlerdir. 
Bunlar, şirketler komis~r!iğino- ba.Ş 

vurarak bu kabil müesseselere ait çe
lenklerin kendi aralarında tesbit edi. 
lecek bir heyet tarafından tören gil· 
nii Dolmabahçeye götürülmesini iste. 
mişler, bu istek komiserlikçe tetkike 
konulmu§tur. 

Deniz Bank tarafından hazırlanan 
ortası Denizyollarının forsile silslü iki 
çapa ile müzeyyen çelenk de CumhurL 
yet Merkez, Ziraat, Sümerbank İstan· 
bul şubelerinin ayrı ayrı yaptırdıkları 
çelenklerle birlikte tören günü her ban
ka şefinden mü~kkep bir heyet tarafın 
dan Dolmabahçeye götürülecektir. 

Şehrimizde hazırlanan çelenklerin 
sayı~ bini mütecav~ bulunmakta, elde 
mevcut çiçek stoku buna kafi gelmiye· 

alakadar makamların verdikleri müsa-
ade ile komşu hükumetlerden, ezcümle 
Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya· 
dan deniz ve kara yoliyle çiçek celbe. 
dilmektedir. 

Sipariş edilen çiçeklerin mühim lbir 
kısmı dün ve bugün §ehrimize ge~, 
ve çelenk yapılmak üzere istihlake baş 
lanmıştır. 

Mevsim münasebetiyle en mebzul 
çiçek krizantem, gül ve karanfil çeşit· 
lerine inhisar etmektedir , 

Çelenk kalabalığının tören sırasında 
mühim bir yekun tutacağı hesap edil
diğinden belediye ve Parti tarafından 
seçilen 'komisyon bunlar için müzeyyel 
bir sıra ve tertip proğranu tesbitini de 
kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Çelenklerin Sarayburnundan aynca 
Denizbank tarafın.dan intihap edilecek 
iki vapurla İzmite taşınmaları oradan 
da ikinci bir katarla Ankaraya nakille· 
ri karar altına alınmı~ bu işe tahsis 
edilecek vasıtaların temini alakadarla. 
ra tebliğ edilmiştir. 

Diğer taraftan tören için yaptıra • 
cakları çelenkleri memleketlerine si -
pariş etmiş bulunan sefaret ve konso· 
loslukların çelenkleri de peyderpey şeh 
rimize gelmektedir. Bu cümleden Fran 
sa Cumhurreisiyle Belçika ve !talya 
sefaretleı;:ine ait büyük çelenkler tahta 

ambalajlar içinde dün Sirkeciye gel • 
ıniş, sefarethanelere nakledilmiştir. 

Törene iştirak edecek yabancı he • 
yetlerin şehrimizde birleşerek törene 
iştiraki de mevzubahs bulunduğundan 
yarından itibaren gelmeğe başlıyacak 

heyetleri kar§11amak üzere vilayet ve 
mensup oldukları sefaretler tarafından 
tertibat alınmaktadır. 

<.:umartesi ~ünü hususi 
müesseseler knpanar..ak 
Cenaze merasimine dair resmi prog

ram arasında cumartesi günü resmi ve 
hususi müesseselerin kapanması hak • 
kınd;: bir kayıt yoksa da, §ehrimizdeki 
hususi müesseseler sahipleri, araların. 
da konuşarak, cumartesi gün~ saat sa· 
hah sekizden 14 de kadar dükkanlanru 
kapatmağa karar vermek üzeredirler. 

Birçok şirket ve dairelerin de ayN 
ıekilde hareket edece· i muhakkaktır. 

ra.fında:ı kapatmaları için ricada bu. derin hayatı hakkında So ~ 
lunµlacak, edilecektir. (lyll 

2 - Cenaze merasiminin ferdası gU. rifl' 
nüne kadar bayraklar yan olarak çe· k ·ı • Oııİ"e fi 
kilecek, eg·lence yerlerinin "tiyatro, si. Başve 1 ın "" JAA 

R kt.. un" e ı e ı·_-_, 
nema, bar vesaire gibi,, açık kalmama. e or _ = _f, 

sına yine ay:ıi şekilde tevessül oluna- Ankara, 15 (A.A.) .1 Si1P"1 

caktır. üniversite Rektöril ceırıı 
3 - AtatUrkün vefatı tarihi olan dığı telgrafın sureti: tt 

10 ikinciteşrinden itibaren bir ay zar. Matemli günle:irni:.~:erirl 
fmda hükfımet memurları suvare ve }erimizin yaptıkl~~ı .. go iftilıar 
akşam yemeklerine icabet etmiyecek. takip ettim ve buyük 15tı 
ler ve kendileri de vermiyeceklerdir. inkılap gen~liğinin b~ t 

a·1erıne 
4 - Tesbit edilecek program mu- rindcn dolayı ken 1 cferitl" 

cibince vilayet ve kaza merkezlerinde min bildirilmesini rica e 
ce:ıaze merasiminin yapıldığı günü A. eeJil 
tatürkün hatırasına ihtiram merasimi 

P11rtl Genel SPkretPrlif!inin tamtr11.!, 

Ayın. 

bütün 
21 inci giiP 
vil3yetlerd 

yapıtacıt • 
merasını 

Ankara, 15 {A.A.) - Cumhuriyet 1 
Halk Partisi Genel Sekreterliğinin vi
lftyetlere, Parti ve Halkevleri teşkilatı_ 
na tamimi: 

Partimizin Umumi Reisi, Türk mil
leti:ıin Büyük Kurtarıcısı ve Şefi aziz 
önderimiz AtatUrkün varlığına ve ha. 
tırasma bağımızı, onun ölümü dolayı_ 
sile yapılan bilyük törende temin edi
lecek intizam ve ihtimamla göstermek 
ödevi karşısındayız. Bunun içi:ı şu nok 
talara fevkalade dikkat edilmesini dL 
!erim. 

Dahiliye Vekaletinin yaptığı tamim
lerde cenaze töreninin zaman ve sure. 
ti icrası bildirilmiştir. Bu esasa göre, 
Ankaradan başka biltü:ı vilft.yetler 21 
ikinciteşrin 938 pazartesi gilnü ~ğı. 
daki maddelerde yazılı tedbirleri ala
caklardır: 

1 - Tören saat 14 de başlıyacak. 
tır. 

2 - Halk tam saat 14 de heykel ve 
büst olan yerlerde bunların etrafında, 
olmıyan yerlerde Cumhuriyet meydan· 
larında topla:ımıe bulunacaktır. 

3 - Heykel ve bilst bulunmıyan mey 
danlarda güzel ve büyük bir kUrsil ü. 

zerine AtatUrkün iyi bir fotoğrafı ko. 
nulacaktır. Kürsü Türk ve Parti bay
rağı ile örtülecek hiçbir siyah işaret bu 
lundurulmıyacaktır. 

4 - Toplanma işi güdümlü ve inti. 
zamlı olmalıdır. Bu maksatla alaka.dar 
ve sala.Iıiyetli teşekküller mümessille· 
rinden bir komisyon topla.::ıarak top.. 
lamna yeri tetkik edilmeli ve bunlara 

vazüeleri öğretilmelidir. Parti mensup 
larınm bu işte ödevlendirilmesi esas. 
tır. 

5 - Atatürkün büyük eserini ema
net ettiği Türk gençliği:rn ve talebe_ 
lere toplanma meydanında ön safta 
yer verilmelidir. 

6 - Bando mevcut olan ve Şopenle 
Bethovenin matem havalarını çalabi
lecek vaziyette buluna:ı yerlerde !s • 
tiktal marşından sonra, törene bu ha. 
valarla başlanılır. Bando bulunur ve 
bu havaları çalmak imkanı olmazsa tö 
ren !stikHil marşı ile başlar, bando ol
mıyan yerlerde dahi tstikliil marşı a. 
ğızdan söyle:ıilerek tören açılır ve ar
tık bundan sonra hiçbir şey çalınmaz. 

7 - Tören bu suretle açıldıktan son. 
ra, her yerde üç nutuk söylenecektir. 
Bunları Parti mümessili, bclediyeden 
biri, belediye olmıyan yerlerde köy ih. 
tiyar heyetleri:ıden biri ve halktan bir 
genç söyliyecektir. Bu nutuklarda A
tatürkün eserleri. memlekete ve mil. 
lete yaptığı büyük hizmetler, hayatı, 
ve onun aramızdan ayrılmasile duyu
lan yas ve elem tebarüz ettirilecektir. 
Kendi nutuklarından onuncu yıl :rnL 
ku ve gençliğe hitap gibi parçalar, ve. 

nacaktır. . j\tatUt-' 
Nutuklar milletın k 0ıııJSJ 

ve sevgisini ebedi olsl'~ındıı. 
var!ığı ve hatrrası etr eıı 
cağını ve bu toplulukttın ~ 

d ti altı . 
li vahdet ve ku r~ e 
bağlılığın bu birJıkte. de j 

st>yliyerek ve ~iba~e~:ıcıl!Pl~ 
eserlerine ve yaptı~ 1 ıcalıP 
artan bir inanla baglı ·~rt1' 
ri götüreceklerine and 

1 

tir. d p 
8 - Tam saat 16 ~ıııde . 

kaletinin yaptığı ta bil 
veçhile ve vasıtalarla pı~ 
dakikalık bir suıctıt ";u ~ 
si yapılacaktır. TaIXl 
ve ihtiram vazifesini '13 ı.ııı fi 
yukarda söylene:ı ın~ 
lar ona göre tertip ve _;,/1, 
tir. bi~.d 

9 - üç dakikannı. ~ 
meşale derhal a.te~ıen~ ~ 
heykeli, büstü ve yabU :su 
ihtiram geçidi ba!iıa.r. nıı. ef'I• 
dağılarak mera.sinı 8~-Aıı.'ısı' 

10 - Toplanına uıe.rÜst ftf' 
arzu edenler heykel. b bul'et 
rafları önüne çelenk, 

şillik koyabilirler. ·ııc~~ 
11 - Halkevleri 22 ~J ıcsl• 

1t gününe kada.r ka~ ·et >"p 
n:ı içinde hiçbir f aahY 

tır. ıaııtı fi 
ı 2 - Hareket, ~op lı işıret 

esnasında hiçbir sıY3 -" 
yacaktır. ~..ti 

13 - Bütün bU Jll ~~~ 
ıat her yerin ayrı aY11 ıııtııP'"id 
edilerek bir rapo~la ;:ti~,,rf 
yerlerde bu merasıırı oltJJSıl!....t.1 
la. sinema ile tesbl~re P'~. 
bilahare basıiuıak ilect!dt 
Sek l•Y• gönde! OJY"' reter ıgıne ·ıece1' _ı:.cil 

Bu hususlara. e~~ ya F,_. 
milletbin bütUn d~rııJ İ~; 
intizam ve olgunlu de eb~• 
nazaran işe fevJcali urıB 1' 
rilmesini her tef errua BB1'l) § 
gösterilerek icap edendııŞI~~ 
verilmesini Parti arkıt .re~ 
ederim. e r 

vahı1iY ı s~ G(Jfle 
c. n. p. oe/ik~d vr. I" 

• ııade 

Zayi M~ ŞB 5an•ti 
İstanbul Ticaret ve 1931 s1 

dan aldığım 25. 10·
5 

ıO· 199,ı k a 2 · ı 14400 sayılı ez 7 3. 
ve 14403 sayılı, keza ~ •"~, 
ve 2846 sayılı ceın~n şal''..Ht· 
muharrer :MENŞ. ediıııı!ty 
"B :-ıushalan zaY1 ·ıe~ 

" . eııkı _j 
rini alacağımdan 2799) ~ 
kalmamıştır. (V. p, ı\~ 

Sultanhamarnında ralı 
derunun.da 39 nuf1111 . o 



bab ihtiram geçidi başı~4ı 



8 nAnr.R - Ak~ııru pmıtuı 

Haı~eır0 ntri) itcaıırnlnlô ~©mano: 11 ~ 

.t ı ı de b ·re c · v 
'"' 

- Bre Arnb oğlu, ne lıallcd~rsin ö.; le? 
Soytarı ~"k sakın bır eda) in dondu. 
- Buyuk buukaı ım. l{cdısl.ı kulan 

yerde farelerin nasıl drıd o.; uadıldurını 
a.,;Tedlyorum da ıcıcge kızıyoı um. 

- Feleğe kız cak ne ~111 ki so)tarı? 

- Oyle ya, tıfendım de aslansınız. Hır 

yere göçilverdln mı [111 l!I ·ı uı l11 .. ga u;ıu· 
§Üp haz.ıra konmak dılcrlcr. 

- McselA &o) tarı! 1

1 - Mesela kotuı um Bavezid mel'unu. 
Farelerden tbhs bır hcrıtÜr. Ulu btin- j 
klınm Rumehye goçilnce oklınca sll.ı.ha 

davranmıe. Ben de eglcnı)orum pad~a
hım. Bak §imdi: 

Soytarı öbtir dolapta saklndığ. kediyi 
bıraktı. Fareler cnn korkusuyla euroya 
buraya dağıldılar, fakat koca van kedısl 

birer hamlede hepsini pençesi nllmdıı. 

boğdu. 

- Gördiln ya hUnkli.nm? Ben Mş! se
nin yarınki sava§ını seyrettim demek -
tir. 

Yıldınm Bayeztd knhknhalnrln gUldU. 

- Bre mel'un Arab, galiba yine parn
ıızsm. Haydi bnzncdarn uğra, s;ına 500 
duka altını ihsan ettiın. 

- Bın beıı yUz oldu hUnkllrmı. 
- Neden Arab oğlu? 
- Kadı da bu işi efendimize arz için 

bin duka vandettl del 

- Haydi, hoca parası yenlllr yutulur 
ıey değildir. Söyle, bunu dn hazncdar ö
dcsını 

Fakat Yıldınm birdenbire clddllc~ml§ 
"fe oğlu SUleymanı çnğırtmıştı. 

- Söyle ordularına, kotuz Um Bayezld 
llzerine seferimiz var. 

Odaya giren orta yaılı bir Arnavudıı 
da irade etti: 

- lstanbula git, lmp:ırator oflu Ma
noclle konuş. lstanbulda bir kadı bulu· 
nacak ve bir cnml inşa olunacak. Yoksa 
payltahtlarına kndnr her y ti kasıp kn· 
vurur, mcmlekcLI başına yılınrım. 

• • • 
Ali paşada bir değ! ikllk görenler al

dnnmamışlnrdı. Osmanlı tar! ıının heml'n 
hlc;blr devrinde bu pnşn lrn. !ar bir mem
leketin umumt ahlnl:ını ult Uat edon dev
let adamına rnsgellnemez. Ali paşa ve 
lmparntorfc;e Yıldırım, 8arayın hcnıen 

her tarafına yayılan iç oğlanları, genç 
kız esirler, talanlardan ele gec;en uarnp
lar, ısampanyalar ve içkiler yalnız )>adi
~ '11 ve sarayı değil, vet:lrleri, memur
ları, halkı, hatt~ kadıları, hocaları, Alim
leri bile çığtrından çıkarmış. Osmnnh 
devleU kurulalıd:ınberl görtıım~-·•ş ah-

1Akııızlık1ara, Sudum ve Gnmurenln tari
hini andı?"lln coşkun eğlence ve zevk ve 
aafaya dalmıştı. 

ı- Şeyh Buharf gibi P.mlr sultıı.n ı~mlylc
tarfhte mevki ve yPr nınn ve dUnyayıı 
§5hret Belan adnm da r:nmnnı ke!ldlne de

lil. kendini zamana uYdurnrnlt padlqal 

Yıldırrmrn gt'nc; ve gUzcl kızıyla a~na f~. 
navn dalmıştı. 

Ali p:ışa, b~lkl YıldıJ"'ITl'!ıfon sonra ~!"· 

len bir vezirdi. Şevh Buharlnin de t'n 

~ok ı;eklndlğl adam Ali paşavdı. Çlinl:U 

"'J 
-9-

lJ ç 
paşa, mcvkilnl zeküsına borçluydu. Kar· 
şısındo ö.; le kolay kolay perende atıla· 

mazdı. Dcvrın icabı bu işkilli ndıımlar bl· 
nblrlni takip etmekten geri durmuyor
lardı. Bu ltlbnrla bir taraftan Ali paı;ıa 

ş ·yhl, di~er taraftan eeyh AU paşayı 

glizdf.'n kaçırmıyor, birfbirlerlnin sırları

nı elde etmek iı;ln keselerini açıyorlar· 
dı. Fakat Ali pnşnya son zamanlarda 
bir durgunluk çökmUştU. Mühimce devlet 
işlerine, hele hnrb umuruna bir tllrlU 
karışmak istemiyor, dıenrda verilecek 
hizmetleri reddediyor, her gUn tıaray

dan çıkmazken, şimdi oyda yılda bir uğ
ruyor. O da birkaç iş Uzerlnde glSrlişme
ğe münhasır kalıyordu. 

Yıldrım Bayezid paşanm bu değişlk
ltğtrıl yorgunluğuna hamletmekte ve l:ı

Urahatı için krndlne ağır iş vermemek. 
tcydi. H~lhukl Ali paşa, hiç yorgun de

ğildi. Bilfıkl8 eski inden daha genç ol
mağn gayret ediyordu. Traşı, sllsU, Ely
netl, lhtlşnmı her gUn biraz daha itina 
ve lhtımnmln artıyordu. Klmb!Hrdl ki. 
koca paşayı çileden çıkaran, hUlıUmdar 

Yıldırımı çlledon c;:ıltarnn bir Sırp gUzcll 
gibi, bir Sırp kızıydı. Biçare Ali pa"'1nm 
gözleri o kadar knrarmış, Sırp kızına öy
le bağlanmıştı ki, bunun nenin nesi ol
duğunu aramağa bile lUzum görmemle. 
hattd kız mı kndm mı, bu ciheti bile in
ce eleyip eık dokumağa mecal bulam -
mıştı. Bir taraftan da Yıldırımın bu 1§1 
ötı'cnmeslnden korkuyordu. Padlşahm şa 
kası yoktu, Ali paşayı ve bu kızı etılr e
dip kızı hareme, paınyı denize atabilir
di. Yıldırımın sağt solu yoktu. Sırplı kız 
da eankl kırk yıllık ı:nhlde gibJ kapan
dığı baremin dört duvarı arasından çık

mıyor ve Ali paşaya inanılmaz: sadakat
le bağlı bulunuyordu. 

Bu suretle tarihin Uç bUyUk adamı ay
ni ı:amandn aşıktılar. 

Yıldırım knrısı Blizabete, Şeyh Buha
rf Yıldırımın gUı:el kızına, Ali paşa da 
meçhul Sırplı güzele vurgundular. Os • 
mnnlı devletinin tarih ve hayatı bu Uç 
gUzclln rıeşlsıra ce olacağı belli olmıyan 
bir akıbete gidiyordu. 

İşin bir lçyUzU \'ardı ki, bunun ne 
Yıldırım, ne aeyh ve ne de paea farkın
daydılar. Bir çorab örUlilyordu. 

Bnzan tesadüfler bir çuval lncirt ber
bad eder. B~yle bir tcsndUf de §eyh Bu
hnrl ile Ali Patıayı gırtlak gırtlağa ge
tirdi. Ak çnğhyan camii yapılıyor. En 
bilzlde mimarlar, ustalar, ameleler iş 

başında... Mısır ve Arab, Acem ve he • 
men hemen bUtUn aark hükümdar, ltral, 
refl!I ve ş11hlnrına bu haber yayılmıı, ls
ldm fi.leminde dedikodular yapmıştı. 

Ş rk tnsavvuf erbabmm en bUyDkle
rlnden biri snyılnn şeyh Seyyid Ali He
m<'dnnt bu h!'ıdlsr Uznlnc Buranvn hnra
ket Nmiştl. $P.vh Sryyld Alinin bir mak

sadı da, şeyh Buhnrf ile temal!I etmekti. 

Şeyh Bııharlnln lelAm Alemi tlc hünl:tır 
Yıldırım nrnernda aşağı yukarı blr h" 'lk 

tesiıılne çnlı~an Vf'f!il.ne adam olması o
nun siyasi mcvkilnl de göstermese klı.fl ı 
idi. 

Bir re~am alaca karanlıktan çıktı~ı z:ıınan; bir muharrir meş
hur olmanın zevkını tattığı va!dt: bin i talebe yeti tırmeği, clığeri 
de zaferlerini id:ım~ye yarıyaca't mel tep tesis ctm ~i düşünürler. 

ırm 
Şeyh Seyyid Ali, g(lyo bir :r:lyarete ge-

1\yordu. Halbuki onun da şeyh Buhaıi 

ile paylaşılacak bir kozu vardı. Vardı a· 
ma, halk bunu nereden bilsin? Sokaklar, 
caddeler, evler tıklım tıklım halkla dol
muştu. Şe)iı Seyyid Ali hakkında kulnk. 
tan kulağa keramet hikayeleri yııyılmış
tl. Şeyh ııeccndeslnc binip sı>malardn se. 
yahat eden biriydi. Bunun Bursaya gel
mesi, Osmanlı devleti için ne büyük bir 
nlmetUT 

Koca HUnkAr Yıldırım da bu ziyaret 
için Bursaya gelmişti. O da şeyh Seyyid 
Ali Hemedanlyi merak ediyordu. BUtUn 
lellmlyet Alemi Osmanlı devleti hüküm
darına bağlı gibi görUnUyordu. Bakalım 
şeyh Seyyid Alide ne haberler vardı! 

Fakat bu hazırlıklar devam ederken 
kadılık odasında Ali paşa bir tarafına şiş 
sokulmuş gibi haykıryordu: 

- Söyle bre mel'un herif. SPn her §e
yi biliyorsun. Ben Yıldırım drğillm ama 
kıvılctmım. Tnllah l!lcnl gebertir, lcatnl 
köpeklere yediririm 1 

- Sultanım, earığımıza hUrmet et. 
Bizim Aciz elimizden ne gelir ki! lstl'dl
ğlne k dirsln, boynum kıldan incedir. 
Fakat Allaha kasem ederim ki bir ueyclk
ler bilmiyorum. 

- HUnkli.r Bana hlç niyetinden bahset. 
m,dı mlT 

- EflAk ıeferfne azimeti hUmayundan 
8nce bir nebze bahlı buyurdular. 

- Ne dedi? 
- Fikirleri ıeyh taratma mUtemayil ! 
- Ya oeyb ne diyor? 

- Bize llf eöylemeğe tenezztll eder-
ler ml paşam! 

- Zahid hakkında flkriıi ne kadı efen
di! 

- Ne diyeyim ki paşa ırultantmT 

- Mel'un. Pndlr.ıahm glizUnc girdin a-
ma, bf'n senin gözlerini oyanın, S'·c yap

madığun iyilik kalmadı, Seksen tanenizi 
padişah kôpek gibi gebertecekti, ben kur 

t.nrdrm. Size harç kabul ettirdim. Haydi 
mevkllmlzln kıymeti olmasın. Vellnlme
Unlz f!nyılınm, benden ne gizlersin T 

Burııa kadısı, Ali paşanın yanında bir 
mtıdrese mollası gfbl zangır zangır titri
yordu. Hakikaten paşanın gözleri dlin -
mUş, yUzll morarmış, saçları dikilmiş, Pi 

ayağı buz kesilmi~U. Kadı e!endl de 
ıeyhle paııanın arasmda kara kedi geç
tiğini biliyordu ama, onu aralarına ne 
diye tıokmuşlardt. Çünkn aonra bl~are 

kadmm yorganı başına kıyamet kopabi
lirdi. Kadı lçbıden belki hatim indirmiş, 
Allahtan bu Unlformalt b~ldnm bir an 
evvel defolma~mı dua etmlşU. Paşa ye
rlndı>n fırlıyarak gırtlağına sanldt, 

- Sen de onunla blrllk!!In. Paı'lf.-..Jın 

da, bizlere de, Osmanlı devletinde de 
hud'a lla meı:gulstinllz. 
Kadıda çafat at..rprştı. Gırtlal:'TDa ge -

c;en iki el! ıwırrnağa çalışırken bir ta

raftan da boğuk boğuk yalvarıyordu: 

- Aman Paşam. Merhftmet buyur. 
Çoluk çocuğumn acı. Dur, bildiğimi ar
zedeylm. 
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1 ''J Yazan:H.Hobe Düma - ı2ı - Çevirtti. itı 
Vıkıor yüzü, üs~ü başı kan '~;ıli 
korkunç bir çe'uegle kapıq0,,,..ı1,., 

- Açın! açın! 

Benua Vık tora hltab etti: 
- Oyun başladı Viktor; birinci perde

nln birinci sahnesindeyiz elmdi, Anlama
ğn çalışmodan ne söylersem onu yap. üı
şardakllere bağır: "Bekleyin. Şimdi a-

Yalnncı ö!U, tıedye~ GJS"'1 ~ 
sıkı sıkı uınbib eunle .ı.uıtı~, 
zılncak bavadlsın caz.ısll ediP 

teın n 6 
terişll olmamasını s... 

•• 11~ba1ı 
mim yazılmnııın; 1-

kfi.fi... _..-
- Peki yUzba.şttıl- ıııct JJP:;I 
Morgun kapısı kapan ~ıdt 

arasında eed.; eden do 

çarım.,, 

. 

Viktor Benuanm dediğini yaptıktan 

sonra istifham dolu bir nnzarla onn bak-
rUn odasına geçıniştL • ll. • .... • • .. -ıı:ıı - TeşeltkUr ederim dostum. Şimdi sJ!I ır fP1"' 

senden bUyUk bir kahramanlık bekllyo- "ÖldUğU gUnUn aklanın• ıt;.,_ıt' 
rum. Benim için ayağa kalkacaksın. Ya- değiştirip ailesinin 'I ı>e' 
pabilir misin? ı:iyctl kolonel GcroY• ~ 

Viktor doğruldu. kuru memur etınlşt~ tallrıı'tıd' 
- Bnş UstUııe yUzbaşım. Komlser, Benuanı de"'ııı et , 
- Teşekkür ederim. Dışardakl kapıcı ona izahat vererek riJ1d'll 

kadınla pol~ memurları olacnk. Kadıııın - Katil t"şcbbUsle bUld°' 
sesini tanıdım. için yUzbaşı bu ı:areyt 111ıın°" 

- Kapıya git arala; fakat zinciri c;ı- basit blr çare, fakat d J 
kermıyarak içeri girmelerine mdnl ol... zımdı. rUn ~ -
Çok kederli blr çehre takm, hıçkırır Oç gün sonra Vlk~~ını ""'ti 
gibi bir sesle haykır: "YUzbaşım ! zavallı kur, yUzbnşmın ~arÇ• p•~ 
yüzbnşnn ! öldUreUler onu!., anladın mı? gUn l!lonra eşyn)'l .nJ • 

- Anlamadım yt\zbaaım ! Ne söyll) o- dikkati celbetmeden ye .• ..r/J 
ceğlml nnladım amn... naklettirdi. ••ısın" ~ 

- Sebebini anlomadm değil mi? Onu Ertesi haftaysa d&. 
re malüm oyunu orn• • sonra e.nlıyacnl:sın. Sen şinıdl dedlğ'lrn.J • • .,c 

yup baltıı)ım. Buraya girmesinler. I<oml- ..uı:~ .,, 
ıer Rokuru ve adliye doktorunu t('lefon
la çağtrdığını söyle ve onlar cclmedcn 
kimseyi lı;erlyc nlamıync:ığm s5yle .. 
Dışorda kapıyı tekmeliyorlardı. Vlk • 

tor bağırdı: 

- Su.sun! Geliyorum dcdlk ya. O JUie-
ri rahat bırakın! 

- Bravo! haydi ııtmdl kapıyn git. 
Vlktor yüzU, üstU baeı kan içinde, kor 

kunç blr çehreyle kapıya gitti. Benua O· 

nun kapıdakilerle konuştuğunu bulundu
ğu odadan l itiyordu. Bir aralık biri, öte 
kileri hakimane bir sesle susturmuvtu. 
Benua Rokurun sesini tanımıştı: 

- Ne? Ne diyorsun? Bcnua 61dU mU? 

İki hamlede Rokur Benuanın odasına 
koştu, fakat hn)rcttcn eelğe mıhlandı: 

Benua karş11ında gUlerck duruyor, par
mağı dudaklarında "susmasını işaret edl-
yorllu. l{omtııer k ndıni tutamadı: 

- Bu ne feci eıı.ka ! 
- Sus Alallı ıı.ekına! l{apıyı kaııat ve 

beni dinle ... 

Rokur ltant etti. Biraz evvel ceçlrdiği 
heyecanla sapsarı, titriyordu. Söylendi: 

- lfolp sektesiyle beni öldilrecektinlz! 
Benua onun koluna girerek. bir kenara 

çekti ve ynvaf ııesle bir ecyler söyledi. 

- lete plllnım bu azizim. Nasıl bulu -
yoraun? 

Rokur telefonu açtı, adll tıb enstltllsll-
nU buldu. 

Bcnua devam ediyordu: 

- Birkaç kişiden llaşka herkes için 
ben ölmUa bulunuyorum. Anlaeıldı değil 
mi! 

- Evet, evet. 

Adli tıb enstltUsU direktörü olan dok-
torun da yardımıyla oyun kolaylıkla ter
tlb edildi. Morgun cenaze kamyoneti, 

sahte l>IUyU nlmak Uzcre Grönel sokağı
na geldi. 

Benuanrn evinde } 101et• 
altşnm ycmei{inl bıtirrtıA odıJ•I ..ti 

r.UI ıı ,ar 
l~lyorlardı. BenuB erdll'tell 

dair bazı tnfsJlfı.t " -~ 
nele: buııı~ 

_ Size bir ıurafta 
ştuırt· 

Söylemeğl unutmU ·ıırıJT ı 
- Ya? Neyml~ 0 1 ı.ınJSI•~ 
- M!ltıno oyununu ı 
Rokur Uitife etti: bir b~ 
- Arl!lenlilpenvarl u1' ııafn.dt 
Kolonel, kMlart ça ııı1 fi~~" 
- Siz mi? Bunu siz ıoıııl· .,...._,, 

- Merak etmeyin :~rllle• ~ 
madım. Velterl dUııUn 
mUI karalııdım. 

1 
.-ı 

- Nedir o formOI 1 t1"'. . .JJ 
ncııo ııı"" 

- .,Benua nnkr" esJ tB 
cllmleslnl cebrf ınuıı.del 
dun: "1 - l :::: 1,, battı: 

Kolonel kahkaha~eğill _.ft 
Olur muz!blik tJ. ,.r 

- iddileO 1" 
Sonra birden c 

41
,, 

t'll k : dl btıılSI' 
- Dostıarmı. de ;.r. ,il' 

edeceğim bir sırrı:ıtl ~eft 
Durdu. Oavctlflet, ~ 

llyorlardı. yt1 ,,.eı sen ,.~ 
- ATkadaştar. ı b3f11ıl' ,#"'" 

kalMedcn 01arıılt, ~il bil 4 ~ 
ğlnl size haber vcrııı bildırl>:,ttlı 
lamıştım. Sevinçle h•>'~ 1 

Rokıır ve Viktor ~• t"'J 
vo 1 ....,JI" 

- Bravo! Bra ' Jtff· .s:ı·~ 
Benua aya~a 1"'

17 0ıııı 16 
zattı. Faknt kotone ısptO. 
relt iki )'D nn~rıııdan 

_ Kolonetlm• ıtrf>'°rdd' ~-
SPsl heyecandan ~ı;ertıı48 ,of" 
Kolonel masanın tdıtl,..ı O. 

Jl!ln\'tl bardnı'iTnJ k~ dl 6~ 
dakllcrc hftnb etti ·ıb,..ı ~ 

_ Dostlarını. yU 
1 aerıu• 

şasm Binbaşı 1' 
sO 

Otuz beş ya~ında oldu'u ha'de, yi;mi hc~ınde gorünen Aliye de 
Kamranm der !eri anlayabi'ecelc bir dereceye ge!m~111ni bekldten, 
onu hayaline uygun bır erke!, olaruk yctı-;tırmE'k ı tıyordu. Bunun 
için de bUtün umidı \'edat be}d }dı. Bılmiyor ım, Aiiye bu alama 

kenJ'ni verdi mı? Fakıt emnım kl - bu ıhtımal kabul edılse bile -
n1etresi olmal,tan zıyade. m3itrc ı oımu.tur. 

Vedat bey artık tamamıle şık \'e ciddi giyiniyordu. 
Bir gün Kamran annesıne anlatıyordu: 
- Eldivcnlerımı ka· bett m, anne. 

- MOztye gittik. anne. Ondan sonra. Vedat bey. bana bir i~i 
o1dı.:~nu, beni de otomobilin içinde bırak.,cağmı söyledi. .. gıttik .. 
Uslu otunırs::ım geç kalmıyacağmı söyledi. Bekledım, sonra kork
tum. Ağlımıağa başladım. Şolbr de pek canı !'lJktldığmı soyledi. Beni 

- Nerede unuttun acaba~ 
- o kadınların e\ ırde. r .ldl\enlerimi sakladılar. benimle c~len 

diler; ~nra, gidrrken \erm. i unuttular. 
- Hangı kadınlar? 
- Mi!'l ıtı\)1 Hhanta kol·an kadınlar aııne .• 
- İyi hatırla. vavnun, ne 'akıl oldu b··., 
- P'!r§embe günU. 

- Peı]Co.'11be günQ, Vedat beyle müzeye gidecektiniz d ğil mi? 

oraya götUrdil. Apa. tımanının kapıcısı: "ilçüncil kat .. dedı. Uçüııcü 
kata çıktık: şoför zıh çaldı ... Knpıyı bir kadın açtı: bem görünct ba
ıtırdı: "l\man, bir yavru gelmiş! bu da benim o1sun, bari! •. Sonra 

bir kadın daha geldi. bir daha. bir daha ... Hepsi birden benımle dan
eetmtk istiyorlardı .. Vedat beyin çok canı sıkılmıştı.O kadınlara be
ni ">'c~enim,. diye tanıttı. Sonra na hiçbir y söylemcmemı ten· 
hih t'tti ... 

- Merak etme, çocuğum ... 



Kadın değil 
Hikayeci 

9 

tlli~ .. 
~~d Şukrü 30 yaıında. 
btıJe lıb 32 Yaşında, 

Ye~· 

ceğim. Her şeyi bozacağım .. Deli gibi
yim .. Evt .. adeta çılgın .• 

verim ki 1 Sonr~ siz ikiniz sanki birl
biriniz için 'Yaratılmışsınız. 

de insanın iıtihasıru bUsbUtOn arttın • 
yor. (Pasta yer.) 

Enise - Canım neye acele eaiyor
ıun?. 

t\'j ı arası. Bayan Eniııc 
\ kıı~ıc. Delikanlı ve kadın. 
~·-'.• bahçede görüşüyorlar. . -~,ı b' • k 

- Hakkınız var, anlıyorum, bilmem 
ahbap olduğumuzdan mıdır, ben de 
Nerimanı sevimli buluycrum. Onu ka· 
dmlanlan hiç birine benzetemiyorum. 
Filhakika biraz zayıf, cildi de o kadar 
güzel değil.. Fakat, saçlarının rengi o 
kadar tatlı ki! .. Bazıları boya kulland:
ğmı iddia ediyor. Zannetmem ya!.. Fa
kat, boyasa bile, kendine yakışan ren
gi o kadar güzel seçiyor ki, her kadın 
buna muvaffak olamaz. 

- Ne muhterem bir kadın, ne kıy· 
metli bir dostsunuz!.. 

Neriman - Çok mu misafir geldi? 
Yirmi, otuz falan .• 

Neriman - Gitmek lazım. Bu akşam 
lokantada yemek yeyiveririz. Geç ka· 
lırsam kocam çok kızacak. ; 

, ır ıs cmlede sallan 

;:-- Nihayet yalnız kaldık .. 
"'rid c ~Ilı Un akşama kadar git-
lll~~tdurn. Bu herif hoşunu· 
~· 

e gezer? Sinirlerime do-

~•r 

(Elini öper .. ) 
(Hizmetçi, bayan Nerimanrn geldiği

ni bildirir. Bayan Neriman salona gi· 
rer. Sel5mlaşırlar. Bir kaç havai söz. 
Memduh ayrılır.) 

Enise - Ne kadar geç geldin, Neri
man? Çay mı, şarap mı istersin? San· 
doviç yer misin? 

Enise - Hayır, iki; Feridun ve gim
di gördüğün Memduh .. 

Neriman - Sahi, Memduh neye 
bu kadar çabuk gitti?. Galiba bana bi· 
raz tutkun .. Ne dersin?. Sana hiç açma
dı mı?. 

-Hiç ... 
- Garip .. Halbuki pek şa~'kın bir 

(Samimiyetle öpüşürler. Neriman 
sUr'atle çıkar. On be§ giln eonra, Mem
duhun evinde .. Karanlık bir oda.. Al· 
çak ve büyük bir yatak.) 

Memduh - Kalkıyo.'l' musun bebe
ğim? Güzelim, sevgilim 1 

Neriman - Evet, gitmek llzım. Ne 

acı şey ... 
b/apıyor mu?. 

tun erkekler kur yapı - Ne ala .. Ahbaplarınızı himaye e· 
diyorsunuz .. 

Neriman - Hayır, hayır .. Teşekkür 
ederim. Hiç iştiham yok 1 (Bununla 
beraber çay masama yaklaşır, tabaklan 
muayene eder; hepsinden birer parça 
yer.) 

haldeydi.. Ben içeri girince pek sarardı. 
Dikkat etmedin mi?. 

- (Hiç ehemmiyet vermiyerek) Bu· 
gün benzi soluktu. Midesi bozuk .. 

Memduh - (Hafifçe) Memnun mu· 
sun? Ba§ka bir ıeye ihtiyacın yok mu?. 

- Hayır, hayır .• bu 
- Yann Eniııenin evinde bulup.ca-C,.. ı? '~k~l:ler arasında kimi 

-..:ıı, 1{ 1rnı düşünüyorsunuz?. 
' hrj~· Rocarna taptnryorum ... 

- Pek tabii değil mi? Şu Ahmet 
Feridun geçen gün diyordu ki: ''Bayan 
Neriman mı? Ne mal olduğunu anla -
mak için bir defa alınabilir .. Evet, _:r 
defa için bir kadın!.,, (Omuzlarım sil· 
kerek) ne çirkin söz ... 

Enise - Ben de acıktım, Ziyaretler 
- Geçen gün Selmaların evinde ba

na pek muhabbetk5rane davrandı. ğız değil mi? Ah, sevgili Eniseye bir 
ziyaret borcumdur •• 

S~ ama, ne yapayım?. Doğ 
t ra tcsa·"üfen kocama sa· 

tter . 
t• '.ıl· tnek arzusunu hısset· 
• '>ııd kendime derim ki: "Ya-

ltıı, an daha iyi çıkamazsa! .. 
'ı a olursa ne felfıket !.,, 

Memduh - Bu Feri.dun ne vahşi ı. 

- Ya? .. İyi çocuktur. Ve, iyi giyinir. 
- (Menuniyetle) değil mi?.. Hem 

de pek zeki .• 
- Çok .. Yalnız, benim hoşuma git -

miyen bir tabiati var .. Her kadına ilanı 
aşk eder. Çok bayağı.. Hem böyleleri 
pek müstekreh ve mürai olur. 

- (Glilere'k) Ne .ziyareti?. 

- Glilecek bir şey söylemedim. Öy· 

' .. l 
'.it ~r dU .. F k · · f ~ li §unce. a at ıtıra 

ze h' () ıç kur yapma.dım. 

Böyle şeyler söyleyeceğine cambazha -
nenin bütün oyuncularına yanan met· 
resine baksın .. Neyse .. Biz kendi işimi· 
ze gelelim. Nerimana benden bahsede· 
ceksiniz, değil mi? Zaten vaadettiniz .. 
Artık bütiin ümidim sizde .. Beni methe
diniz .. 
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- Zannetmem. Filhakika kendisini 
pek iyi tanımıyorum .Fakat anladığıma 
göre hem terbiyeli, hem ketum .. Hatt5 
c~saretsiz ... 

leya ,eğer Enise olmasaydı. .Şüphesiz 

eğer sen istemeseydin hiç bir şey yapa
mazdım, hiç .... Evet, o sana evvelden 
haber verseydi, seni sevdiğimi söyle • 
meğe hiç bir zaman cesaret edemezdim. 
İtiraf et .. Sen de Enisenin sözlerinden 
sonra karar verdin değil mi?. 1 .ııun için ~n de sizin sa 

r tııııurn .. Zaten erkeklerin 
fa»ı ••u oııo ıııı- ...... •••• -

%: 01rnak, benim için en 

Ctk k 
. ll e lerin mi? • 
~ azılarının ... 

Enise - (Pek nazikane) düşündü· 

ğümü söyliyeceğim .. Fakat bana iyi bit 
san'at yaptırıyorsunuz!. • 

6,48 11,59 14,34 16,50 18,25 5,06 

MONAKASALAR: 
Karaağaç Barut deposu tapa, saçma ve 

fişek amharlannda şartname ve projesi 
mucibince yaptmlacağı ve 18-19-938 ta· 
rihinde ihale edileceği ilan edilen kere\'et 
inşası pencere tecdit ve değiştirildiğinden 
heyeti umumiyesi birden yeniden açık ek· 
siltmeye konmuştur. Keşif bedeli 
(2941.30) lira ve muvakkat teminatı 

(220.60) liradır. Ekı::iltme 18· l l ·938 tari
hine rasthyan cuma günü saat 14 te Ka· 
bata~ta levazım ve Mübayaat şubesinde 
ki alım komiı::yonunda yapılacaktır. 

- Evet, aksini iddia etmiyorum. Fa· 
kat, kadınlardan öyle bir tavırla bahse· 
der ki! .. Bir kaç Uikırdısından anladım: 

- (Şaşkın) Ci.ddi mi söylüyor sun, 
Allah aşkına! • 

- Öyleyse daha gülünç (Kahkaha
larla gülu) Peki ama, sevgilim, sen -
den her bahsedişte öyle aleyhinde bu· 
lundu ki 1. • ':irnanı gördünüz mü?. 

.Q~ 6tnanı mı? Hayır .. Son 
~&~tU beri görmedim. Sevgili 
~ 1'ıc-y~ 0ckJ~yorum. Şimdi ge

• lla ın, görüşürsünüz. 
:ır .. l\.tademki benim bu 

- Doğru .. Kendiniz namuslu, leke
siz bir kadın olduğunuz için, yapacağr 
nız yardımın kıymeti daha büyüktür. 

- Oooh, tiyatroda işitmiştim; akt· 
rislerden biri diyordu ki: "Ben cıgara 
içmem; fakat başkalarının dumanın -
dan da müteessir olmam .. 

- Hatta başkalarına kibrit bile tak
dim edersiniz .. 

Seni kendi için çıldırmış zannediy.cı-. 
- Ne diyorsun! .• 

- Evet, evet .. HattA biraz kendisini 
zahmete koysa seni kolayca elde ede
bilecekmiş .. 

- Bu nasıl Hiklrdı? İnsan ne çabuk 
aldanıyor!.. İyi ki bunları bana söyle· 
din. Ben de ona göre hareket edeyim ... 
(Saat yediyi çalar) Aman, saat yedi.. 
Gideyim artık. . 

- Kabil değil •• 
- İnanmıyor musun r. 
- İnanmıyorum. MeselA on be§ gün 

evvel orada biribirimize tesadüf etmiş· 
tik. Ben gittikten sonra sana ne dedi?. 

- Mide rahatsızlığına müptela cldu
ğunu, mürailik yaptığını, her kadının 

aya'klarrna kapandığını zannettiğini 

t·t"Uav'"net vaadettiniz, siz 
~11lleyince ben bir şey 
•. '1 ın. Eğer ağzımt açacak 

İl bi r vaziyet irr.ks ede· 
- İyi biliniz ki bunu başkaları için 

yapm:ı-n .. Fakıt Nerimanr o kadar sc· Faslılar Franko~ n iı:;yan ettiler. (Gitmc;;c hazırlanır). ( Liitfen sayfayı çrt•iri11iz J 

~<. _______ n_ı1_n_ı _n_A ~ 
l•t ----------------·~Ctt~ediğine ve tecrübe ettiği· 

~. tı Pe • .... 
~ille· · ncerenın onune otur -

, ı l'i el kulesini ve şehrin man 
~t-c c~l'~ediyordu. Bu sıra.da bir _ 
• "'l.tlığ Ilı alnına götürdü. Başında 
t bj oı~ bir §eyin larıldığını hisse· 
fta aıa ıı. Sonra bu ufak acı geçti • 
'~ıl't tak güldü. Biraz aonra bu 
c dı~ns~sinde hissetti, gözlerini 
otdtt• §ti. Kendi kendine mırıl· 
~· 

<" /\~trlrti beni seviyor, öldürmi -
' · lt ben de onu seveceğim, 
~. ~Ilı ht l' 
1\ r;ı~ e un kule sana artık el ve. 

'\ tı ~~ru::~a ~ulenin damında bir 
~'·di. u~tli. Bu, Gotye Nelin 

c' l-ieı lt . 
~ 0.tl'cııi Ulesinin damında Margari-

lıti}' rı hayalini gördüğünü söy. 
~(tlc Oruz 
ıı. iltte • 

~ kulenin üzerinde kimse 
~ti> .. 
tr "Unc · "it dc, ti §ın semada yükseldiği bu 
• ~. b·argarit kendini tamamen 
tıı, ır rne 
1 ~eh· cnundu. Onu bu hale 
ttiıı 

8 
ır §işesinin dibinde kalmış 

l.\'ı '• Uyak 
"~~eti arışmış olması ve kra· 
~t ~iltjt ~.e yaptığı tesirdi. 

1
' lcell<:l~Uternadiyen hayaller gö
• •~ ı kend' C '"\ine . ıne şuursuzca söyle-
tdu~U ~1Yordu. 

t Ccıtye 1 i'al karşısında: 
~l'lcırd ana lanet eden adam! 

ı~ ç1t..,aı1 \
13ana yalvarıyor.. Stra· 

~lı:ı-.. apama .. Bu zavallıların, 
ı 1 ~'<lSrnı . . 

Şirtıd· ıstemıyorum 1 Artık 
~t lcafi 1 ıye kadar atılanlar kafi 1. 
'1lt attı.. A.rnan yarabbi t Cani bun 

il Stra" 
t tib· Jtldonun müth' "l" ü ü 
Q ı OJ.d ış gu uş n 
c~ haıdc u ... Kendinden geçti, bay. 

tar Yatağına düştü. 
r d 'kend· . 

ıı}'d ısıne geldiği zaman, 
()nı u .. 
i-y Gotye 
orunıı Yttkarı doğru çıkıyor .. 

Onu bırakmayınız. Lui, 

Lui imC:aa Jlyenayrrrırr:. 
Odasm.n kapısı hakikaten açılmış ve 

içeri bir adam girmişti. 
Margarit korkunç hayali görüyor 

sandı ve elleriyle yüzünü kapadı. 
Fakat gelen Gotye değil, kont dö Va· 

luvaydı .. 
Kont kraliçeyi görünce titredi. Bu 

güzel kadın ne kadar .değişmiş, harap 
olmuştu, Fakat kalbinde uyanan mer
hamet derhal söndü. Margarit dö Bür
gony can çekişiyordu .. Evet ama, henüz 
ölmemişti ... 

Söyleyebilirdi, kendisini de mahve· 
debilirdi. Onu suturmak lazımdı. 

Kraliçeye .doğru ilreledi. Alnından a.. 
kan soğuk terleri sildi: 

- Margarit, zehri içmen 111zım, diye 
homurdandı •. 

Kraliçe her şeye rağmen karşısındaki 
adamı tanımakta geçikmedi. 

- Fakat sen, sen Gotye değilsin .. 
Valuvasın .. Oh! ilk aşıkım Valuva .• 
Son nefesim de hu eksikti .• diye bağır-
dı ••• 

Valuva, korkulu nazarlarla kapıya 

baktı: 

- Sus, sus 1 diyorum .. dedi .. 
Margarit susmuyor, bağrıyordu ... 
- Aşıkım 1 .. Hepiniz geliniz .. Sevdi

ğim adamların hayalleri ve sen Büri
dan 1 Sen de Filip 1.. Sen de Gotye ! .. Ci. 
diniz, ben istemiyorum .. 

Ses birdenbire kesildi.. Deliye dö· 
nen Valuva, titriyen elleriyle evvela 
hançerini çekmişti.. Fakat kan çıkarma
nın tehlikesini düşünerek onu derhal 
attı. Ve şaşkın şaşkln bir çare aradı .. 
Bunu da derhal buldu! Valuva, 
Margaritin uzun ve güzel saçlarını 
yakaladı. 1p gibi büktü ve kraliçenin 
boynuna doladı. Sıktı, sıktı .. Saç iki ip 
halini almıştı. Bunları düğümledi ve 
kuvvetle sıkmağa başladı. Sonra her 
şeyin bitmiş olduğuna kani bir vazi
yette ağır ağır gevşetti, düğümü çöz· 
dil .. Saçları omuzlanna dağıttı. 
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Büridan sert ve kat'i bir sesle cev<ıp 
verdi: 

- Monsenyör, o vakit babam oldu -
ğunuzu unuturum. Siz affederseniz, bil· 
mukabele ben de affederim. 

Valuva, hançerinin kabzesini sıktı ve 
ııçrayacak gibi toplandı .• 

Büridan kollarını kavuşturarak: 
- Monsenyör neye karar verdiniz? 

diye sordu. 
- Ya reddedecek olurs<: ·?. 
- O halde Luvre gidip kral! bulaca· 

ğım .•• Biliyorum, be.~ cellada teslim e
decek. Fakat teslim etmeden evvel de 
beni dinleyecektir. B.ıl:rmz krala ne 
söyliyceğim: "Şevketmeab, istemedi. 
ğim halde, kraliçenin hayatını benden 
öğrendiniz. Kraliçeyi hapsettiniz .. Bu
hata istemediğim h<.lde benimdir, Şev· 
ketmeab, karliçenin o derece mücrim ol 
madığıru gene benden öğrenmeniz icap 
eder. Evet., kraliçenin hareketlerinde 
mazur görülecek bir cihet va:-dır. Çün· 
kil, Margarit henüz pek genç yaşında, 
babası Dürgonya dükünün sarayında 

bulunurken, alçak bir adam kendisini 
kandırdı ve feliiketin en müthiş uçu
rumlarına yuvarladı. Margaritin aşıkı 
ol<ın bu adam, merhı.ın pederiniz kralm 
Bürgonya dükahğı sefirini Şarl kont 
dö Valuvadır ! • 

Bu sözleri işiclen Valuva sapsan kc 
silmişti. Korkudan adeta alıklaşmış, de
I:kanlının bu müt:: ~ sözleri,1in dı~arı
dan işidileceğini dü~ünerel: mahvclmuş. 
tu. 

Fakat kendini -:ah k topladı. 
- Doğru, diye söylendi. Sen bu coırn 

biliyorsun. Fakat bura.dan sağ olarak 
çıktığını ve kralın da seni dinleyeceğini 
kabul etsek bile, kral bunlara kat'iyyen 
inanmıyacaktır. 

- Kralın bana inanmıyacağrna emi. 
nim! Çünkü bunun tarafımdan intikam· 
ta uydurulmus bir yalan olduğunu sa· 
nacaktır. 

- Ey, o halde?. 

- O, kraliçeye inanacaktırl 
Valuva sersemliyerek: 
- Kraliçeye mi?. dedi. 
- Evet, kral sözlerimi dinıeaııtt·.1 

sonra, Luvra mahpus olan kraliçeyi sor 
guya çekecektir. Kraliçe de, sözlerimi 
deliller göstererek tasdik edecektir 1 •• 

Valuva ayağa kalktı. Bu müthiş haki
kat gözlerinin önünde tecessüm etmiş -
ti. Eğer Büridan Kral LOiyi görecek o_ 
lursa mahvolacağını anla.dı. 

- Sefil, sen buradan çıkamıyacal..

sın 1. diye bağırdı. 
Büridan, adam çağırmağa hazırlanan 

Valuvayı bir işaretle tevkif ederek: 
- Bir söz 1 Son bir söz daha söyle • 

meme müsaade ediı.iz, monsenyör. E
ğer buradan çıkacal. olursam size dü
şünmek için yirmi dört saatlik vakit bı. 
rakıyorum. Eğer çıkmryacak olursam 
bir llaat bile vaktiniz·clmıyacaktır. Çün 
kü hu anda benim çıkmamı bekliyen bi
ri var •• Eğer o bekliyen adam muayyen 
vakitte beni göre:niyecek olursa Luvre 
koşacak, derhal kral tarafından kabul 
edilecektir. Çünkü, 1.ral kendisini tanır, 
İsmi de Lansölo Bigorndur 1 dedi. 

Valuva tuzağa tutulan bir kaplan gi· 
bi ürktü .. 

- Lansölo Bigom ha 1. diye homur
dandı. 

- Eski uşağınız 1 • 
Bir dakika kadar korkunç bir sülrut 

oldu. Artık tamamen mağlup olan Va· 
luva, koltuk sandal} esine bilzülmüş, a
deta can çekişiyordu. Sönük gözlerini 
kendisine hazin b:r merhametle bakan 
Büri'1ana dikmişti. Nihayet delikanlı bu 
sükOtu bozdu. 

- Monsenyör, Angerran.d uö Marin
yi iki giin sonra sehpaya gctürülecek 
idi. Bundan bir gün geçti. Şimdi de sa· 
at a'kşamrt1 onudur. Arzularımı yerine 
getirmeniz için size varın ak ama kadar 
müsade ediyorum. Yarın ak"am saat 
beşte eğer Gotye ile Marinyi Tanpldcn 
çıkmazsa ::;aat altıda ben de Luvre gi-



ıo 

Hat1ralarını anlatan 
ve vesikaları veren: 

A. K. 

Vazan: lklmlm 
dılınmu düşündü.her neyse zaptiyeye e
mir verdi. Elimden kelepçeyi çözdü. 

Yol yorgunluğu, mütemadiyen kafamda 
1 Imçak işi erile uğraşmam, yepyeni bir 
macc. • .ı kansmış bulu.ımam muhake
memi altüst etmiş olacak ki haU bir şey· 
!er anlamıyor ve hüviyetimi anladıkları( 
zaman kimbilir ne kadar mahcup olacak· 
lar diye düşünüyordwn. 

Beni dar ve karanlıkça 
aldllar. Yakayı ele 

bir odaya 
vermiştim 

Maksadım. yolda giderken mütemadi· 
yen işaret vererek bir Hınçaklıya tesadüf 
imk!nlamu ele geçirmtkti. 

Nihayet bunların kapalı vesaiti yoktu. 

-s-
' şimdiye kadar böyle bir usul korunu~ de- parçalanacak bir DeY d~ldi ki ortadan 

Nitekim iki at hazırladılar. Birine zapti· 
ye. diğerine ben bindim. Atımın dizgini 
zaptiyenin elindeydi. Osman adında olan 
bu zaptiyeyi dişime kestirememiştim. Yok 
sa her §eyi göze almı, bulunuyordum. 
Zaptiye beni biraz önünde sürüyordu. 

ğildi. kayiedebileyim. 

Cevahirci 7- cmfö Hay Allah belftsını versin böyle ahmak Fazla vakit kaybedem~ Şimdi Sim 

Zabit yanıma sokuldu: 

- Nüfus tezkerenizi ve seyahat 
kanm görebilir miyim? dedi. 

ihtilfilcilerinl Şimdi ben ne yapacaktım? di gelip üstümü başımı arayabilirdi. Nü· 
Hiç bu vaziyetten seyahat eden ve gizli fus teı';~: ... mi, teşkilatın mühürlü kağıdı· 

vara· vazifelerle Merzifona gelen bir adamı ha· nı ve tabancayı çıkararak bir adam boyu 

Kasabaya girdiğimiz zaman güneş yüksel· . 
mi, ve epeyce bir sıcak başlamıştı. Tek , , ... 

berdar etmemek olur muydu? kadar yüksekte bulunan pencereden atrnağı tük tesadüf ettiğimiz Merzifonlu durup 
bize bakıyorlardı. Biraz Ermeniye benze-Ancak o zaman aklım ba~ıma geldi ve 

bu sual bir balyoz gibi tepeme indi sanki. 

Vaziyeti nasıl tashih edecektim. Zabit düşündüm. Hennz camı açmak için ha· 
scrtlendi.: ıırlanmı~!ı:en kapı açıldı ve beni ilk defa rine derhal işaret veriyordum. Umitsizli· t k' 10 3 l"'k 20 6 1 k 40 1ru11ııttl'' 

... d" ·· .. 

1 
e ı , u , ı 

- Hey arkadaş, dedi. Sen Ermeni mi· isticvap eden zaptiye iç-eri girdi. 
Her mücrim gibi ağzımdan çıkan bir sin? •. Haydi, dedi, seni kasabaya götnre-

kaç kelimenin çok mühim olduğunu sa· _ Evet.. ceğını. 

ge u~~u_ştum. . . . Her ee.,.'\nede bulunm·. ~ 
Merzıfon sanıcı teşkılatımızın merkezı - ~ 

ve en hararetli yeriydi. Haniya bir tek • - --- ~af'' 
narak ürpermiştim. - Hani cüzdanın? - Neden, benim ne suçum var ki se- Hınçakh görGnmüyordu veyahut görüyor dizginleri boşalmış iki beygirli ~pd>" 

lardı da aldın' etmiyorlardı. ba atlarımızın üzerine saldırdı· ~ Nüfus tezkeremi göstermek işime gel· - Yanımda değil zabit efendi! ninl" !.: .. .,abaya gideceğim. Ben kendim 
Hemen sağ elimi kulağımdan ayırmıyor Osman da, ben de ne yapaca~~ mezeli. Seyahat varakam da yoktu. Hem _ Ya! giderim, dedim. 

Zabitin bu ~3zünde bir sevinç sezer gibi - Çok laf istemez! diye haykıran zap· dum. mıştık. Arabada, arabacı yok~: ~ 
Bir aralık sevinçten kendimi tutama- büyüktü. Osman atından kendiJll ;,.,ı:. 

dırn, haykırdım. Sokağın başında Gürctı ğe fırlattı. Benim atını da iki arlt3 ~i'P' 
elbiseli bir adam açık parmaklı elini yü· ru çifte atar gibi teptikten sonra~ 

olmuştum. Birini arıyorlardı ve ellerine tiyenin heybetli hiddetinden ürkmedim 
söyledi .. 

- (Şaşkın) Sahi mi? Öyleyse ne 
için? Ne maksatla? Enise kıskanç değil 
dir. Kocasını sever, Sen en iyi ahbabı· 

sın; ben kendisine hiç kur yapmadım .. 
HüHisa anlayamıyorum. 

geçirmişlerdi _ liba ki böyle memnun gö- dersem yalan söylerim. Bu dakikada be
ründü. ni dilim dilim etseler yanlarına k~r kalır 

züne tutarak duruyordu. n bir ok gibi aldı götürdü bellİ· ~ Beni dar ve karanlıkça bir odaya aldı· dı. 

- Anlaşılamıyacak bir şey yok .. Ka
dın değil mi? Kocasını sevsin, sadık ol 
sun, bunun ehemmiyeti yok .. En dostu 
olan bir kadın bile bir erkeğin hoşuna 
gitti mi? Elinde olmadan onun rakibi 
kesilir .. Hatta kendisinin arzu etmedi· 

lar. Yakayı ele vermiştim. Çok şükür ki Çıktım, ellerime kelepçe vurdu. ArUk 
kendime gelmiş ve bu vaziyet karşısında : ~r şey bitmişti. Bu kadar gafil avlan· 
ne gibi tedbirler almak icap ettiğini dü· maktan utanıyordwn. Bütün ailem göz· 
şünmeğe başlamıştım. lerimin önünde toplanıyorlar, ağla51yor-

Ayni işareti tekrar ettim. kulağını tuta· Bu işte bir dalavere olduğunu ~ 
rak iade etti. Aman yarabbi, aç sürü tür tım. Atnnın çifte atıŞ? arkası1l' o il 
ken büyük piyango vurmuştan daha bil· yakan bir şey yemiş olmasındandıf;ıbtıl' 
yük zevkti bu. Onlar bilsinler, elbette bir de geriden sessiz bir şey atı!roıştı· 1311 ~ 
çare düşünürlerdi. Nihayet göz göre göre bunu hazırlayanlar Hmçaklardı. stı ti 
talimat ile gelmiş bir Hınçakhyı delillerle ziyette attan düşüp parçaıanınaıct ~ 
hükOmetin eline düşmeğe bırakmazlardı. bir tehlike kalmamıs bulunurord~ 

ği bir adamın bile başka bir kadına ilanı 
tişkettiğini görmekten üzülür. Bahu
sus bu kadın kendi ahbabı olursa.. Bi-

Once İbrahim hfidisesinden dolayı ka· lar gibi kafamdan söküp anamadığım bir 
~an bir katil gibi arandığım muhakkaktı. his var içimde. Ba~ım dönüyor, büyük 
~onra hül umetin kulağı delikti elbette. bir tekerlek döne döne kafamın üzerine 
Mutlaka bizim teşkilatımızdan az çok ma· geliyor, eziyor beynimi. Çok bitkinim. 
IQmat sahibiydi ve belki de bir ipucu ele Yağlı bir ipin boğazıma takılacağını dü· 
geçirmek için çalışıyorlardı. Ben, ipucu şürü:ken tüylerim dikenleşiyor. Şu daki· 
değil tekmil makarayı birden ele vermiş· !:ada bile ayni heyecanı, ayni korkuyu 
tim. ürpe. erek duyuyorum. Delil, istedikleri 

Gürcü elbiseli Hınçaklı sokaktan kur- f ımda ne insan, hatta ne ağaç gö 00~ şun gibi bir süratle meydana doğru kay· du. Atımın sarıldığım yelesinde ·di~ 
boldu. gibiydim. Hayvan hala süraUe g2 

On dakika sürmemişti. HükOrnet daire- Mümkün olduğu kadar bir yere edit°'J 
sine bir iki sokak daha kalmıştı. Umitle- darmadağın olmamamıza ga>'J'Ct 1",-.· 
rim tekrar suya düştü. Biraz sonra hü· yavaş yavaş atın boynuna doğı1l 
kOmetin eline geçiyordum. Beni bir zap· gözlerini kapamağı hesaphyo~~ JJ' 

naenaleyh bu, fişıklann maksadına var 
malanna mani olt,ıak için her fenalığı 
işlemekten çekinmez .. Enis~ böyle hare· 
ket etmi§ .• 

- Pek mantıki bir mUtalea.. öyle 
ise ziyaret şimdi daha bUyUk bir borç 
değil mi?. 

Benim ahmaklığım kadar teşkilfttın da kadar bende var. Ermeniyim. kaçağım. 

ah:nakh6rı bu işe scbeb olmuştu. Eğer ha· Velhasıl bir tutar tarafım yok, ümit e
yatım mevzuubahs olmasa, yakalanma· decek bir cihet kalmamış bulunuyor. Boy· 
mın veya bu işi haber almalannm hi~lJir numu büktüm ve gözlerimden elimde ol· 
kıymeti yoktu. Bu kadar sersemleme bir makr,n_m yas bosandı. Ağlıyorum. Bütün 

tiyeden kurtaramıyan hükOmetin elinden Ne kdar olsa Anadolu köylu . tJ IJ' 
hiç alamazdı. binmesini de, attan düşeme.ınesirl1 

Kafamda tamamile kararımı vennis le böyle biliriı. ~ 
bulunuyordum. Nihayet atın gözlerini eııeriıııle ,"JJ teşkilatın biran evvel dağılması gerekti. haya•ınun burada bittibrini biliyorum. 
Eğer benim kurtarıumam için bir te- dım. Hayvan birkaç defa oldııi'11~ Uzerimde mühim olarak tabanca ile Zabite yalvardım; dedim: 

- (Tatlı tatlı gülerek) Canı sıkıla • 
cakl .. 

:nühürlü kftğıt vardı. Her şeyden önce - Günahsızım, bunu anlayınca siz de şebbüste bulunmazlarsa, ben öyle milli döndü ve şahlandı, dehşetle . sOeıı P'/ 
gaye falan uğruna kendimi feda edecek· Okşadım ve ayaklarımı özengıd~ 
!erden değildim, her şe;'t hükOmete söyli· rarak derhal yere fırladım. ~ t;esıJ ~ 
yecek ve elbette muhbir sıfatile biraz hl· miştim. Ama, neredeyim kitll ~' 
maye görecektim. Henilz dar sokaklardan lacaktı. Kime baş vuracaktırrıı ' 1 

' ( öpUşüyortar ve !kisi birden söyle
şiyorlar) • 

bı:nlan mah\'etmek veya kaybetmek lô.· vicdan azabı çekeceksiniz. Zaten yorgu· 
zımdı. num, görüyorsunuz. Yalvannm size, ke-, 

- Zavallı Enise .• 
HtKAYECt 

Kağıdı yırtmak mümkündil, fakat, fa· lepçeyi hiç olmazsa tek elime takınız.Bir 
kat parçalannı ellerine geçinneleri elim boş kalsın. Sağ elim zaten hastadır. 
kafi gelirdi. lkle c:i!ah ~ ırtılacak \'eya Zabit merhamet etti. yoksa mücrim olma· birine sapm:ımı .. tı'c Bir gürültü koptu ve ne olacaktı? mc,·anı• ,.,, 
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deceğim, söyliyecegun .. Kral, Margariti 
• ıorguya çekecek .. Ve o gece zatı aliniz 

Tanpl zmdanlarının birin.de yatacaksı
nız, men senyör 1 dedi. 

Valuva iç.ini çekti. Başı ile her şeyi 
kabul ettiğini işaret etti. Ve sonra ta· 
mamen bitkin bir halde arkasına yas -
landı. 

Büridan yanına yaklaşarak bir saniye 
kadar garip bir nazarla baktı. Sonra: 

-Allah ısmarladık, baba! diye mı
rıldandı. 

Sonra, arkasına bile bakmadan uzak· 
Jartı. Bekleme odasında duran uşak, ken 
disini kapıya kad.ır götürdü. Mütehar-

rik köprü indi. Karakol zabitleri ve 
neferler yerlere kaddr eğilerek kralın 

memurunu selamladılar. 

Bir kaç dakika sonra Güllü bahçeye 
varan Bür:dan, arkada§ları tarafından 

çılgın bir sevinçle karşılandı. Orada 
sanki bir bayram yapılıyordu. Giyom: 

- Canım haydi c.rtık sofraya otura 
hm, diye btğırdı. 

Bigorn: 
- Zaten, dedi, onun geleceğini bili

yordum!. 

-35-

SON TEŞEBBUS 

Büridan Tanplde cereyan eden müt
hiş hali Giyomla Rikeye ve Bigorna an· 
Jattı. Eğer Mnrinyi kurtulduğu tak • 
dirde, Gotye ile karrıhklı emniyet altın· 
da kaldıklnn zaman Gotyenin diişmanı 
nı dUelloya davette srebest kalacağını 
söyledi. Bununla beraber Büridan Got· 
ycyi eski intikam fikr:nden vazgeçire
ceğini ümit ediyordu. 

Ertesi gün muayyen zamanda Büri • 
danla Lansölo, Tanplin karşısın;ı gide • 
rek bir çit arkas•ndan gözetlemeğe ve 

bcklemeğe ba5lad:lar. Saat be~i çaldığı 
halde h:ıpishanenin köprüsü inmiyordu. 
Nihayet saat altıyı çalınca Büridan hid
detlendi ve Valuvayı mahvetmek üzere 

• 

Luvre giderek krala her şeyi anlatma -
ğa karar verdi. 

Büridanla Bigorn, Luvre giaerlcrken 
yolda bir matem alayına rastladılar • 

Ellerin.de meş'ale tutan adamlar ve ra· 
bipler ortasında bir münadi, kral namı
na bütün Paris kiliselerinde ve Fran.,a
da bir ay müdedtle dua edilmesini ve 
bu duanın ölen kraliçe Margarit dö 
Bürgony için olacağını ilan ediyordu. 

Paris halkı böylece kraliçe Margari· 
tin vefatını öğrenmiş .oluyordu. 

Büridan hayret içinde kalmıştı. Ken
di kendine: 

- Marr;arit ölmüş! .. Valuva ıene 

kazandı 1 diye homurdanıyord:ı. İki ar
kadaşın Luvre gitmelerine lfu:um kal· 
mamıştı. Kraliçe ölmüştü .. Valuva it -
ham edilemiyecekti .. 

Büridan, Lansölonun bütün israrla· 
rına rağmen Marinyiyi kurtarmak isti
yordu. Güllü bahçeye döndüler. Büri· 
dan Bigornu orada bırakarak Haşarat 

Yatağına gitti. Dük dô Jipti buldu. 
Bütün Haşarat Yatağı sevinç içindey 

di.. Her tarafta masalar kurulmu§. ser
seriler §arap içerek eğleniyorlardı. Ge· 
ce olmuştu. Meş'aielc.rin ışıkları etrafa 

şafakla beraber kendi yaptırdığı Monfo· 
kon darağacında asılacağı o gün Paris 
halkına ilan edilmişti. 

Demek ki Marinyinin altı saatlik ka
dar bir ömrü kalmıştı. 

Büri.:!an fi"krini serseriler kralına söy
ledi. Fakat o, Büridan için binlercesi 
canını feda edecek olan bu serserilerin 
Marinyiyi kurtarmak bahsinde itaat 
ctmiyeceklerini, çünkü Marinyiyi baı· 
iüşmanları bild:klerini söyledi. 

Büridan oradan çıktı. Bigornu ala
rak cellfid Usta Kaploşun evine gitti .. 
Cellad onları soğuk bir tavırla karşıla· 
dr. 

Büridan ona Marinyiyi öldürmeme
ği teklif etti. Cellad : 

- Olabilir, paradan haber ver? de
di. Sonra bunu nasıl yapacağını da §ÖY-

--~----------------a_u __ R_ı_o_A_~--~----~------~ 
le izah etti: tılar. Rike, Strajildoya nezare~ ıçil' ,ıet• 

- Asılacak adamın kansı ve}a oflu 1ü bahçede kaldı .. Bigornla Gıyodl r ~· 
bana gelip te sizin gibi ayni işi teklif icele sokağa çıktılar. BUrldan perı~,tef' 
etikleri zaman naaıl yapıyorsam Marin pısına vardığı zaman halkın P•uerll' 
yinin iıini de öylece yapanm. çıkarak büyilk darağacına doğrLJ 

Büridan hayretle: diğini gördü. 
- Vay, demek, ded~ bu ilk defa va- - 37 - ,ı1 

ki olınıyacak öyle mi?. MARGARIT Dö BORGO 
CellAd tabii bir tavırla tu cevabı NASIL öLD01 ;r 

verdi: Büridan gitikten sonra v:atu":ı""" 
- Eğer böyle olmazsa her ıene açık· lerce düıiin.dü. Nihayet aabab f"'" 

tan Uç bin frank kazanamam. Kurtar· Luvr sarayına gitti. Kralla ıco~Uçet' • 
dılım bir mahkll.m, bana astığım bir Marinyiyi kurtarmak istiyerı bıt' <(f 

mahktımdan fazla para kazandırır. Yal. nin mevcudiyetini haber aldığıfl'~ 
nız mahkCimun kafası balta ile kesile· bunun içni idamın hemen Y~~~ık ııi' 
cekse çare yoktur. iple uıla~kaa ko- yapılmasını söyledi. Kral bUY:~ 
lay. Çünkü mahk<lm asılmadan evvel elem içinde idi. Valuvanın bU 

ipi destere ile biraz açarım. Cesedin a- kabul etti. .,,;ı' 
ğırlığı ipi kopanr. MahkOm kendine ge Sonra 'kraliçenin mahkeıı:ıeY~ 
lir. Ben de ayağından çekmeru. Malil - mesini ve bir an evvel ondatı ~ııe.,ı' 
munuzdur ki ip koparsa nWıkQmun da maaını krala teklif etti. :Kral 

1 
l~ 

h b k b · ddet c ır 
ayatı ağııtarpr. Fa at en bu yüzden ye vermek keyfiyetine şı . iJıİ, bO 

bir ay kadar zındana atılırım. Bunun etti ve kraliçeye zehir vercU~ıdi~....-
hiç te ehemmiyeti yoktur. Sizin it için, de ölmüt olacağını amcaıı.~a b;ııP oJJV' 

yani Marinyiyi böylece ipten boğulma. Kralın, kraliçenin öl~UJ ~al'~ 
dan d~rmek için otuz altın el:ü iıte· dığını anlamak için gidıp ~ Iırf' ~· 
rim. Verirseniz mahk-Om asılmaktan sareti yoktu. Onun yerine .. :,.de 
kurtulur. meği teklif etti ve kraldan ınu 

- Sonra ne olur?. rak sevinçle çıkıp gitti. ti' 
- Orasına kan§mam. Hapishaneye • • • 't ~· 4 

koyarlar. O zaman zmdancılarla uyu • Margarit son günlerinde ~:ı C~ 
yuıursunuz. essürün son haddine ulajııır~dlJi ~~,ılı. 

Bunun üzerine Büridan Lansölonun elinde ölmektense kr•!'" v~ etP'; 
cebindeki Malengrin paralarından bir şişesini içerek ölrneğı tere ııı.tııl .MI 
hayli altını masanın üzerine koydur.du. Artık LUiyi sevmekte ~ı,dLJ.nıt ~tıf. 
Cellad paraları tuzla ve hırsla kaptr. şündükçe titriyordu. :Nı~'tiitıJ F 

Marinyiyi öldürmiyeceğine yemin et- zehir şişesi muhteviyatı.~ ıÇ dJf 
ti. Büridan ve Bigorn da Güllü bahçe- nki fasıllarda gönnUıtuk. tJet' ~ f 
ye döndüler. Şişeyi içtikten sonra 58~.I! 1'if ~ ı•· 

d . de ''
1
" -""~ Bigorn kendi kendine mınldanıyor - halde Margarit ken ı~ . >'11ıt.,· t~İ' 

du: tabiilik hissetmedi. ÇU~~U da ıs~f>~ 
- Kim derdi ki bir gün Lansölo sıllarda gör~üğilmüz ıtbi 0 ~et ~ 

Marinyiyinin hayatını aatm alacak ... si Juana tevkif edilmede~ dö1'er'~ ~i ~e 
ı b 'md t · Gal'b b' h- .. ·· · · d k' zebrı ·~tii sa ana 1 at e s.ın.. ı a ır um . gormuş ve ıçın e ı r eııirt h 

mayı habiseye tutulacağnn 1.. ne au dcldurmuıtu. l{ra ıı; &t . . . l 'd" otlı> s :ı ı ı. t.rı}•" 
· tte,. Dört arkadat, şafakla beraber kal'k~ Margarit bu vazıye 



, .. . 
-- -----

On binlerce 
kişi mem
nuniyetle 

MAZON kullr.uuyor ve Uıvsi;c ediyor. KABIZL!~J defeder, HAZ!'ı 1 duzeltu. MiDE ve BARSAKLARJ 

DC>ıalbr. Vücude ferahlık verir. HAZIMSIZLIK ve EKŞILIGI giderir. Alınması gayet litiftir 

MAZON iıim, HOROS markasına dikka• .. MEVVA TUZU 

ıs1811~ayrimenkul satış ilam 
~Yl<erııauı ~~nınlyet Sandığı MUdürlUğUnden 

reced lln 7403 hesap No. sile Sandığanızdan aldığı (4500) liraya kaıııı bi
~tıııe 3~ ipotek edip vadesinde boı cuııu ödemedlğwden hakkında yapılan ta

~ la ı lcab 02 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 
~U • .Ye~den Bü)i.ıkadnda Meşrutiyet mahallesinin Muradiye aokağında eski 

llıqbabçe 
0

.
13 kapı 205 tapu kaydı 139 ada 13 parsel No. Ju sarnıç ve kuyusu 

~. Sat un kArgtr evin tamamı bir bu!:uk ay müddetle açık arttırmaya k.on
'ita ~ta r>ey k Pu sicil kaydmn göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek lstlyen 
~"'IU:ı.ur\3~e.j verecektir. hlilU bankalarımızdan birinin tc~inat mektubu da 

' dt;. ve ltikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf lcarcsl ve ta-
• ı teııau . ~~·- lilıtr Y rüsumu borçluya aittir. Artırma şartnamesi 21·11-938 tarl-

ı. ~~a( en tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk iıılcri servisinde açık bu-

~11ld11 ... ~~~ Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip 
~ ~~UI h ~r. Aı ttırmo.ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
\ ~ lııe ın~.,ktnda her ııeyi. öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 2-1-

r tarııı Jdif Pnzartesi gJnU Cağnloğlunda kftfn Sandığımızda saat 14 ten 16 
aJ llııı~ acaktır. hl.uvnkknt ihale ,}'apılabllmesl için teklif edilecek bedelin ter-

l)lııı:\811 icab cdt'n ga;> rimenkul mükellefiyeti ile sandık alncnğını tamamen 
tat'ıhıne krttır. Aksi tnkdn·de son arttıranın taahhüdU baki kalmak ıınrtile 18-
~a~ılacaıt~u adıf Çarşamba glinü ayni mahalde ve ayni saatle son arttır

~ · lla(la r. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın UstUndo bırakıla-
~ ha1t a~ tapu slcillerile ıınbit olmıyan a!Akndarlnr ve irtifak hnkkı sahipleri- . 

• tnıı için ı ve hususile faiz ve masa-rife dair iddinlarmı ilfın tarihinden IUb:ı
~ 

1
8 lıa~ıa,.,hde evrakı mUsbltclcrile bcmber dairemize blldlrmclerl lazımdır. Bu 

).. ııı ... il btıd" . 
''·ııa il ~'l'I ırmem•ş olanlarla hakları tapu stclllerile sabit olmıyanlar satış 

~Oay, 11~1ll111Jından hariç kalırlar. Daha fazla malfımnt almak istiyenlerin 
oılınıı llınnrasUe sandığımız hukuk 1.§leri servi.Bine mUracaat etmeleri lüzu-r. 

~~·,~~~~~~~~ ~ıo ~ı-n ......... 
~~ rı~<Unrnen kirası 228 lira olan köprü altının Emir.enü Haliç tararm

ıo ~a kon raıı oda 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
\ ı4 ~llrtı.ıUk uı.ınuştu~. Şartnamesi levazım müdürHiğündc görülebilir. lstckliler 17 
t_ 'ta tik .te~ınat makbuz veya mektubile beraber 18-11-938 cuma günü 
:~~ Daımı Encümende bulunmalıd?rlar. (B.) (80SG) 

ltıtıha • • • 

~ ı:ı Ue~~er, kirası 240 lira olan yeni halde 44 numaralı ardiyesiz yazıhane üç 
~t ~ • 11RU:,raya ~eritmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi leva. 
'la her 2ı rle go:ü'ebilir. I~te!diler 51 liı<.hk ilk teminat makbuz veya mektu· 

·) (8115~1.938 pazartesi günü saat 14 b1!çukta daimi encümende bulunma· 

• • • 
~ t'~ 
, l'aııı.. 

'~- . .,., . 
~ ı.ao llin ·r Yerırıde J..."tlmrulumeccit 
t.~ .a ~·uııu c-l\ke sokağında 80 inci 
:~~" ta}' Ya a~a. 
b;<la ~'\ Suı~ıtın Yerinde Çakırağa ma. 
ı1 "" <ın ,..,, .. 
~ ltıcı ~rnıı ve bodrum soka· 

lb~at1h~ a1':-a~da ve 1690 harita numara· 

iv~ lb:ıı. lıı '" . . 
~ ~~ ı;;;:t_ıe v ~ennde Küçükmustafa. 

..ı :ı..-:''<tl'al e soka~nda e ki 40 yeni 

Bir metresinin sahası 

muhammen b:?dcli 

4 

2,50' 55,30 

ilk teminatı 

z.GO 

10.57 

~~~ ~. 1 4 
Uncu adada 1.25 metre 

~~ tıcıa Senıti 2 6,75 ı. 
~ bıı ~te açık' ~ası ve muhammen kıymetleri yazılı bulunan arsalar ayn ayrı 

l~.ı:r- 1tekı 1 arı~ırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde 
9;Ja CU 

1 
er hızalannda gö.:ıterilen ilk temınat makbuz veya mektubile bera· 

llıa günü !':aat 14 buçukta Daimi encümende bulunmalıdılar. 

~~ .ı.ıı ,. •• 
~ 11u0o tarr Ua 
ba. 1t(llf lti!o s Ulıll! C-k ıltmeye konu
~~lı 0Iuııa •gır etinin beher kilosıı-
"'I l:~ı-ıı il 23 

l ~ .. '"iri -,, kuruş 74 1ıantim 
' t l(lı "ndPrı ı. ~%ı r. l'ııtı . T1az:ırlıkln satı -
~' ~ ,._ lltı ıa 0 ~;n b deli 18500 lira, 
"1 '4ıt~ 11ları ile r"ıldır. Etin cvs:ıf ve 
~ <"11 .:a~ılıq, bıabaıu teslim şartnn-

t ·..,,t r. Şart 
l. • rı 11l:tfr-, n:ırne B rgamada 1 
"\I fl~:\tJ il ki) • 
~ lt d 'lt a1 llltsyorıundan alına- 1 

-\• " 11 938 
tı ıı~r.. }'11111111 çnrşamb::ı gilnU 1 
~ " fi Cakt J tı 1 ''Mıı "'\>et 111 rr. steklilt>r ihale I 

~~. ~ lrt ;~llıerıı 11 .. ' tf'mtnrıt mnkb.ızla .. 
c ı.ı 'ıı.I , Un u 

1-~ "I rı kl)ltıl• C rnadd .. ~dnde ya. 
·•ııı t "Sona . 'l ha ·rnovı ıbraza mecbur • 
lt ııtrı ~örrıı . 

lı ~ d11ıı "el, \>e ı>k tı1tiyPnlcr hnf-
l,.,,,_ ~~ıı 16 la C:arı>anıba gUnlcrl s:ı

'll 12 \>e cu . , 
'ltıı '-'ltı:ıı Ye k ıa rnartcsı günü sa-

t~. ltolll..i ar B!•rgamadn nskC'rl 
sv'>rıın:ı 

CGa· müracaat ede-
~ J) (82i7) 

\ ~.. . 
~ "lf • • 1 

~ l Ql 
1 lrı" l ' ~- "'ıı ahrnt 

~"\t1 1~.0'lo 0 edilen ffnt 470 
' t lı4tııı-tarı uısuıİ 145,ooo çift kundu-
~ lt d · lhaı 81 2

Yle tnUnakasaya ko-
f"' ~dlr. h1t te·l2.93g cuma gUnU ı 

hrt"ıı.rrı rnın:ıtı 31010 liradır. 
' la "

81 3t ... lıl. lira 10 kuruş { 
V. Batnı·•- K CUDi& o. 

(B.) (8059) 

dnn alınır. Eksillmeye glreceltlerlrı 2490 

snyılı kanunun 2-3 eli maddelerinde 
gösterilen vcsaikle teminat ve teklif 
mekluplarınr ihnle saatinden bir saat 
evvel Ankaradn M. M. V. sctınalmn ko. 
na \'ermeleri. (G3:1) (8325) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen ftatı 470 

kuruş olan 150.000 çift kundura kapalı 
zu.rrıa ruünnknmıyıı konulmuştur. l!ıale

sl 30 2. Teşrin 038 çnreamba gUnU saat 
11 dt'dlr. lık teminatı 31950 liradır. 

Evsnf ve eartnnmeııi 35 lira 25 .ı<uruş mu 
kabilinde M. M. \'. sntınnlma Ko. dan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 ss
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde göste
rilen vesalkle l<>kllf mektupbrmı ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Sntınalmn Ko. na vermele-· 
rl. (635) (832G) 

• • • 
Çorum garnizonunun ekmeldik (un) ih· 

tiyacı olan 200000 kilo un kapalı zarfüı 

eksiltmeye konulmuştur. Muhamm~n be 
deli 22000 lira ilk teminatı 1650 liradır 
Şartnameı;i Çorumda ordu evinde Ko. dil 
görülehilir. i halesi 21-1 1·938 paı:artesı 

J(lnü saat 14 de dir. İsteklilerin teminat 

GUzetliflni ve cazibesini arttırmak 

Son moda renkl~i var. Sıhhidir • r 

Dudakla1ı 
bozulmaz 

. w 

1 1.t>vuzrnı Amirlili !Sulınulma 
l\omisyouu lluuları 

LV. eşya. ve teçhizat nubarı ıçm 2500 

adet çuvalın paznrlıkln eksntmesl ıs. 
11-938 cuma .:unu ~at 14 de 'fophnnede 

LV. ~mirliği satmalma ko. dn yapılncak
trr. Tahmin bedeli 1025 lira, ilk teminatı 

76 lira 88 kuruetur. Şartname ve nu
munesi Ko. da görfilebtlir. İsteklilerin 

kanuni vcsikalnrile beraber belli saatte 
Ifo. nn gelmeleri. (352) {8280) 

• • • 
90000 kilo ispan<'k, !8,500 kilo laha· 

na, 70,000 kilo pırasa, 7000 kilo havuç. 
15,000 kilo kereviz, 60.000 kilo karna . 
bahar 34,000 demet maydanoz için ka· 
palı zarfl:ı eksiltmesinde verilen fi} at 
tnhmine uyrr.adtğın.cfan ı 8· 1 ı - 938 r.u. 
m<ı günü saat 15 de Tophanede 1stan -
bul Levazım fimirliği E:ıtınalma komi!>. 
yonunda pazarlıkla eksiltme,,i yapıla -
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 18710 
lira 50 kuruş ilk teminatı 1403 lira 29 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda sörii· 
lebil:r .İsteklilerin l:anuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmele· 
ri. (356) (8352) 

• • • 
250 o.det çcl:ıt somyalı l·"ryola 21 -

11 - 938 paz<ırte i günU eaot 15 de Tep· 
hanede Lnazım AmirliP,i Satınalma ko 
misyonunda kap:ılı z2rfla eksiltmesi ya

pılacaktır. Tahmin bedeli 6750 lira, ilk 
teminotı 506 lira 25 kuruştur. Şartna· 

me ve nümunesi Komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle be
:aber teklif mektuplarını ihlile saatin · 
den bir eaat evvel l:omisyona vermele· 
ri. (342) (Cl68) 

ve kanunun emrettiği şekilde teklif mek 
tuplarım helli ~aatten bir saat evvel Ço 
rumda ordu evinde Ko. na ,·ermeleri. 

(614) (8051) 

• • • 
288,4Gl kilo ispirto malılütu benzin 

kap:ıh zarfla ckıslltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 28-11-938 p:ıznrtesi gUnU sa
at 15 de beher kllosuna 26 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. lJk teminatı 5000 li-

ra.dır. Ekslltmcye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte lhnle 
ıı:ı.atindcn bir saat evvel teklif me!dup
Jıı.rını Ankarada M. M. V. Satınalma ko

e 

en • 
• 

1 - lstekli çıkmamı~ olan Erzunırnda Grup in~atmm ikmali gene ayni ~rtlarla 
,•e kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışur. Keşif bedeli 245,983 lira 49 kuruş
.ur. 

2 - Eksiltme 28·11·938 pazartesi günü saat 16 da Nafia vekfileti yapı işleri ek· 
ıne komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mntefer.i evrak 6 lira 15 kurus bedel mukabi· 

ınde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. ' 
4 - Eksiltm2ye girebilmek için istcklılerin 13,549 lira 17 kurusluk muvakkat te

ninat vermeleri ve Nafia vekaletinden alınmış ehliyet \'esikası göstermeleri lazun
lır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz giln evvel bir istida ile Na· 
tıa vekaletine mliracaatlan ve istidalarma en az bir kalemde 150.000 lira kıymetinde 
Ju işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilme
,i muktazidir. Bu müddet zarfında \esik:ı talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremi-
eceklerdir. 

5 - istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 28· ll ·938 pazartesi günQ saat 
e kadar eksiltme komisyonu reic:liğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edı.mez. (4707) (8194), 

<.ansı Miktarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
Beheri Tutarı teminatı SaaU 

Yassı \'e yuvnrlnk kayrş 1575 Metre 
3 7X68 sarı tırtıklı 

Lt. Kr. Lt. Kr. Ll. Kr. 
89G.-(slf)67.20 14. 

alUınlnyom 200 Ktlo 2.24 448.-(sif) 3.36 14.30 

I - Şnrtnnmelcrtne ekli Jistede ebat ve miktarı yazılı 1576 metre yassı 

ve yuvarlak lrnyıs ile 3iXG8 san tırtıklı alUmtnyom kt'lğıdı şartname ve 
nUmunclcrl mucibince ayrı ayrı acıt eksiltme usullle satın alınacaktır. 

il - M uhnmmen bedellerlle muvakkat teminatları hizalarında gHste
rtlmiştlr. 

ııı - Elıslltme 30.1 J.938 tarihine rnsthynn çarşamba gUnU hlzaların. 
da yazılı ımntlerde Kahataşta levazım \'e ruubnyant şubesindeki alım ko
misyonunda yapılarnktır. 

iV - Şartnameler pnrasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alınabl· 
leceğl glhl nllmunclerl de görUIC'blllr. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gtın ve saatlerde Illzde 7,5 gU 
venmo pnralnrllc blrl!kte yuknrda adr gecen lt0mlsyone. gelmeleri lldn 
olunur. (8282) 

S:ipürge 
Baskül 

Cinsi 

Etil eter 
l<:ki bandrol 

• • • 
Militan Tartma Muhammen bedeli % 7,5 Eksiltmenin 

kabiliyeti Beheri Tutarı teminatı Saati 
L.K.S. L. K. L. K. 

3000 A. -.11.375 341.25 25.60 
3 A. 1000 Kg. 248.-.- 744..- 55.80 

1500 l{g -.90.- 1350.- 101.25 

14. 
14.30 
15. 

kfığıdı 70X 100 ebadında -.40.- 2800.- 210.- 15.30 
I - Ntimu:ıesine uybrıın olmnl< şnrlile 3000 adet süplirge, şartnameleri mu 

cibincc 1000 kilo tnrtma kabiliyetinde 8 adet yerli mamulatı baskül ile sınat 
işlerde kullanılmak üzere l500 kilo Etil eter ve tanhhUdUnU ifa etmiyen mU
tenlıhit hesn.bmn niimuı;esl cvsnfmdn 70 X 100 ebndmdn 7000 kilo içki ban. 
drol kağıdı ayn ayrı açık eksiltme usuli1e satı"l alınacaktır. 

l1 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiş. 

tir. 
m - Eksiltme 29-11-938 tarihine rastlıy:ın sah gUnU hizalarmda yazılı 

saatlerde Kabatnşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubede:ı sJınabile. 
<'eği gibı süpürge ve içki bandrol kağıdı numunesi de görülebilir. 

V - lsteltlilerin eksiltme için tavın edilen gün ve saatlerde ytlzde 7,5 gU.. 
venme oaralıırile birlikte .\'Ukarda adı geçen komisyona gelmeleri il:b olunur. 

(8855) 

Cinsi 

Emme vuma tu
lumba 

Mikdarr 

11 Adet 

• • • 
Muhammen B. 

Beheri 
L. K. 

Tutan 
L. K. 

200.- 2200.-

% Teminah 
L. K. 
165.-

Eksiltme 
Saati 
15.30 

Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 
1 - Yukarda yazılı 11 adet emme basına tulumba ile 455 metre hortuır 

şartnameleri mucib:nce ayn ayn açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelJerile muvakkat teminatları hizalarında gösteriltni§ · 

tir. 
III - Eksiltme 18-XI-938 tarihine rastlayan cuma günU hizalarında ya. 

zılı saatlerde Kabat&şta levazım ve mubayaat şubesindeki alun komisyonunda 
yapıl:ıcnktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen rubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gilvcrunc 

paralaıile birlikte yukarda adı g~çen k'J misyona gelm:leri i15.n olunur. (8053) 

ı - Tahmin edilen bedeli (2408) lira 93 kuruş olan 60 kalem muhtelif cins 
ve eb'atta kereste 28 - tkiı:ıciteşrin - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
11 30 da acık eksiltme usulü ile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 180 lira 67 kuruştur. Şartnamesi komisyondan her 
gün parasız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 
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Hastahk,,ölUm ve pislik getlv-en farele rl 

HASAN 
Fare zehiri 

"FAH" FAllEI.ElllN ezuMUDIH 

ile ö Ü z 
Mıı.cun çe buğday şeklinde olup büyük ,.e küçük her ne' 1 fnrclerl, 

sıçnnlnrı derhal ölclUrür. Tesiri knt'iıllr. Fareler koknınz. Buğday nc

dJcrlnl crpınclldlr. l\Jncuo olnnlnrını yağlı blr ekmeğe \"C hcrhnogl 

bir gıclnyn siirerck fnrclcrln bulunduğu yerlere koymnlıclır. 

Kutu u O b .. ""k 25 dört 30 k t uyu mi li uruş ur. 

1 

"f·'ıi r · · ... · · " , .. ~ r ·ıı ._. .. ·.\ · ·~:"f • · "':'-.• n•····~'' · · 
. . -. . . • • . _. '. l . 1 

1 
. -·? ~- -J'~ '}:.'' t.~· -. i ~ ~..... . .\ı •"' ., ·..ı~ •••• _, ~ • "'tf···~.,."' ''1ııf • .:ı •• • ... ·~ 

.... ' '· . • ,. '(f. ~ -~ ,., ~ ..,, 

Baş - Diş - Nez le -Grip 
Ve bütün ağrıları derhal ge('irir 

Mideyi, kalbi yormaz. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her ecztthanede t - 12 ilk anıbalajlarını 

arayınız 

~t·· .. ' • . • ' . . . , . . . ~· . • · .. · .•• •1' ,.,, . . ., .. -.· 1 • 

• • • VERESiYE ·SRHİBİ iN SESi 
LARJNDA 

• 

SATIŞ VE ACEN 

~ADEMi i TiDAR.4 
ve ~ ~ L . @i ~ v ş ~ IK 16 n <®i n iNi lE K A ~ f 

HOR OBil'-' 
. :'· . . ·~·" .. '·. rablctlerl her t."Czancde arayınız. l'osı.a kutusu 1255 llormobln 

.. , . • J J •• •• • • ~ 

1 K Ti i El 
Eı,;di Şefimiz Büyük Halaskarın muazzez tabutu huzurunda son ihtir~ 

sini ifa edecek olan sayın Boğaziçi yolcularımız için Çarşamba, , perşernbe 
günlerinde tarifede yapılan ilaveler: 

1 - Boğaziçinden köprüye 73, 77, 87, 89, 97, 103, 119, 127, 131 ve ı45 ıı 
iniş seferleri fazla olarak Kabataş iskelesine de uğrıyacaklardır. 

2 - Köprüden Boğaziçine 132, 136, 150, 156, 160, 172, 196, 19~ ~=1 
maralı çıkış seferleri ile (24, l 5) deki gece postası fazla olarak Beşiktaş 15 

rıyacaklardır. }. 
3 - Saat 10, 11, 13, 14,15 ve 15 de Bebekten birer vapur hareketle 

köy, Ortaköy, Beşiktaş ve Kabalaşa uğrıyarak köprüye gelecektir. 

4- Saat 12, 13, 14, 15,45 ve 16,45 ile 17,45 de köprüden birer va~:~ 
Kabata~, Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy iskelelerine uğrıyarak Bebeg rle 

5 - Üsküdar ile Be~iktas ve Üsküdar ile köprü arasındaki seferleait 
dar - Kabataş arasındaki araba vapuru ccferleri ihtiyaca göre çoğaltılaC Je.C 
ğer Boğaz iskelelerinden de ihtiyaç nisbetinde zuhur.:.t postalan kaidırı ~ 

. ,, u~· 
6 - Boğazdan İnen ve Boğaza cık~~ vapu-rlardan Ü3kiid~.r fokelesı~~fcrl 

purların yolcuları ayrıca fark vermek'"tz• ı-~ba vapurunun Kabataş ~ 
darma suretiyle istifade e~e1'~lece!<lerdit·. 

C t • ·· ·· · t ·b f • · ·ı.... l acakte'• - umar esı gunune aıt ertı atı se erıyemız ayrıca ı an o un 


