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stanbul, ebedi şefe •• goz 
Ya arınd~n çe enkler sunuyor 

.. 
'" rce, on bin-
1~.-ce v·atandaş · 

Celô.l Ba ar 

~~l~tı. hayatında nasıl tek bir j 
~~~ 91~i sevgisinde birleşmiş
t~~ ~ ·emini de ayni surette, 

.r kalp halinde tutuyor 
~a v 1 ~ ~:~'%ıı~erı b· ve ag ıyoruz 
1~ ~il birııer ır kalabalıkla sanlı... yan mahzun bakışlı, yaslı 1stanqullular 

' )a fin tab ce, on binlerce vatandaş civar vfüiyetlerden gelenler sarayın arka· 
~t ~~ı ~ozıerı:tu Önilnde baş eğmek kapısından giriyor, kumlu yoldan akıyor, 

, ~~inUı sıra bekliyor. her tarafına matemin ağırlığı çöken saray 

~· ~n. tr::·danbğını dolduran, bahçesinden geçiyor, büyük Şefin bulun· ''I ~ay Yollarını kapla· duğu salona giriyor..- Devamı 6 ıncıdo 

~il~tas·m e b lu .. a
b ·a utav heyeti 
ll ah gel i 

~"!l'azısı 6 sncula 

·Kabinesine ittifakla 
itimat regi verildi 

Başvekll bir nutlUlk söyDeyerek 
programıınu anıatto ve mıoıetln 
teessürlYıınıe tercüman eo>ldu 

Ankara, 16 ( A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Rei8 Abdülh.alik Ren.danın baş. 
kanlığında toplamnt§ ve celsenin açıl
masını müteakip BCl§Vek"il Celôl Bayar 
k-ürsüye gelerek şu be1j(l1Uıtta bulun. 
mu.§tur: 

Sayın arkadaşlar, 

İkinci Cumhurreisimiz Ismet İnönü. 
nün itimatıarma mazhar olarak, Baş· 
vekalete tayi:ı edildim. Kendilerine 
takdim eylediğim heyeti vekile azala. 
rmın isimlerini havi listeyi lütfen tas
vip buyurdular. 

Teşkilatı esasiye kanununun hüküm 
lerine göre. sizin de itimadmıza maz. 
har olmak ecrefini kaza:ıırsam, va. 
zif eme devam edeceğim. (Şiddetli al
kışlar). 

~ Devamı 6 ıncıda 

Bir ay müddetle spor 
hareketleri yapılmayacak 

Milli matem dolayısile Atamızın öldü· 
&rü günden itibaren tam bir ay, yani 11 

kanunuevvel 938 tarihine kadar rnem· 

leketin her taraf mda hiçbir spor hareketi 

yapılmamasına karar verilmiştir. V atanşümul ve cihanşü- nı11~--.-•auıu,e•%aaılf'll 
~u1 milli !"a!emimizin bir Bugünkü sayımız ----------
tıcaret vesılesı yapılmasına F i 1 o y a 
gönlü razı olmıyan "HA- 16 
BER,, binlerce "Matem Ro- Tuzak ! 
zeti,, bastırmış ve bunları pa
rasız olarak dağıtmağa baş· 
laml§tır. Rozet evvela bütün Sayfadır 
mekteolere llJerilmekteclir • ... ................ ____ il 

Deniz harplerinde ccsuslarm mühim 
rollerini gösteren heyecanlı bir 

tarih sayfası 

-Bal'bt1.1·~~---~lfiilir 
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• En büyük eserz 
- lR haftadanberi heran onunla ya51· 

yor; ona bütün mılletın ve ayrı ayn 
her ferdin minnettarlığ:nı ıfa le edebile· 
cek Sözler an)·or; onun )aptıklnrını. o
nun söylediklerim bırer birer hatırlama· 

la ~ı§lyoruz. 
En bil)'Ük eseri ... Bunu düc:ünmnk bel· 

ki doğru değildir; çürıkü onun ~eri biı 
bütUndür, her parça öteki parçalardan 
doğmuş ve onları doğurmuştur. Fakat bu· 
nu bilmemize rağmen; "Onun en nü· 
)'ilk eseri nedir? .. suali zihrumizi kwca· 

byor. 

Kurtuluş harbi; cwnhuriyet; de\ lct ile 
(linin aynlması ve bunun nctıcesi olan 
medeni kanun; erkeğın haklarının kadı
na da verilmesi; kıyalet ınkılabı, harı ın· 
kılAbı; dil inkılabı; sanayıleşme ... btitün 
bunlar Atatürk'ün esendır, fakat hutun 
bun!an ondan evvel istı}enler, ondan e ... -
vel haber verenler olmuştur. O lıaıde on· 
Jar bunların birim bıle tahakkuk ettırme
ie niçın muvaffak olamamışlardır? 

Vatan şaırl. hilrrıyet şam Namık Ke· 
mal: "Ölürsem gôrmcden mıllette ummid 
ıltifim ftyzi, - Yazılsın seng-ı kabrım· 
dı: Volan malızun, ben nıalızım., der. A· 
tatunk'On yaptıklarını, ondan evvel de 
istemiş olanların hepsı Namık Kemal gibi 
dilşUnmO.slerdir: Milletten emin değıller 
dir; milletin uyarvnasıru. kohne mtic:.se

Yeni sebze 
h c 1 i 

Binanın inşaatı 
tamumlandı 

Bclcdlycnln Kereıtccile.rde 11d tene 
evvel inşa edilen yeni meyva hail yanın· 

da infla dilen yeni eebze hallniD lneaau 
ikmııl edllmigtir. 

Bu hal bir a.>a kadar bUtfin teelaatı ta. 
mamlıınarnk knbzımallara kiralanacak • 
tır. Bu hal rucyva halinden daha alçak 
çnt1lı olmakla beraber gen.iş ve daha kul· 
lnnışlıdır. Bu itibarla bUtUn sebze kabzı· 
mall:ınnı içine ahıbl!ecektlr. Bu suretle 
de çamurlu yollarda, cadde ortalarında 

sat1lan sebzeler bu gııyri ıhbt ve eefil 
vaziyetten kurtulacakur. 

Di~cr tnraftau, belediyenin tınlln ib. 
tJyncn kAfi gelmemeıılııden dolnyı 

ah~:ıp olarak yeni bnlln yerine ve 
eski ahş!lp sebze hnll arsasına yaptırdığı 
barakalar kavun ve karpuz mevsiminin 
geçmesi dolayısile boş:ı.lmıştır. Yeni halin 

selerden kurtarılma mı, kendı kendııu i· açılmasından sonra eğer lhUyaç tamam!· 
dare etpı~sini i~terler; fakat bu. onların le karşılanmış olul"8n o zaman bu bUytlk 
lndınde, hakikat o\amıyacak bir hulya· bnrakalar tamamen yıktırılacak ve ileride 
dır. Kendileri iyi ile köturü ayırt etmış· sebze haline benzlyen UçUncU bir hal yap
lerdir. doğru yolu bulmu~lardır; fakat tırılacıı.ktır. Ancak bundan sonra fehrin 
millet bunu anhyamaz, uykudadır ve uy- hnl ihtiyacı tamamen kartılanı:ıııt ola. 
kusurıdan uyanmadan mahvolup gidecek· cakur. 
tiı. Mustafa Kemal'den önce gelen inler 
l!p taraf tarlannın hep~inde, Türk mil· 
Jetinden oldukları için utanmaya benzer 
bir his sezilir. Başka bır memlekette gel· 
eelerdi, uyanık bır mitletın !erdi olar~k 
do~salardı neler yapmazlardı!... llfp-.i 
kendilerine "'Bir ba,.ka zcmın. bir baş'm 
zaman IAzım,, oldu-;una kanıdırler. 

Atatilrk zemın!nden ve zamanından 

Deniz 83nkın 
yeni forsu 
Es~ isinin ibkası 

müdafaa edil:yor 
memnun olan adamdı; Atatürk millette Denizbank yeni hazırladığı forsları Su 
var olan feyzi gördiı, çünkü onu görm~k vattan sonra dığer vapurlarına da koyma· 
içın gôrme5ini bilmek kahydi. Gözleı ıni f,ra baqlamıştır. Ilk olarak Akayın vapur. 
kendi içlerine, bir takım peşin • hüküm· ları tamamen forslan~cak. bü:ük posta 
terle uyuşuk bir &leme çevırmiş insanlar· vapurlarına bundan sonra yenı forslar 
dan olmadığı i~n etratına bakıyordu ve konulacaktır. Maamafih henüz yeni lor
bütiln hülyalan hakikat halıne getirecek sun daimi olarak kabulü katileşmi, değildir. 
garretin bir i~ret bckledığini gördü. Çünkü .banka umum mildürlü~üne es.ki 

Onun en büyük eseri milletine inanmış forsun ıbkasına matuf bazı muracaatlar 
ve milleti kendi kendine inandırmış olma· rapılmıştır. Bu müracaatlarda bilhassa 
sıdır. Kendini milletinden büyük görme· senelerdenberi beynelmilel denizcilikte ta. 
di; yapm3ğı arzu ettiği her iş ıçin tazım· mrumş ~e bu. arada harpten .e~e~ ~~tla~ 
gelen kuvveti millette. o kuvvetler kayna· heynelmılel bır müsabakada ıkıncılığı bı· 
ğınc'a bulacağından emindi. Millete ıma· ı le kazanmış olan bu forsun kaldmlma. 
nı .. -ardı: onda feyzin bulundu~·mu bıli· mao;ı i tenmi~tir. iki çapanın Ostilnde ay 
yorciu, isbat etti. En buyuk eseri ve bu· }'Jldm ile Türk dcnizcilığini hakikf olarak 
tün tSerinin menbağı bu imandır. tem;il edcbılecek bir forsun yalnız bu ar-

Nurnllalı ATAÇ ma olabıleceği ileri sürülmektedir. Esaren 

Limanda fş'Pyen 
vesaiti hontrol 

Deniz Ticaret MüdürlüğU limanda 
ve Boğazda iJleycn kliçük merakip U. 
zerinde ııkı kontrcller yaptırmağa baş· 
lımııt:r. Kontrol motörlen, her gün 
denizdeki kUçUk vesaiti çevirerek kap· 
tanların ehliyetli olup olmadıklarını ve 
ayrıca teknenin sağlamlığını ve seyri· 
sefer içln lhımgelen ııartları havi bu. 
lunup bulunmadığını kontrol etmekte· 
dirler. Bu arada içinde yolcu bulunan 
motörlcr de yakalanarak h .. l:larmda 
kaııunr takibat yapılmal:tadır. Bundan 
ıonra içinde ehliyetli 'kaptan ve tayfa· 
aile ihtiyaç nisbetinde gcm'cisl bulun· 
mayan motörler ıeyriscfcrden mencdi. 
Jeeeklerdfr. Deniz Ticaret Direktörlüğü 
dentzdeki kontrollerin daimi olarak de· 
vam edebilmeal için yeniden kontrol 

banka milli bir müe~ese olduğuna gfüe 
beynelmilel denizlerde kendisini değil dev. 
!eti temsil edecek işaretler kullanmac;ı lft· 
zımdır. Bu nokttti nazardan bakanlarca 
forslardaki D.B rumuzları yersiz görül. 
mekteclir. 

o • ) 

fıp fa1'üllesl do~ent 
likltltinde münhaller 

Universitc Tıp Fakültesinde, bu ders 
senesi başında birçok asiıtanlıklar inhi· 
lal ettiğ:nden bu münhallere tayin e
dilecek liyakatli g:n;ler aranmağa baı. 
la.nmı'itır. Bilhassa fol:ültenin adli tıp 
göz, ikinci hariciye, doğum ve kadın 
hastalıl:ları, kulak, boğaz ve burun a· 
sistanlıkları mü:ıhel bulunmaktadır. 

motörleri yaptırmakta ve bu suretle 
kadroyu ihtiyacı kar§ılayabiJecek bir 

bale ıetirmele ~~ 

i ve Valuva ı mahvetmek uzcre 
oı. ~oıu" uuu.- ··---- J .. 

Tramva nel 
şirketlerinin 

mübayaası 
Şirket hissedar arı ge~ecek 
ayın 19 zunda toplanacaklar 
Nafıa VekAlctl devlet,:e satın alınma· 

eı mukarreı lstanbul Tramvay ve Tilnel 
elrkellerlntn lmtlyazlarUe men ul ve 
gayrlmenkullerinJ Mt:ın alacağını rca· 
men bu iki elrkcte btldlrmlştlr. 

Nevyork 
sergisine hazıtllK 

Teşhir edlle~ek 
numuneler 
hBzırlan • ~'01'9 

1939 senesi nisanında açılacak olan bü· 
}ilk beynelmilel Nevyork sergısı ıçın 

memleketin her tarafında hazırlıklara 

hu verilmiştir. Çünkü sergiye gönderıle
cek eşyanın sevki mart başında yapıla· 

caiı için arada ancak Uç aylık bir müd· 
det kalını§ bulunmaktadır. 

Ncvyork sergisinde inşaat bir taraftan 
devam etmekte olmakla beraber burada· 
ki hazırlıkların mühim kısmı henüz bıt· 

memistir. Bilhassa ticaret odalan her 
mmtakadan toplanacak mılli istıhsal mad· 
delenle sanayi mamulatı nümunelennı 

henilz toplamağa başlam15lard1r. Bun· 
!arın toplanması ve tasnifi bir hayli güç 
ve zamana miltcvakkif bir iş bulunmakta· 
dır. Müzeler ve kütüphanelerde de daha 
eser seçmek hususunda yapılacak işler 

vardır. Bundan dolayı noksanlann geri· 
de kalan kısa denılebilecek bir zamanda 
ikmali için büyük bir gayret sarf edilmekte 
dir. Bilhassa ticaret odaları Amerikaya 
gönderip dünya nazarında teşhir edebile· 
c:elimiz maddeleri büyük bir hassasiyetle 
seçmeğe çalışmaktadırlar. 

Amerikaya gönderilecek maddelerin. 
bilhassa aleyhimizde menfi bir propagan· 
da tesiri yapmamasına çalışılmaktadır. 

938 senesinde 

ticaret mUesseselerl 

Ticaret Odalt tarafından hazırlanan 

bir latatist.lğe göre, 938 senealntn Uk do. 
kus ayı zarfmda yanı eylül l50nuna kıı
dar şehrimizde mevcuda ilaveten 523 fer
dJ ticaret ve aanayJ mUcssesesl kurulmuş 
tur. Bundan maada 26 simsarlık evi faali· 
yete geçmlt 12 anonim, 19 limltet, 220 
kollektl!, 6 komandit olmak Uzere 257 
§lrckt yeniden teessüs etmiştir. 

Buna muknbil 217 ferdi tlcnret ve s:ı. 
nnyl mUesscsesiyle bir simsar, 9 u ano
nim, 4 U llmltct, 88 i ko!lcktlf vo 11 l ko· 
mandıt olmak ilzere 112 şirket muhtelif 
sebeplerle fanliyet!ni tatil etmiştir. 
Şu vaz!ycte göre, ferdi nıUrııseselor 

ds>kuz aydn 306, simsarlık evleri 25, cno
nlm ,trkeUcr 3 llmftetler 15, koll,.ktlf 
elrket!er 132 tane artlnlf ve komandit 
llrketler iM G tane •wlm11tır. 

Bu def:ıkJ resmJ ihbar Uzerlne her iki 
glrkotin Belçikadııki idare merkozl glrket 

uıoumt heycUerJnin fovknlll.de olnrnk top. 
lantıya ça.,ınlmnsma karar vennL!} ve §ir· 

ketlerin buradaki idare; meclisleri de da· 
vcU ynpmışlurdır. 

İmtiyazın vnktindcn evvel mtlbayansı 
hususunu müzakere etmek Uzcre, gele • 
cck ayın 19 ndcı Tramvay ve Tünel olr. 

ketleri heyeti umumlyelerl Metro ha • 
nında toplnnac:ık1nrdır. Bu fcvknlüde top· 

lnntı satın alma işine mUtenllik olduğun
dan dolayı yalnız blr hisseye ııahlp olan 

hissedarlar dahi lçtlmna !Dtirnk edecek. 
!erdir. 

Yapılacak toplnntıda lmttyıızm vak • 

tinden evet hilkümele satılmnsı için lda· 
re meclisine salahiyet verilecektir. Ma· 

amafih kanuni formalitelere taallük e. 
den bu hususun ikmalinden evvel Nafıa 

VekAletlyle elrket mUmessillerl anusında 

mUbayaa işine ait temasların bnelam8.!11 
muhtemel görUlmektedlr. 

S:ıtmalma işine nlt teşcbbüelcrin ytlrU
;11,.U, Nafıa VekAletlnln nrzusu vcçhllc 

939 senesinin birinci gUnU İfıtnnbul Trnm. 

\•ny ve Tünellııln devlet eline geçmiş ol· 
masını temin edecektir. 

Gayri mübadil
lerin isti:ıkakları 

Tetkik komisyonu 
Jşe başhtdı 

Gayrimüb=ıdillerin ellerindeki bonolann 
mukarrer nisbetler dahilinde hazine hono· 
ları ile tebdıli hakkındaki hükümlerin ye· 

rine getirılebilmesi için defterdarlığa mü· 
racaat etmesı tazımgelen \'e daha evvel 
tamamen veya kısmen ellerindeki bonolar 

la cmlfil< alıp da mU31Tlelelerini ikmal et· 
memiş, dosyalan tamamlanmamış olan 

ga}•rimubadıllere buniarın itmamı ıçin 

yeni bır mühlet vcrilmesı takarrür etmı§· 

ti. İstanbul defterdarlığında bu mOraca· 
atlan kabul ve ıkmal olunacak dosyaları 

tetkik etmek üzere milli emlak ve tapu 

müdürlerınin de iştirakile teşekkül etmi~ 

olan komisyon faaliyete geçmiştir. 

Şimdiye kadar bu şekilde dosyalan ik· 

mal etmemiş olan gayrımübadiller mühim 
bir yeküna baliğ oıdu~'tmdan komisyonun 
tetkiklerinin de uzun müddet devam ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Verilen mühletin hita.m:ndan sonra da 
dosya'anm ikmal etmemiş ve müracaa· 

tını yapmamış olan gayrimübadiller olur 
sa bunlar haklarını kaybetmi~ addedile
cek ve ellerindeki emtflk hakkında da bu· 

na göre yeniden muamele yapılacaktır. 

btJstJ 
lstnobul nıe r11 
Halil Et.ı~ 

vef t ettı 1 
·~ İstanbul mebusu ve esk• . ·r .,J 

rQ Halıl Ethem vetat .etınl~cİe ~"
Halil Ethem, 1861 sen~ !ifil\ 

tur Tahsilini Zürih ve Be ..... \-e . . . ırnıın""' . 
!erinde ıkmal etmı~ır. A d'' 1\ 

b·ı ~·ot ... 
sızcarı mtikenunel 1 '". ,.,~, 

.. ~d"rU Hamdi berırı "'~ muze mu u uşttJ. tl'J 
sonra müzeler madilril o~rrı ı:;tııeıı' ~ 
ka mütehassısı olan .Halı! ış ı;c ~ 
!erde mühim ıslahat yapın sl\İ 
tekaüt olduktan sonra da .:,k ~~ 

• -lr blı~-
komısyonunda çalı~run ·ne 
tarih eserlerinin tahrip\erı ıne?itl ..d 
mustur. Nıhayet 1c;tanbı.ıl ııd3 o!Jl'"" 
seçilen Halil Ethem 77 yaşı 
vat etmiştir. rJ1l 51-tj) 

Merhumun cenazesi rn ıca1dıf11' 
Osman be} deki evinden tcılrfldıl>tJI' 
namazı Berazrt caıniinde o:ıııııııtl 
ra Edirnekapı mezarlığınl· J 
na defnedilecektir. rVtJ ~ 

Merhum. ölümilnden e\' eı;!tÜ ~ 
hiçbir çelenk gönd:nııne~a"'1ln 
etmi~tir. Memleketın bı.ı fJ!ldl~ 

·1 . e ve .!..ıs. da mM"humun aı es~n . . Udifİ>~ 
Meclisine taziyetıenmızı b 

--0----- .. 
Vanan v11PtJtdl 
tahllke ~"ç':~; 

Kôstenceden )'Urdu~erıiıde: 
yan Vatan vapunı l'-3 urıcıl fi. 
lıke geçirmiştir. /\yırı 0~leSİ ıı:a# 
tcnceden 1000 göçmen a~zde ııçıtıP ıı;t ~ 
ket eden vapur, Knraderı razl:t tı ~ 
kadar ~·ol aldıi<tan sonra! (.11< blllY .. ti 

• bOZll 3 b~~A zünden muvazenesı ıır f 
likesile kar§ılaşrnışur. VaP eıcet ~ 11 

• \'C 1Jef 'f '>" ,,J 
bir tarafa meyletınıŞ eıtlel ııı P'" .. 
mahareti sayesinde rnub~ ~td'" 1 
nın önO alınınıştır. yolu .. ""t' 

- er.ceYe " J.ııtJI' 
ten vazgeçerek Kost · rı)CV" 

1 1 r çıka 
purdan fazla hamıı e ~ it 
ra sefer basarıtabilrnışt • 

--~ '"' orılJ" 
Yen 1 1' Upr ıı)7o~Af ,ır 

w a a t ı H e ~ 011 eıP~ il" .,, a•ur1' ,us .ı. 
Büyük önder At • 1' 1'ÖP c P' 

,.. ıatur _,. Jl rı 
mını izafe edilen r- ıajıı- .... !> 

rrıotı oP'" ii' 
şaatırun, dubaların c;ere1' rill" 

ur ~oP ti 1 
hası tamamlanmış · . de 0ıı 

uıcf111 ıı> '' gerekse dubaların ıcı&ı1'1ı>0011f.Aı ayaklarını teşkil e~e~11şaaU t,ııııı·~ 
yapıldığından köprü 

1
,,

1
• ı.coPrU ııO~ • 

· es~ :ııı ,,J 
Balatta bclcdiyenın ııŞ cıl 1"Y-

kurulıtl . rŞll jr 
atelyesi yanında . c: bıl 61 

• .....,I" 'Y - -12' 
atelyelerdc iş bı.··· ~ .. ouı:ıo:-...ıı, ,. 

ki 50•• ıjP" 
tılmışt.r. Burada etirilı1' tı1P~;o 
kilerek Un'kapaıuna .~ .11~.at ~ııcı""'il' 

.. ru ı r~• v· .J ~ 
Belediye ile k0P rılB§P"" eJeP ııı' 

rasında husule geı;:t:a1'i at~1e1e~ 
cc inçaat grupu 13~ tile bel 1 ııel V' 
tün binalar ve tesı&a tstatıb~n&e ,Jf 

retle . ter" ıc ~ 
rakaeaktır. Bu su .. c;allt ıj ııe'e 
yesi yalnız köprU 

111jı:ıtıılıtb ı.-ı'~ı!• t 
ğ:l sair işlerde de ~p otı1l' ~ ~ 
dern bir tesis.ata sa : .. ~a1tt·,.~ ...ı 

. .. Üll .... , ılll " P" 
Atatürk köprUsUll dil aÇ ~~ ..t 

orta ~Y v 
nün Unkapanuıdan bı.J ,. •. ~ ( 

mına kadar getrni~r "~e 1-:!'~ 
dö§emesinin ikrna ~,pıd•ıl 
Bundan sonra ;..ıaP~: 
lan diğer )asnD )cU 
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G~~~-miş ve teker-· 
~~ur, etmez bir tarih 
k btJyük beşeri dehanın ziyaı 

~Okarşısında cihan, derin bir 
n~~I uğun ıstırabın ı çekiyor ! 

ATATCRK 
TürJ< kadınzn-rı da geni bir 

taı, en bu)ük beşeriyet da: YUGOSLAV MATBUATl: 

hayat getirdi 
Politika: ~ ~:-ıun c erltri gıbi tarihle· 

, ı '&', derın bir yoksulluğun "Kral ŞÖ\'alyenin blümünden dört ) ı, 
};'a dalg::ılan hızıyla, biranda sonra hayat sahnesinden Kemal Atatürk 

ı f\~1 
rarak, duyurdu. Dünya de çekiliyor. Fakat Yugoslav milletinin 

r fık nın be} nelmılel siması kar- bu anda, onlann fikirlerinin i:itikbalde de 
& ter ır. butunlüI:,r\ı, bir hüküm yaşıyacağına imanı yardır.,, 

~u~tüın 
ll~DlfilDn 

~g;~lY!Delfil ~~~ ~aşDaırı ır~v-~ ka<dlnn
l9>lYı'1'lYıil:t ~elfe boırçlllYI ©lldY~lYI ite~~0 

mlYıllYıın ŞlÜ!kr©llfill @D©llU!ğU lka©JaıırD ~©ıdlnlD~DD 
mu~o rü ~ene~efj~ a~~ @llalfil ıma:ıno©Jar 

ı ~.il t)or. Tekerrür etmez bir ta· Nouosti: 
rı ~~an dunyanın bu fıkir man· ".\ta:ür!.ün d~'ıa~ı. iır.r,:.ıratorluğun be~ 

., ı~ara!.temtik mahiyetini hü· asırda yapamadığım yaptı., , 
\ ~. ESTONl'A MATBU,11'1: 

·'IAtcu X r· ATI: 
· ı :\füer Kammerer yazı· 

.\tatı.ır• b . 
:n .i Utun de\ irlcrdeki en 

ıı 1 tlan biridır ... . n 
""tı . 

.r Cie\ let rei ınin şahsı yeti ne 
ıt, ne d 

r 1 e ece muhteıem olur~a 
'lll.e <ıman \ermez bir ha:;· 

u .... a ~ a 1ı ~} ılmı) an bir çağ· 
••ıı. 1 bu eı gene. al. bu yılmaz 
ın'l\!).ln kahramanı. bu çok 

l\«dar butün halkın kal· 
•ınanıı~tı .. 

~ .. 
, 
4 
'Uhıret nedir bilmiyen bu 

il etrn· t' • ır . ., 

Ous Ecsti: 
"Türki) ede harikulade bir rönesansı 

başaran ve cesaretlı ve mahirane bir dı:i' 

politika takip etmiş olan büyük Türkün 
olumü her tarafta elim hisler uyandır-

mı~tır.,. 

Pastı ı\1 ces: 
"Atatürk tarihi bir iş ba~rmıştır! O 

müslümanlık dunya~ını modern medeni· 
yete yaklaştırdı ... 
LEHBTAN Mı\TBUATI: 

l llw;troı·ayy l\urjer: Codzienny : 
"Atatüı kün eseri hatta beynelmilel bü· 

) uk ışlerde de tesirıni göstermiştir ... 
O yeta l'alska: 

Evlerinin penceresini süsliyen tek sak
sıdaki tek kasımpatıru koparmış, annesi
nin eline yapışmış, "anne bunu Atatürke 
götürelım!,, dıye yal\'aran kumral saçlı 
mini mini ya\'rura baktım ... iri elii göz· 
leri dumanlaşmış, kirpiklerinin ucunda 
ufak inciler parlıyor ... 
Çantası elinde, dargın ve küskün gibi 

ağır ağır yürüyen dokuz yaşındaki mek
tepli kıza bakıyorum. Bir tütüncü dükka
nının önünde duruyor .. Ve etrafı siyah 
çizgili gazetelere, onun resimlerine bakı
yor ... Yavrunun dudakları büzüldü .• Göz
kapaklan sıkıştı .. ve yaşlar yanakları üze
rine ince bir çizgi gibi aktı.. Sonra dolu 
gözlerini mendiliyle silmeğe bile lüzum 
görmeden gene ağır ağır, dargın ve küs· 
kün yoluna de\·am etti. 

~ iuten, zamanımızın oh· 
~e l~hınli burük adamla· 

"Atatürk yenı Türkiyeyi kabi ile mey
dana getirmiş ve dehasile tensik etmıştir. 
Onun ) aratıcı ruhunun ve hararetli vatan· 
Se\erl ğinın harekete geçmemiş olduğu hiç 
bir saha yol,tur.,, 

Liseli kız hıçkırıklarını tutamıyor, sar
sıla, sarsıla ağlı}•or.. üniversiteli genç 
kız, her gazeteye bakışında elindeki men
dil ile gözlerini silmcğe mecbur oluyor. 
Fabrikaya giden işçi kız, dairesinden dö· 
nen daktilo, JaboratU\'arındaki kimyager 
kadın ağlıyor .. Evinde oturan kadının e
lindeki örgüye bakınız: muhakkak göz· 
yaşlarile ıslanmıştır .. Siyhh başörtüsü çe-

Dünün y~5mnlı: 'c !:nr~ar nlfmdn scldı Türk kadını, bugün göl,Jertlc dol:ı5ıyor 

zail olmuş· 

ALMA.V MATBUATI: 
lJmumi fikir: 
"Almanya Atatürkün eserine ve müca· nesinin altında düğümlenmiş ihtiyar ka· 

delesine hayrandır. Onda. tarihi eseri hür· dının yüzündeki buruşuklarda iri şebnem 
riyeti seven bütün milletler için bir sem· tanelerini andıran yaşlar yuvarlanıyor .. 
bol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet Bütün bu ağlayan gözlerin önünde can-
görülmektedir... !anan ayni tablo var .. Gören ve bilen bil· 

\'ölkisclıcr IJcobahler: gisile, temiz kalblerinin temiz sczişile A· 
"Atatürk Türk milletine yeni bir mede· tadan evvelki kadınlığı düşünüyorlar, bu 

niyet, kuwetli \"e feyizli yeni bir de\ lct günkü varlıklarilc karşılaştırıyorlar, ağlı· 
miras bıraktı... yorlar, bir dakika duruyorlar, tekrar dü· 
ROMANYA MATBUATI: şünüyorlar ve gene ağlıyorlar .. 

Uuiı:ersal: Onları he)'ecanlann en temiz ydksekli· 
"Atatürk zamanımızın en büyük adam· ğiyle heyecanlandıran bu maziyi kısaca 

larından biridir.,, bir gözden geçirelim: 
M.\C.'\RlST.\N l\lATBVATI: Yakıcı güne.~ altında toprakları susuz· 

Uj Magyar: luktan yeryer çatlamış bir tarla .. Zayıf bir 
"Bu hürriyet \'erici muvaffakiyet, mü· öküzün çektiği bir düven: Sırtına ışıl ışıl 

cadelelerle çelikleşmiş olan seciyesi ve bakan Se\'imli bir ya\ ru}'U bağlamış bir 
teshir edilmez iradesi sayesinde mümkün kadın ... Elleri nasırla~mış. Yüzü nasırlaş· 
olmuştur. Ölümü Türkıyenin sarsılışı mış .. Elindeki üvendere ile öküzünü dür
demek olmıya::ak, zira bütün genç nesil, ten bu kadın bir Türk köylüsiidtir. 
şefi tara!ından çizilen yolu iman ,-e ŞC\' Onun evlendığ.i yıldanberi kocası asker 
ile takip etmektedir... dir. Kadın çalışıyor .. 1 lem askerdeki ko· 

Fııegele11sey: casına harçlık yetiştirecek, hem metrelik 
"Türk - Macar dostluğunun bu büyük aşar hissesıni \'erecek .. kalanile de çocu· 

amilinin ölümüyle butün Macar milleti ğunu bcsliyecek .. Hastalanc;a bakacak he· 
onun mezarının başında derin bir heyecan kimi yok .. Sıtma ateşlerile yanık yüzü 
\'e vecdiçindedir... çatlarken gene çalışmak mecburiyetinde-

Pcs/i lJırlop: dir. 
Atatürkle. Türkiyenin ac;ırlık tarihinin Bu yıpranmış ve ezilmiş kadın, ruhu· 

en büyük simalarından biri kaybolmuş· nun yüksekliğinden hiçbir şey kaybetme· 
tur... miştir .. Kocasının şehit haberi geldiği va· 

Magyar Venzet: kit ağlamamış, oğlunu da askere gönderir 
"Yaptığı inkılabın büyük ehemmiyeti ken: "Ya şehit. ya gazi,, derneği unutma· 

Türk şuurunu uyandırmış ve ona kendi mıştır .. Sakarya harbinin ıstırablı günle· 
kıymetini tanıtmak imkanını vermiş ol· rinde kağnısiyle cephane taııyan, sırtın· 
maktadır... dan çıkardığı hinbir yamalı hırkayı ıslan 
1NGIL1Z l\1ATBVATI: masın diye cephane sandıklarının üzerine 

Taymis: örten kadın bu Türk anac;ıdır. 
"Yeni Türkiyenin müessisi \'e banisi Gözümüzü ba~ka bir sahaya çe,·irelim: 

cumhurreisi Kemal Atatürkün vefatile bü· Geniş bir sedir üzerine yaslanmış, can 
yük bir asker, büyük bir devlet adamı sıkıntısından esneyen kadın .. Bu mahluk 
ve büyük bir lider dünyadan kaybedilmiş şehirde yaşıyan kadının tim alidir .. Bu, 
oluyor. ufku evinin \'e mahallesinin. nihayet bu· 

Vaktile korkunç bir düşman sayarak lunduğu şehrin hududlarına münhasır 
hayran oldukları böyle bir büyük adamın kalan zavallı bir mah!Oktur. Ç..ocukluğu 
vcfatile Türkiyenin ,.e ı\vnıpJnm uğra· gene bu hudutlar içerisinde geçmiş. ya hiç 
dığı ziyadan derin teessür duymaktadır· okumamış, yahut pek az okumuştur. Ço· 
lar... cukluktan çıkıp, genç kızlık çağma gireli· 
BCLGAR l\ IJ\TBUATI: ği günlerde bu kadını "Allahm emri, Pey· 

Sloı•o: gam berin ka\ li .. üzere talip çıkan bir er· 
"Atatürkiin bir tek ülküsü vardı: Tür· kek ile evlendirdiler .. Babasının evinde 

kiyenin itilası.. hayati bir faaliyeti olmıyan genç kız koca· 
Bir mebusun sözü: sının evinde de anne ve biraz da hizmet· 
"-Dünya Atatürkün ölümünden sonra çi olmaktan başka bir şey olmıyacaktır. 

artık eskisi kadar entere~an değildir... Yazlarını sayfiyelerde, kı~larını man· 
ÇEKOSLOVAK MATBUATI: gal başında dedikodu yaparak geçire··! 

Çcska Slova: cektir. Şehir, sinesine aldığı Türk kadını·! 
Türklere gıpta etmeğe mütemayiliz. Biz m belki vücutça yıpratmadı.. Fakat şe· 

de bugün Mustafa Kemalin dünya sahne· hir hayatının zaruretleri, içtimai hayatın 
sinde göründüğü zamandaki Türkiyenin esareti kadının ruhunu tereddi ettirdi. 
vaziyetine benzer bir me\'kide bulunmak·================== 
tayız... hayata cfönmc<:.i onun ec;eridir.,, 

Lidove Naimi: Lidoı•e l.isty: 
"Modern tarihin en büyük \'akaların· "Atatürkle birlikte Türk tarihinin en 

dan biri olmak üzere Türkiyenin yeniden yüksek siması kaybolmu~tur . ., 

Atatürkten evvelki kadın cemiyet için 
çalışan ve kazanan bir mahlfık değil, isral 
eden ve kemiren bir müstehliktir. Aile 
bağı kocanın dudaklarından ç-ıkacak bir 
tek kelime ile kırılabilen bu yu\'ada de· 
vamh bir saadet, samimi bir iş ve hayat 
birliği tabii beklenemez. Bakim ile mah· 
kfun, efendi ile esir arasında samimiyet 
tesisi imkansızdır. l~te şehirli kadını riya 
kar yapan, erkeği evinden ziyade mahalle 
kahvesine bağlayan içtimai amil budur. 
rum .. cevabı verdi. 

Köylü kadını maddi bakımsızlıktan, 

şehirli kadını içtimai terediden kurtar
mak için bir kaç asırlık hayatı, on beş 
kısa yılın içerisine sığdıran bir iradeı 
kaynağına ihtiyaç vardı. Atatürk bu 

kaynak oldu. O, yalnız memlekete de
ğil, Türk kadınına da yeni bir hayat 
getirdi. Onu ailede ve hayatta yaşadığı 
uyuşuk ve gayri faal mevkiden çıkardı. 
Onu aile de ve cemiyette medeni hak
larına kavuşturdu. 17 şubat 1926 da çı
kan medeni kanun bu kavuşmanın res· 
mi ifadesidir. 

Ailede ve cemiyette erkeğin yamba
şında onunla müsavi bir mevki alacak 
ve hayatın güçlüklerini beraber payla· 
şarak yenecek kadının şuurlu ve bilgili 
olması şarttır. Atatürk, Cumhuriyeti 
bu yola doğru gitmek için her Türk kı
zının, her Türk kadınının okuması ça-

relerini aradı. Kız mekteplerinin sayı· 
sım arttırdı. 'Oniversitenin kapılarını 

Türk kızlarına biitün serbestisiyle aç

tı. Kad."Pı artık cemiyetin her sahasın
da kendisine iş bulabilecekti, Büyük 
kitleleri okutmak ve memlekette bir tek 

ı0kuyamıyan vatandaş bırakmamak için 
Türk dilinin üzerine on üç asırdanberi 
bir kabus gibi çökmüş olan Arap harf· 

terinin ağırlığın.dan kurtulacağımızı 9 
Ağustos gecesi, Atntürk Sarayburnu 
parkında Türk milletine müjdeledi. 

Her yaştan ve her sınıftan milyonlar 
ca kadın ayni yılın birinciteşrininde 
Millet Mekteplerine koştuğu günlerde 
17 yaşında bir Türk kızı, miihendis 

mektebinin kabul imtihanlarına girdi 
ve çok sıkı olarak bu imtihanları hakiki 
bir muvaffakıyetle başararak, Türk kı
zının, ne zekasının, ne de iradesinin 
Türk oğlundan daha aşağı olmadığını 
isbat etti. 

Bu tarihten sonra Türk kadını haya· 
tın her safhasına girmiş ve muvaffak 
olmuştur. Onu, hakim kürsüsünde 
gördük. Şimdi bize çok uzakta kalmış 

olan yakın bir mazide "Saçı uzun, ak-
lı kısa, teHikki edilen Türk kadınının en 

asil ve hassas bir itinayla adalet dağıt
tığına -şahid olduk. 

Türk kadınını avukat sandalyesinden 

dinledik. Onun ince ve nafiz goruşu, 

kudretli tahlilleri, müessir hitabeti göğ· 
sümüzü kabarttı. Avrupa ilim adamları, 
beynelmilel konferanslarda Türk kadı. 
nın ilmi araştırma, bulma ve anlatma 
kudretlerini kabul ve tasdik ettiler. 

Türk kadını doktor oldu, Kadınlığa 
yakışır asil bir ferağatla sıtmadan çat·. 
layan dudaklara sükun, veremden bozu
lan akciğerlere şifa dağıtmak için yur
dun en uzak köşelerine koştu . Ona ba· 
zan ameliyat odasına elinde bistUr, 'ba
zana laboratuvarında gözünde mikros· 
kop, çalışırken rast geliyoruz. On beş 
sene evvel bir mucize sanacağımız bu 

şeyler bize bugün ço'k terbii geliyor. On 
beş yılda on beş asır aştığımıza bundan 
daha güzel b~r delil bulunabilir mi?. 

Bngün kimya 15boratuvarında, ecza
hanesinde, kliniğin.de çalışan, haya~ 
larmı alınlarının teriyle kazanan 

Yüzlı?rce Türk kızı, her hareketi, her 
hamlesi insanlık tarihinde hiç kimseye 
nasip olmnyan parlak muzafferiyet ilgi. 
leriyle süslenen Bliylik Atatürk, yokluk
tan çıkararak Türk milletine sunduğu ye
ni bir varlıktır. 

Evinin bir köşesinde ıztıraph bi: ömür 
geçiren neslin kızları hiçbir tehlikeden 
yılmıyorlar, onlarn en tehlikeli meslekler 
de bile rnstgeliyoruz. Tayyaresiyle va
tan müdafaasındn yer alan, plfınörü ile 
d~nya rekorlarını kırmnğa uğrnşan kız. 

larımız var. 

Fakat bütün bu ulaştıklarımız, ulaşa -
eaklanmızm yanında hiçbir şey değildir. 
Bunlnr sönük bir mazinin karanlık se • 
ması içersindc pnrlayan müstesna yıldız
lardır. Asıl Atatürk neslinin kızlan, şim. 

·dl Üniversitelerde, liselerde, ilkokullar -
dadır ... Bunların harikalarla dolu çalışma 
tarzlarını işitiyor, görüyor, dinliyoruz .. 
Bunlar yarın memlC'ket mUdafaasır.c:ı er

kek kardcşlerlle omuzomuzn yer al:ıeak
lar, iş hayatında mucizeler yaratacak . 
lar, Biitün bunl:ıra inamyoruz .. Çünkü a
ziz yurdun her köşesinde, bu gençliğin, 
A tatürklin, kendilerine yer yüzünün en 

kıymetli bir emaneti olarnk bırnktığı 
Türk inkılabı, Tilrk Cumhuriyetini in • 
sanlı;tn ve tarihin son gUnUne kadar mu
hafaza edeceklerine dair içtikleri andı i· 
şittik. Seslerinin imanına inandık. Göz
lerinde parlayan azmin ışığını gördük. 
Atatürkün, evinin köşesinden alarak BU 
yük Millet Meclisinin içersine !!Okluğu 
TUrk kadını onun şefliği altında on beş 
asrı nasıl on beş sene içersine sığdırarak 
bugünkü mcvkiinc yükselmiş ise bu hızi
le yürümc>kte dc\·am cdı?eektlr. 

Bugün dökülen gözyaşları Türk kadınlı 
ğının BüyUk Şefe borçlu olduğu tekamü
lün şükranı olduğu kndar, kadınlığımızın 
gelceC'ğe ııit olnn imamdır. 

'Muı.affer ES&~ 



ı 
tÇERDt.: 
• Beynelmilel kanser haftası ayın 23 

ünde baslryacak ve 28 ine kadar devam 
edecektir. Radyum keşfinin kırkıncı yıl· 
dönümüne başlayan bu hafta zarfında 

memleketimizde de neşriyat yapılacak ve 
konferanslar verilecektir. 

• Tüccarlarımızın İtalyan bankalarında 
birikmiş bulunan alacakları verilmeye baş 
lanmı~tır. Paralann kalan 1 milyon 265 
bini de yakında ödenecektir. 

• Ziraat vekaleti §ehrimizde hayvan \'C 

ziraat mahsulleri sergileri açmaya karar 
vermiş ve İstanbul ziraat odasından bazı 
raporalr istemiştir. 

• "Etrüsk,, yapurunun lstinye havuz· 
lanndan çıkarak başladığı Mersin seferin· 
den sonra, süratinin muayenesi için Al· 
manyaya gönderileceği hakkındaki habe· 
rin asılsız olduğu bildirilmektedir. 

• Sultanahmette yapacağı hafriyat için 
bazı )'erleri istiml§.k eden profesör Baks
ter bunlann sahiplerine istimlak bedelleri
ni henüz vermemiş ve mal sahipleri bele
di)•eye müracaat etmişlerdir. Profesör bu 
işin ay sonuna kadar halledileceğini bil· 
dırmiştir. 

• Un kapanından Şehzadebaşına kadar 
açılacak olan büyük caddenin pldnı üze
rinde belediyece tetkikat yapılmakta ve 
istimlfık edilecek binalar tesbit olunmak· 
tadır. 

• Denizbankın yakın sahiller için Al· 
manyada yaptırdığı vapurlardan "t.ılev., 
in hazırlıkları bitmiştir ve yakında Kadı
köy • Köprü seferlerine başlayacaktır. 

• Otobnslerin bazı durak yerlerinde u· 
zun müddet durarak müşteri bekledikleri 
görülmüş ve yapılan şikayet üzerine be· 
lediye taraf mdan menedilmiştir. 

• Maarif vekfileti talebenin sıhht vazi· 
yetine dair bazı tedbirleri bildiren broşür
ler basarak mekteplere dağıtmaya başla· 
rruştır. Aynca talebeye konferanslar da 
verilecektir. 

• Eminönü meydanındaki istimlakin 
ilk plandaki kısmı bitirilmi~ ve bundan 
200 bin lira tasarruf edildiği görülmüş· 
tür. 

• Denizbanka bağlı Türk gemi kurtar
ma ~irketi elinde bulunan Akba3 ve Kil· 
yos adlı vapurların satılması takarrllr 
etmistir. Bu iki vapura elli bin lira kıy· 
met konulmuştur. 

DIŞARDA: 

• Letonya istiklfilinin bu aym 18'inde 
tes'id edilecek olan yirminci yıldönümü 
münasebetile 15 mayıs 1934'dcn evvel 
irtikap edilmiş siyast cürı:imlerden mah
kum bulunanlar hakkında umumi af 
ilan edilecektir. ı 

* Polonya ve Çekoslovak murahhas 
heyetlerinin reisleri Prağda Olza Silez
yasrnrn Polonya'ya ilhakı neticesinde 
çıkmış olan bazı posta ihtltaflanru bal· 
leden bir anlaşma imza etmişlerdir. 

• ltalyada, Spor, cimnastik, yüzme, 
yelkenle scyriscfain teşekkülleri, aon 
kanun mıt:.ibince yahudi aıddedilen kim
seleri kendi aza listelerinden çıkarmağa 
karar vermişlerdir. 

• Yüksek Sovyet meclisi, Benedik • 
tov'u zıraat halk komiserliğine tayin ~t
miştir. 

• Lchistanda nazırlar meclisi, dün ak· 
şam, sonteşrinde Polonyaya ilhak edilen 
rnıntakalar ve katiyetle tesbit edilen Po· 
lonya • Ç-ekoslovakya hududu hakkında 
bir kararname projesi kabul etmiştir. 

• Filistinde ortodoks, protestan ve ka· 
tolik hiristiyanların rüesası, diğer arablar
la mütesanit olduklarım ilıin eden bir ~ 
yanname neşretmişlerdir. 

• Taymis gazetesinin Vellingtondan 
öğrendiğine göre, Yeni Zelanda hükOmcti 
tayyare kuvvetlerini sistematik surette 
arttırmak niyetindedir. Milli müdafaa na· 
zın Jones, İngiltere hükfuneti ile 250 tay· 
yare satın almak için müzakerelerde bu· 
lunmaktadır. 

• Norveç kralı dün öğleden sonra Lon· 
draya vasıl olmuştur. 

• Paskalyada aktedilen İngiliz· ltalyan 
anla~alan meriyete girmiştir. Merasim 
nomada Chigi sarayında kont Cianonun 
odasında cereyan etmitşir. 

• İngiltere kralı George Romanya kralı 
Karola dizbağı ni~nını ve veliahd prens 
. 1ichele "Roral Victorian Order .• in bilyük 
..,alibi:li ihda etmiştir. 

• Macaristand:ı yeni lmredi kabinesi 
bugün tahlif edilmiştir • 

• Ankarada 21 ikinciteşrinde yapıla· 
cak otan hariciye imtihanı 5 ilkkfinuna ta 
lik edilmiştir. 
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Ankara, 16 (A.A.) - Ata türkün ce. 
nazc töreninin Ankaraya ait esas pro· 
.gramı şudur: 

Ankaraya mutıasalat 
fO 8onteşrin 1938 patar günü: 
Cenazeyi taşıyan tren saat 10 da 

Ankara istasyonuna muvasalat ede. 
cek ve Reisicuml;ıur. Büyük Millet Mec 
lisi Reisi, Marc•şal, lcra Vekilleri He
yeti ve snylavlar tarafından merasim. 
le karşılanacaktır. Bu karşılama me. 
rasimi:ıe bir piyade taburu iştirak e
decektir. 

Tabut vagondan indirilecek ve bu 
esnada ihtiram kıtasına refakat eden 
bando tarafından Şope:ıin matem mar 
şı çalınacaktır. Tabut 12 general tara. 
fmdan kemali tazimle ist'!syonun bil· 
yük holü:ıden geçirilerek istasyon 
merdivenleri önünde bulundurulacak 
olnn top arabasına vazedilecektir. 

Top arabası istasyon caddesini ta. 
kiben Büyük Millet Meclisine doğru i. 
lerliyecektir. 

lstasyo:ıdan Ulus meydanına giden 
caddenin iki tarafına asker dizilecek
tir. 

Tabutun top arabasına nakli esna. 
smda 101 pare top atılacaktır. Tabut 
frak giymiş 12 !laylav tarafından top 
arabası:ıdan indirilecek ve Kamutay 
binasının methalinde önceden hazırla
nan mahalli mahsusa \'ar.edilerek bir 
katafalk vUcude getirilecektir. Ka.. 
tafalkm iki tarafına altı oku temsi. 
le.:ı alb meşale konulacak ve bu meşa
lelerin yanlarında sağ ve solda hirer 
general, birer subay ve erden müte • 
şekkil altı kişilik bir heyet büyük i.ini
formalarını lfibis ve kılıçları çekilmiş 
bir vaziyette tazim nöbeti bekliyccek. 
terdir. 

Saat 13 ten itibaren Istanbulda ya. 
pıldığı veçhile Reisicumhur. Büyük 
Millet Meclisi Heisi, Başvekil, İcra 
Vekilleri heyeti. s:ıylavlar, başta Ma
reşal olmak Uzere kara. deniz ve ha. 
va kuvvetleri mensupları ile mülki er
kftn C. H. Partisi erkanı. dekan ve pro 
f esörleri başta olmak Uzere Ankara_ 
daki fakiilteler, harp okulu ve diğer 
yUksek okullnr talebeler!. memurlar, 
mnli, ticari, idari teşekkilller mensup. 
lan. matbuat mümessilleri ve arzu e
den halk katnfalkı:ı önünıfon geçerek 
resmi tazim ifa ederekl<>rdir. 

Cenaze töreni 

21 Sontcşrin 1938 vazartesi gihıil: 
Cc>nazeyi takip edecek zevat saat 

9,45 e kadar Kamutay ?>inasına gel. 
miş oulunacakJardır. Ec.,ebi, murah
has :teyctleri Anknrapalas holünde 
toplanacaklar ve bilahare kendilerine 
tahsis edilen yerleri işgal edecekler. 
dir. 

Top arabasının önü:-d" gidecek "). 
lan kıtalar. kolbaşısı Ha1k sineması 
önünde bulunmak Uzere Çankırı cad
desi boyunca yürüvüş kcılu:da top • 
lanmış bulunacnklardn·. Yabancı kı
talar Parti bina~r ile Halk sineması a. 
rasında kendilerine gösteriJe" 1c yerde 
yürüyUş kolu nizamt::ıda lıazır olacak. 
lardrr. 

Saat 10 dn tabııt frak giymiş 12 s3y
lav tarafından kaldırılarak. F'nmutay 
binası önünde bulundurulacak olan 
top arabasına v11~.ccliJecektir. Bu esna. 
da Ce"'OZ"ve ref P 1<nt edece1c olan l2 
general. top arabasının iki tarafında 
kılıçlarını çekere!c mevki alacaklar -
dır. 

Tabut ton arahs:nn vazcdildikten 
sonra. vPrilecek işaret Uzerine, kıtaat 
yUrUyUşe başhyacnk ve cenau>yi se. 

e ai. ~o no. uu ........ - • J a. 
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lamhyarak ı :ıumaralı krokide gös. 
terilen yerle,·ini almak üzere ilerliye
ceklerdir. Bu yürüyüş esnasında kıta.. 
ata refakat eden bandolar çalmıyacak
tır. 

Cenaze alayının nihayetinde gide • 
cek olan piyade taburu:ıun kolbaşısı 
Halk sineması önüne gelince tabur du.. 
racııkttr. MUteakıben, yabancı kıtalar 
da hcırekt!te gelerek top arabasının Ö· 

nündeki yerlerini işgal edeceklerdir. 
Bu:ıun üzerine cenazeyi takip edecek 
olan u>vat 2 numaralı krokide göste. 
rildiği veçhile, yerlerini alacak ve ar
kalarına, alayın nihayetini teşkil ede. 
cek olan ~bur llerliyerek korteji ka
pıyacaktır. 

Bu suretle teşekkül eden cenaze ala
yı, verilecek bir işaret üzerine, hare. 
ket eyliyecektir. Bu esnada Riyaseti· 
cumhurbandosu Şopenln matem mar. 
şını çnlmnğa başlayacak ve diğer ban.. 
dolar münavebe ile ve alaydaki sırala
rına göre matem havası çalacaklardır. 

Alayın yürüyüşe başlamasrr:rlan iti. 
haren cenazenin mUT.Cye muvasalatma 
kadar her 5 dakikada bir adet top a.
tı1acaktır. 

Alay kıtantı:ıın kolbaşısı Bahriye 
caddesi hizasına varınca kıtnlar 3 nu. 
maralı krokide işaret edilen yerleri 
alacaklardır. Topçu taburu krokide i. 
şaret edi1en mahalle yaklaşırken yo
lun sağma yanaşacak ve tam mevkiine 
gelince duracaktır. Türk piyade kıta.. 
atı ile ec:ıebi krtnatı yUrüyUşe devam 
ederek krokide g&terilen yerlerini 
yola tevcihi cephe ederek if.gal ede. 
ce'lcler ve cenaze geçerken selllmlıya.. 
caklardır. 

Cenazeyi t~ıynn top arabası ve bu. 
nu takip eden heyet ilerliyfrck Etnog
rafya müzesinin methaline takarrüp e. 
decekler ve 3 :ıumnra.lı krokide göste
rildiği üzere ahzı mevki eyliyecek1er. 
dir. 

Tabut generaller tarafından mahal· 
li mahsusuna nakledilecek ve tören 
burada hitam bulacaktır. 

Cenaze alnyı şu suretle teşekkUl e-
decektir: 

1 - Mızraklı bir sUvari alayı. 
2 - Topçu taburu, 
3 - Alay sancağı ve bandosu ile 

muhafız ahyı, 

4 - Alay sancağı ve bandosu ile 
Harbiye alayı. 

5 - EC'nebi kıtalar (Alfabe sırasL 
le), 

6 - En.:ıdosu ile bir deniz müfre
zesi, 

7 - lki tarafında kılıç çekmiş va. 
ziyctte 12 general bulunan ve ccna. 
zeyi tnşıyan top arnbasr. 

8 - AtatilrkUn harp ve istiklal ma
dalyalarını taşıyan generar ve onu ta. 
kip eden Rivascticumhur erka:ıı, 

9 - Atntilrkiln ailesi efradı. 
1 O - R{'i"if"umhur, 

11 ..... Btiyük Millet l\fecli!:i Reisi. 
Başvekil. M&re~al. 

Protokol 
12 - F~nebi misyon şefleri, 
13 - Kordiolomntik ve misyon ~ef

IC'rine merbut bE>vet1C'r. 
Protokol 

14 - lcra VekilJeri Heyc~i, 
Protokol 

15 - S:ıylavlar. 
Protokol 

16 - Barem Ü\ilncU dereceye kadar 
askeri erkan. 

17 - Bar.'.'m üçüncü dereceye kadar 
mülki erkan, 

18 - Bir piyadC' taburu. 

Sabık Efgan kra 11 

Ama 

ziy· , 
Sabık Efgan kralı Amanullah Hanın 

Atamıza kar~ı son hürmet ve veda mera· 
siminde bulunmak için şehrimize geldiği· 
ni dün yazmıştık. Atatürkün samlmi dost 
larından olan sabık kral, dün öğleden son 
ra Do!mabahçe sarayına gitmiş ve Büyük 
ölünün tabutu önünde uzun müddet hıç· 
kırıklarla ağlamıştır. Perişan bir halde 
saraydan ayrılan Amanullah Han büyük 
teessürüne rağmen bulunduE;ru bir beya· 
natta şöyle demiştir: 
"- Beni en derin yerimden \'uran, 

yarahyan bu kara haberi Romada duy· 
dum. Bir gece evimizde refikam ve aile 
efradımla birlikte radyo dinliyordum. Bu 
acı haberi öğrenince refikamla beraber 
kendimizi kaybettik. Beynimizden vurul· 
muş gibi biran içinde sersemlemiş, kendi· 
mizden geçmiştik. Büyük teessür ve acı· 
mızı gazetelerde okuduğumuz tafsilat da· 
ha ziyade arttırdı . .Nihayet dayanamadım 
ve Refikamla çocuklarıma \'eda ederek 
teessür ve clernlerimi onun manevi huzu· 
runda izhar etmek için buraya geldim. 
Eğer gelemeyip, ebediyete kavuşan 

bürük ölünün önünde göz ya~larımı dö· 
kemeseydim, bu ayrılık benim için ta· 
hammül cdılme.z bir acı olacaktır. lşte 

görüyorsunuz, artık sönen güneşin, bü· 
yük arkadaşımın tabutu huzurunda iği!· 

diın, ağlndım doya doya hıçkıra hıçkıra 
ağladım. 

Elemim Türk milletinin hudutsuz ele
mi kadar büyüktür. Çok sevdiğim Türk 
milletine de taziyetlerimi arzederim,. Ben 
Atatürkü tanıdığım gündenberi çok seve· 
rim. O, büyük insan yalnız Türkiye için 
değil bütün ~rk için de bir rehberdi. A· 
tatürk o kadar kuvYetli hir Tiirkiye bırak· 

An 
=-enç 

Atatürk abidesi 
önünde 1htifal yaptı 

Ankara, 16 (A.A.) - Ankara yük
sek tahs:1 talebesi bugün öğleden sonra 
Ulua Meydanındaki Zafer abidesi ctra. 
fında toplanarak Atatürkün mukaddes 
hatırasını taziz eylemişler ve abideye 
çelenk koymuşlardır. 

İhtifale bir ağızdan okunan lstiklfıl 
Marşiyle başlanmış ve iki dakika sü
kllt rdilmiştir. Müteakiben bir genç 
tarafından Atatürkün ge:ıçliğe hitabe. 
si okunmuş ve onu yüksek Ziraat Ens

titülerinden, Hukuk fakültesinden, 
Gazi terbiye enstitüsünden, tarih _ dil • 
coğrafya fakiiltelerinden ve siyasal o
kuldan birer gencin hitabesi takip et. 
miştir. 

İhtifale meydanı dolduran on binler
ce genç ve hallan da iştirakile ancliçile
rek nihayet verilmiştir. 

Başvekil Celal Bayar ve Vekillerimiz 
de ihtifal mahalline gelmişler ve top. 
Jantının sonuna kadar hazır bulunmuş· 
lardır. 

* * • 
Bugün Ankarada yüksek tahsil genç

liği büyük ve ebedi şefimiz Atatürkim 
hatırasını Ulus meydanında yadettik. 
ten sonra bir heyet gençlik kaynağı olan 
Ar.'-"ra Halkevine giderek Başkandan 

Ankara gençliğinin Ataları için duy -
dukları büyük kederin bütü:ı yurtt2şla
ra bildirmesi için Anadolu ı:ıjansının ta
vassutunu dilemi~lerdir. 

Anadolu Ajansı, Ankara ge."lçli~inin 

bu necip duy_gularır:ı bütün yurtta:;lora 
bildirir 

bıtll 

orı 

apl• 
.~ 

·ııetın 
mıştır ki, artık bu ını yol~tllf· 
devir geçirme ine imkan rıın ı~ 

Türk milleti Ulu Atası trı'noC 
~· . tc:rnct 

yolda yürüyecegını, ·c:tif··· .. te!J'lll~ • ..ı3 
cum!1ur seçmekle gos o•arı /V'r 

Hal.·k· b' Tu .. rl· dostu -~ ,ı ı ır ~ . cerı;I"- -e 
Han Atamıza yapılacak 3c:ık \ 

k bulun ·,e 
minde husuc:i olara ··rıe tBJl· 

ı .. OLI ıl' 
gün sonra da İsmet no ·deeei-1 · 

... a gı 
lunmak üzere Ankara,, I~ 

Atan 
odas:bı 

., ll ~ 
Herşey oldllJ! lflfot 
muhnfazn cdııJıçe sırı 
B .. ··k Atanın Dolrnab -"'~od' 

UYU .v• yatV 
da ruhunu teslirn ettıg• ı 5il ı.t 

. e e •· 
b .. t•· d · · bir şeyııı .J:ııııt u un aıresı ., a eıv fe 
zin oldu~ru gibi muhaf .. : ... vuruıı 
Tarihi yatak odası, tas ·c bllıı.ıtı 

d .. eıırn1 :s 
de bir sadelikle oş 
~ e~ 
•JJr. ıtıılc v 

Ceviz bi• karyola, ko 1ıııtl f' 
.1 • k'" b" at ve kaP uort oşe ır sa bıl 

telefon. . kurıılatl ·ıl 
Haftada bir defa . ııst5 ı, 

Ata türkün ufCılündenberı ıacaı.ııt·t 
d. S .. eye kaldır• .... iı: 

te ır. aat muz ııefirtı...- \)!O 
Duvarda Moskova . t>"r ta 

a·vı 1 
Apaydının gönder ıg e 

durmaktadır. ld ııa18t 
Büyük ön.derin ter edili1ord• ı 

yatak aynen muhafaza. 0cııs1 dıf 
B .. "'k Atanın ınesaı j:ta 

uyu lıınll'I" ~ 
sadelikle döşenmış ~u rnUb3rt ta 

d. ·nın at~ velki gün ken ısı al< t 
• bOllr ~ 

yataktan ihtiramla 3 bil )'il ' 
tnbut. afı r duktan sonra, bu . etr · ti 

sı üzerine vazedilınıŞ vebelttetl~e ~ 
.. bet ·ıııı 

müddet o haliyle 00 1tit1c:r1 • 
·· ait va ... 1'' 

Atatürkün mus ları iÇ1'' ,Jı< 
gul olduğu <lil mcvzuktaııtl"ııi:t 6 

• ca •fı'.C " ğı yazı tahtası cıa - 11afı ' i o 
ber . ...,,s 

linmiş olmakla bcra 1ce1ı1•• 
bu yazılardan "ÖÖzen., 

maktadır. ~ 
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Mebusan Mec ısı, teb'1 ~· 
asını ~ıı .ıı 

At,,t..!rkün hatır ıarı sY".r ı;l 
M .. clis Reisi, meoıı p.ıaH rlttJtl tııl ' 
ga davet etmiş ı1e ..ıc:cı;s.~"')jlı'ıl e 

. ıerle ro l•\Y- ... t 
heyecnnlı tabır. . 'fiİr"' 'c5i ıı~ 

tir. Reis, müteal<ıbe~ı"e ııitatı 
• t3Z I 

~ap edinerek lıır 
miştir. 
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Saç boyası 
Yazan: Ora G. A. 

Bayanlar ,saçlannı kı kestirirler, kıvır-

ırlar yahut ondüle yaptırırlar ama, tabii, hiçbiri 
saçlarını boyatmaz. Bir bayanın ea.çlarmı ne 
renkte görürseniz, ona saçın asıl kendi rengi de
miye mecbursunuz. Meseli tabiatinden sürmeli 
ve simsiyah kirpikli iÖzlerin etrafmda altından 
çerçeve gibi, parlak sarı saçları bile •' tanrı ver. 
gisi,, diyerek. tabiatta pek nadir görülen bu 
müstesna güzellikten dolayı sahibini sadece teb
rik etmek lazımdır. 

Kadın saçı şu altı rengin birinde olur: Ko-
h._. yu si/ah, açık siyah, kestane rengi, açık sarı, 
~l'ıl\ı altın sansı, birde kımuzımtrak aan. Pek müstesna 
~ ~ gençliklerinde bile berin kendine bırakmak ihtiyatlı.ılık ~ 

haııgili. . rc~ginde olur. Bu lur. Saçları ve bütün vücudun aağlıfmı 
-....~ ~etıdi r nı .gorsek - şüphesiz • •ehlikeye koymamak için berberin kul-
.._"'lllııla bcr:gı deriz... landığı boyanın cinsini tahkik etmek 

'-tcıcı er, bayanlar saçlarını lazımdır. 
IS r ker er de onlara hak ver • Saçların rengini değiştirmek için en 

k ~odan n emrini yeri- ziya.de kullanılan oksijenli •udur. Bu, 
bey u: Meıaa bayanların saçları boyamak d~ğil, rengini açarak 

~ tıaa aı olacak derse, insan san yaptığı için, ona saç boyası bile 
t g ti gczcbi 'r? Nitekim, denilmez. Tesirini kuvvetlendirmek için 
~ de~iş de. o vakit saç ona amonyak ve daha güzel bir aan 
~ki gibi iyice bilinme. renk vermek için, alkol katarlar. Her 'la &açlarını pudraya bu- hangi suretle .oluraa olsun vüeude bir 
~ ttrlarnuş... Modadan zararı olmaz. Fakat saçtan kurutur, 
, daha olur: Bazılarının çok ve sık sık kullan4Jnca saçlar çabuk 

ıtrı0~ı bcı yagında yani he- kırılır ve dökülür. Dökülmeseler de, ok-
ı.:lic Ça~ında gU,müş gi'.bi sijenli suya çok devam edilince, saçlar 
b~cyaz saç ara herkesin sert ve koyun tüyü gibi olurlar. Ondan 

~\. ete yaşlılıkta taham • dolayı bununla- altır! sarısı rengini alan 
~ ~ olrnas d b .. saçları sadece uzaktan seyrederek gü • 
fL.. "ile hUrrnet" doa w a enh~z zelliğine hayran olmalıdır. O saçlar ok-

' ı, ~ruıu, ı.ç şanmağa gelmezler .... 
\ ~ 1tt Asıl saç boyalarının zararsız olanları 
~hrılar saçlarım boyat. nebatlar.dan çıkarılan boyalardır. Pa • 

·-- ,.--..._ ?crı ~~· Eski erı kadın- patya çiçeğinin ıuyu kestane renginde 
'tını değiştirmek iste- saçlara sarı renk verir. Ravend tozu, ıu 

' kor~ar yahut evde yahut beyaz şar~p içinde, beyaz saçlar 
,~,.Şimdi saçları on- san yapar. Çay ıle ceviz kabuğu beyaz 
il berberleri onlara sa. saçları karartır, kestane renginde saç-

~tıı tcrıgi de verdiklerin.den lan k-;yulaştırır. 
dl kendilerine saç boya· Kına, yalnız başına yahut ceviz yap. 
1ct.rı artık t d' rağı veya kestane yaprağı tozu ile ka-asavvur e ı· . 

nştırarak koyu sıyah saçlara kırmızım-

"'\o >'alaruım bazdan za_ 

ta b •dtta zehir gibi tesir 
°h kullanacağmı bcr. 

lGtk· 
I~. 'Veye gelen 

t' Almari 
t. ayYareci 
"'erttı k 
'"de etlerine 
~ ..!t ettiler 

trak, açık siyah o'lanlara kırmızı renk 
vermek için kullanılır. 

Çivit otu yaln.z kullanılınca saçlara 
sivit rengi verlr. Ancak bu renk etıild 
zaman masalJarındald saçlara ve sakal· 
lara mahsus olduğundan timdi çivit 
otundan sonra kına silrerler. O vakit 
saçlar parlak siyah renk alır. İkisinin 
her birinden az veya çok kullanılmaaına 
göre saslarm rengi de koyu veya açık 
siyah olur. 

Ne!latlardan çıkarılan bu saç boya. 
larmın hepsi de zararsızdır. Kına ite 
ceviz yaprağı karışan boyalar saçlara 
kuvvet bile verirler. 

ı---····-.. ·-········---- ı 
1~~!5_!!.~~I 

Uzakşa 

Bütün 

ol 
harplerde 

ıast 
Japonya Cinde çok bUyUk bir istilA. 

harbine girieell epey oluyor. Dllnyanm 
Avrupadan tamamen uzak bir köııesinde 
yapılan bu bllyük harbin bizim bildiğimiz 
harblere benzemiyen, çok garib tarafta

n vardır. 
Ve gerek Çin, gerek Japon ordularının 

içinde harbettiltlerl eeralt, bilhassa Ja
pon ordusunun vaziyeti akılların almıya
olacağı kadar mllşklllA.tlarla doludur. 

Çin. Japon harbinde, insanların baya
tmm kıymeti o kadar az, o kadar azdır 
ki, bunu bir Avrupalı insanın kafası ala-

maz ..• 
Bir A vrupatı mubarrün, Çln harbini 

anlatan yazısından, kUçUk blr parça al
dık. Bakın bunda uzck ııark harbinden, 
bilhassa Japonların asker ihracının ka • 
rakteristik taraflarından nasıl bahsedill· 
yor: 

Blrlncıteırinin on Uıincl glinll pfakla 
beraber J~ponlar, Hong - Kong'un gi
malinde bulunan Kuang - Tung sahilin
de otuz bin uter çıkardılar. 

CiO harb ıemisl bu ihracatı himaye e
diyordu. Orada İngilizlere alt arazinin 
bir kenarında Bias adında tenha bir koy 
vardır. İ§te ihracat mmtakasmı bu koy 
teşkil ediyordu. 

Slall bir sabahtı, Çin deniı:inln Uatflnde 
soluk, kirli san bir 8la vardı. Denizin üs
tilııe asri Çin 'in buhurları .sinmiş: Mazot 
muzahrafat kebab •e tezek kokusu. 

Sisten glSrllnmlyen donanma, bu bava 
fc;inde mUtemadiyen böftlrllyor. Romor -
körler, sallar dolusu taburlan karaya 
doğru soluk soluğa sUrllklUyor. Bir dUzü
ne kadar tayyare lnı nemli ldrllllfbi tıze
rlnden Adeta dokunarak geçiyor. Pilot
lar, sislerin Usttlnde kalan Viktorya te
pesiyle Hong - Kong adasından başka bir 
şey göremiyorlar ..• 

Ufaktefek sarı askerler sulara atlıyor 
ve ne köprU. var, ne iskele... Sulara gö
millerek yalnız elleriyle suyun llstünde 
ttıfeklerinl ve cephanelarlnl tutuyorlar. 
Ölü, ıssız ve metrük bir memlekete do~
ru yanaıııyorlar. Boı saz klUbelerden baş
ka bir ıey yok ••• ı..ı.:_·11 '1 bazı göste~ uçu§ları 

"ı ~ eırııekethnize gelmiş o-

'2"-. ~an tayyarecisi, dfln 
l\ı;~ h, Belgrad Uzerin • 

Knzıl g~lge HABER'İN RES 

'ıı:"det etmek Uzere Ye
~ etnıişıerdlr. Bu tayya-

' lehriınıze gelnüş olan 
Ilı' hıeteci, BUyilk Şefimi
~bı:unde bulunmak üze

' kalnuştır. 

ELEI< TRll{ CER 1 Miri ıU 
Bil.ı l<01&1RuMl.E$Tı~D•lt· 
'TEN .S ON.q.Q 1tıl,ı1. GöıGI 
ille .lilV(JEQı vt lt401NI 
8ER1181R J'Jl.ıl> 
"'~~rı .. 

Y.4,4N ŞoYw-., 
.SUN .' Sıll 16/C 
A04N'I Vı/t~IDÖfl'T 

"'~' '" "'"l'" 'IKA/f / 
~ ,.,. 
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Celô.l Bayar 
itimat reyi aldı 

_... Bq tarafı 1 nclde 

Resmt bir lisanla bu maruzatımı 

bildirirken. inkılAbm ve Atatürk rejL 
minin en mümtaz bir siması ve Tilrk 
milletinin büyük evlMı olan, iki:ı'cl 

reisimiz fnönünün, Cumhurreislik dev 
rinin, milletimiz için müteyemmen ve 
mesut olması:n temenni ederim, .buna 
şahsen emin olduğumu ifade eylerim. 
(Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli al
kışlar). 

iokıliip tarihinin e_n önemli 
devri 
Arkadaşlar, 

Milletlcrb tarihi, acı. tatlı bir Ç<..:c 
natıralarla doludur. Bugün biz inkı· 
lap tarihimizin, en ncı ve fakat en ö. 
nemli bir devrini yaşıyoruz: Aziz var
lığını her kuvvetin fevkinde tel!.:.Cki 
ettiğimiz ve öyle olduğuna da ina:ıdı. 
ğımız Şefimizi kaybettik. Şefin haya
tında Türk milleti nasıl yekvücut ofa .. 
rak, tek bir kalb gibi O'nun sevgısın

de birleşmişse, matemini de ayni su
rette, tek bir kalp balinde tutuyor ve 
ıstırahile ağlıyor. 

Denilebilir ki, şimdiye kadar hiçbir 
ki~se hakkr.ıda bu kadar vatanşümul 
bu kadar Alemşümul bir acı duyulma. 
mıştır. Kendi ruhumuzda bu acıyı 
hissediyor ve kalbimizin kanadığını 
duyuyoruz. Tilrk milleti gibi vefakar 
bUyUk bir milletin, kendisine bin bir 
mahrumiyet içerisinde, en büyük mu
vaff akıyetıeri temin etmi;; ola:ı büyük 
bir evladı hakkında başka türlü ha. 
reket etmesine esasen imk5n yoktur. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

;Atatürk, bize, yaralı bir vatan kur. 
tardr. AtatUrk, bu yaralı vatanı. içe· 
rillni asırlardanberi sinmiş olan hu. 
ratelerde:r. efsanelerden, bir takım va 
ht fikirlerden tamamen temiıJiyerek, 
kuvvetli bir rejim de kurarak, mesut 
ve müreffeh bir halde, bize bağışla
dr. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

TUrkUn ebedi bir tehlikeye, düşU • 
yor sanıldığı zamanda, imdadına koşa_ 
rak. felaketten bizi kurtardı. Zeva! 
bulmaz istiklalimizi ve cbcd müdd,et 
vatammızı Türk reyeti istiklali aL 
tında yaşatmak imkiuımı buldu ve 
verdl. (Bravo sesleri, şiddetli alkış. 
lar.) 

Atatürkü kamil bir insan 
diye de seviyoruz 

Atatürk sadece bize vatani hizmet
ler ifa ettiği için sevmiyoruz. Ayni za.. 
manda, tam manasile kamil bir insan 
olduğu için de seviyoruz. (Şiddetli al 
kışlar, bravo sesleri). 

Atatürk, vefakfirdı, mütevazi idi, 
herkesin hakkını yerinde verirdi. (Çok 
güzel sesleri). 

Arkadaşlar, 

:Atatilrkü:ı hayatı ve mazisi hakkm
aa. söz söylemeği kısa bir celseye sığ. 
<Iırmak en müşkill olan bir iştir. Yal
nrz milsaadenizle çok sevdiği ve çok 
güvendiği, Bilyük Milletinin iradesini 
temsil eden bu kürsüden O'nu:ı ma. 
neviyetine hitap ederek diyorum ki: 

Atatürk. 
Senl sevmek, tebcil dmek, her Türk 

,etanseverinin milli ödevi, ve namus 
borcudur. (Ştddetli alkışlar ve bravo 
sesleri), 

Aziz arkadaşlarım, 
Ke:ıdisini methetmek ve ihtiras gös. 

termek, içtimai hayatta bir nakise o
larak kabul edilmiştir ve hiç şüphe. 
simir ki, bu öyledir. Fakat, ben size 
iftiharımızı ve ihtirasımızı şu dakika
da ifade etmekten çekinmiyeceğim: 

Benimle beraber heyeti \'ekilevi teş. 
kil eden arkada~lanm ihtilalin ve 
inkılfıbın tfı ilk gUnü:ıdenberi büyük 
ve ebedt Şefimizin hayata gözünü yum 
duğu dakikaya kadar, izinde ve peşin.. 
de, yolunda şuurla yürüdük. bu, bizim 
ebedi iftiharımızdır. (Şiddetli alkış
lar ve bravo sesleri). 

Hiç şüphe yok ki. büyük Türk mil 
Jetinin seciyesine ve karakterine uy. 
gun olarak vücude getirdiği ve bize 
hediye ettiği rejimi, koruµıak hak • 
ktndaki ihtirasımız. ölçüsüdür. (Bra-

. vo, bravo sesleri). 

Eiki pro!.:rom1 devam 
Arkad~lar, 
Teşkiıatı ernsiye hükümlerine gö

re, sizin itimadınızı kazanmak için, 

detlendi ve Valuvayı mahvetmek üzere 

hükflmetin programcı size arzetmek 
iktıza eder. 

Benim bu mebhasta fazla sözilm 
yoktur. 

Geçen sene Hitfen tasvibinize ikti • 
ran eden programmuzın ~imdiye ka
dar yapılmış olan kısımlarmda:ı maa. 
dasını yürlitmek, azinı ve kararında. 
yız. (Alkışlar ve muvaffakıyet nida
ları). 

Partinin programı bizim 
rehbrr;mi.ıdir 
Ayni zamanda. bize daima hakiki 

yolu gösteren ve içinde milletb nur
lu iradesi okunan Cumhuriyet Halk 
Partisinin programı da bizim rehbe. 
rimizdir. (Bravo sesleri), 

Arkadaşlarım, 

Herhangi bir hiikflmet için muvaf. 
fakıyet Amili olarak, birinci derecede 
gözönilnde bulu.:ıdurulmrun lazımgelen 
bir hakikat vardır: Milletin hakiki dü 
şüncesi. 

Biz milletimizin fU an fcin düşilnce
lerini şu suretle hulasa ediyoruz: Mil. 
letimiz, on beş senede:ıberl tecrübe e
dilen Kemalizm rejiminin kendisine 
verdiği huzur ve sükun içerisinde ça. 
hşmak ve kuvvetlenmek istiyor. (Sü_ 
rekli alkışlar). 

Milli hudutlar dahilindt- mesut ol
mak eme1J:ıdedir. (Bravo sesleri). 

Bizim harici slyasetimimeki: Da. 
hilde sulh, hariçte sulh düsturunun 
ifadesi. ancak bu suretle tefsir oluna
bilir. esası. milletten gelmiştir ve Bü_ 
yük Şef tarafından ifade edilmf§tir. 
(Alkışlar). 

Mevcut istikrarı, bu matemli gUnle. 
rimizde. milletin heyeti umumiyeı:ıinde 
tecem eden tesa:ıtitl~ muhafaza etmek 
emelimiz tamdır. Halistir ve çok kuv
vetlidir. (Bravo sesleri ve çok sUrek!i 
alkışlar). 

Rejimin kanunları Tilrk eamlasma 
dahil olan bi15 f stisna her ferdin hu. 
kukunu, emniyetini ve mUsavatı;ıı te
keffül etmektedir. Kanunlarmuzın te. 
keffülü altında. bütUn vatandaşların 
seyyan bir surette haklarr.ıı gözetmek 
bizim için en mukaddes bir vazüedi:z:. 
(Bravo sesleri ve alkışlar). 

Harici siyasetimiz deai,me• . . " mıştir 

Aziz arkadaşlarım, 
Size programımızr.ı harfiyen ve ol 

duğu gibi tatbik olunacağını söyler • 
ken, harici siyasetimize de bir nebze 
temas etmek ihtiyacını duyuyorum. 

Harici siyasetimizde değişecek hiç 
bir şey yoktur. Anlaşmalarımıza, dost· 
luklarımıza, ittifaklarımıza, bütün sa.. 
dakatimizle bağlıyız. Bunları büyük 
bir azimle yürüteceğiz. Bu uda, si:ze 
olduğu kadar, bUtün dostlarımıza ve 
milttcfiklerimize de bir itimat ve mu
habbet sadasıdır. (Bravo sesleri ve sil 
rekli alkışlar). 

Rejimin kullaııyız 
Sayın millet vekilleri, 
Beni ve benimle vazife almak Uit. 

fu.:ıda bulunan arkadaşlarımı çok ya
kından tanırsınız. Yaptığımız işleri bi. 
lirsiniz. fikirlerimize vakıfsmız. Her 
§eyden evvel temin etmek isterim ki, 
rejimin azat kabul etmez kullarıyız. 
(Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 
Kullarıyız dedim, bu kelimeyi miskin 
bir it3at ifade için değil işlerimize 
§Uurla bağlılık ve onları sadakatle yü
rütmek azmimizi tebarüz ettirmek L 
çi:ı kullandım. (Alkışlar). 
Eğer inkılabın bidayetindenberi, de. 

vam eden fikirleri şuurla yürütmek im 
kanını ve sizin arzu ve emellerinizi 
icra etmek kudretini biroe görilyor
sa:ıız (Hay hay sesleri) milletin ira. 
desini temsil eden siz kıymetli arka
daşlarımdan ricam şudur: İtimadım. 
zı biroen esirgemeyi:ıiz. (Alkışlar, c. 
sirgemeyiz sesleri). 

Aziz saylavlar, 
Son söz, elemimiz, hicranımız. çok 

büyüktür. Fakat inanımız, güvenimiz 
de o nisbette bUyüktür. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

A~atürkil u:ıutmıyacağız. (Hayır, 

asla sesleri). Her zaman tebcil edece. 
ğiz. (Silrekli alkışlar). Millet uğrun
da azimle yürilyeceğ;z. (Bravo sesle. 
ri ve sürekli alkışlar). 

• • • 
Başvekilin beyanatını müteakip Halil 

Atamızı ziyaret 
_... Baştara/ı 1Jl incide 

Derin bir sükut içinde akan insan seli, 
etrafında büyük üniformalannm yaldızı 
altı meşalenin alevlerile parıldayan tazim 
duruşundaki subaylarla çevrili ebedi şe-

Merasimde 
bulunacah beye 

fin tabutu önüne gelince hıçkmklar ar-

1 
• 

tıyor. gözyaşları selJeşiyor, ve atlas bay- g e 1 y o r 
rağa sanlı tabutun İçinde yatan yüce in· ~ 

sana bu ayrılığın yüreklerde meydana ge- Atamızın cenaze merasiminde buluna. de Martel, ve şarktaki 
tirdiği dayanılmaz acının tezahürünü ma- cak olan dokuz ~ilik Kamutay heyeti lle leri kumandam General __ __..,. 
temle tazimin birlc5mesinden doğan ifa· Baı;ıvekalet hususi kalem mildilril Baki naze merasiminde temsil ~ 
desi imkansız bir his bocalaması içinde Sedes ve askeri bir heyet bu sabahki Albay Kole de heyete 
huşuyla iğilerek ifadeye çalışıyor. trenle Anknradan ı:ıehrimfze gelmişler - maktadır 
Meşalelerin aydınlattığı tunç yüzlerde dlr. Anka~ 16 (A.A.)° - ati 

de:in matem çizgileri, bariz bir hüzün Baavekil Ccllil Bayarm bilyUk ölünUn adındaki Fransız krU~ k;,;; 
manası var. Atatürkün çok sevdiği ordu son merasimine lstanbuldan iştirak et - cenaze merasimine işura 
mümessilleri ağlamaktan kızarmış gözler- mek Uzere yarm ııehrlmize gelmesi kılv- İstanbula gelecektir. 
le Büyük ölilnün tabutunu yalın kılıç vetlo muhtemeldir. 

beklerlerken iştirak ettikleri muharebe- So" yet he)f'li geJdi Yunan heyeti 
!erde hiçbir sarsıntı göstermiyen bu kah- Ecnebi heyetler bugün.den itibaren Atina, 

16 
(A.A.)° -

ramanlar acı kayıbın matemile ne kadar gelmeğe başlamışlardır. İlk olarak bir 
ld ki b .. ·· · t ti · ğ tebliğ ediyor: sarsı ı - arını utun me ane erme ra - Sovyet torpidosiyle Sovyet Birliği ha. · Atatürkün cenaze ın 

men gözlerden gizliyemiyorlar. riciye komiser muavini Potemkin ve Ka pe 
T b k d b. d' ·1· lt lunacak olan !heyet, et a utun ar asın a ır sıraya ızı 1 a ı radeniz filosu kumandanı •ehrimize ek 

1 dd l.k · k l" d :r hususi bir trenle har b meşale var. A tı ma e ı ın ı cıp an ı- gelmi"'lerdir. 
• 1 ı · l · b" s martesi öğleden sonra .. mızın rcmzı olan bu mcşa e erın a evı ı- Sovyet heyetinin mihmandarlığına ırıu 

ğue a a~·an '.r ~~ ~-n a.~~ş· a ~-~nu1n oş U kurmay albay Ömer LQtfi ile denizkur luna devam edecektir. 
1 ğl b" •d ı ı 1 1 t - 1 varacak ve Ankaraya 

na uşu ~e uzun ı \e e l)Or ar.. may binbaşısı Tahsin bava yüzbaşısı Hü 
Salona girerken huşuyla ürperen kalp- seyin Turgudla Harlciye Vekaletinden • 

ler tabutun önünden geçerken sahipleri· Necdet Akay tayin edilmişlerdir. Bulgar heyetı 
nin ayaklannı dolaştırıyor, dermanı kesi· Sovyet müfrezesi Ankara, 16 (A.A.) -
len dizler, gözü yaşlı insanları zorlukla naze merasiminde batır. 
salondan çıkarıyor. Ankara, 16 (A.A.) - Atatürkün ce. Bulgar heyetinin taın li5 

Salonun ikinci kapısından eski harem naze merasimine 100 kişilik bir Sovyet Kral sarayı rnülki ida 
bahçesinin iç kısmına çıkanlar, burada· müfrezesinin zabitJeriyle birlikte işti. tantin Panof, :Majeste 
ki tabiat dekorunun bile ezici bir hüzün rak edecekleri haber alınnuştır. temsil edecektir. d 
bulutile sarılı olduğunu görüyor. Arnavutluk heveti reisi de Hükumetini teınsil e 

Dün Atatürkün sağlığı ile şerefli bir bu sabah geldi riciye Nazırı General 
ne~ içinde yüze gülen saray, bugün mah· AtatilrkUn cenaze merasiminde :.:ıluna.- loff. 
zun. taştan, toprağından, çiçek ve ağaç- cak Arnavutluk heyeti reisi adliye nazın Orduyu temsil edeeelc 
lanndan, hülasa her zerresinden fı~ıran B. Faik Shatku bu sabah ekspresle şeh. garnizonu kumandanı (je 
bir yas havası içinde ağlıyor.. rlmize gelmiş Perapalas oteline inmi§tir. tin Lukach. 

Büyük ölünün tal!utu etrafında hale- Diğer azalar yarm ·sabah gelecetklr. 
!eşen lstanbulluların, ona tazimle sunduk Suriye Meclis Reisi de geldi 
lan çelenk; hıÇkmklarla destelenmiş göz- Cenaze merasiminde bulunncak Suriye 
yaşlan ... Göz yaşlan... heyetinden, Suriye Meclis Reisi ekse -

Ziyaret f 1'10 müsaade lans Farsı de bu sabahki ekspres trcnile 
Y gelml§Ur. 

kartına IDzom yoktur 
İstanbul Vail \ 'C Belediye Rcfsllğinden: 

Atatürkc kar§t tazim ziyareti yapmak için 
bazı yerlerden mUsaade kartı istenilmek

tedir. 17 ve 18 ikinciteşrin perşembe ve 
cuma gUnleri sabah saat 10 dan gece ya
nsına kadar ziyaret tamamen serbest o
lup hiçbir karta ihtiyaç yoktur. Yurdda§ 
ve yabancı bUtUn halka bildiririm. 

Fransız beydi yola çıktı 
Paris, 16 (A.A.) - Havas Ajansı 

tebliğ ediyor: 
Fransız hükfunetini Atatürkün cena. 

ze merasim.inde temsil etmeğe memur 
edilmiş olan Fransız heyeti bu akşam 

saat 22,15 te Paristen hareket edecek-
tir. 

Dahiliye nazın ve eski Ankara sefiri 

F 1 n d 1 k m a h s u 1 Ü B. Al bert Sarro'nun riyaseti altında 
bulunan heyet, yüksek harp meclisi §. 

Bu sene miktarca az zasından GP.neral Georges ve yüksek 

fak ft t Ci O S ( j y 1... bahriye meclisi azasından Visamiral 
Laborde'den mürekkeptir. 

Bu sene fındık rekoltemiz geçen seneye Heyete ıso bahriye silaher:.dazı refa-
nazaran çok düşüktür. Bu düşüklük bil- kat edecektir. 

Alman heyeti _,., 
Ankara, 16 (A.A·~

cenaze merasirninde _ .... 
.. t~ 

olan Alman heyetl~ reill 
Müşavirler ıneclısı 

.... T uratlı, 
Jilns Baron Fon l"e . ~ 

• G erah .. ~ danı Pıyade en ıP"'". 
Cerls, hava ordusu t<uıı:,,, 
Felmi, orta elçi Fon J{~ 
teşarı Braun Von Stu 

1 
t 

• 1 • d F ~esse ' tıp erın en on .P-
Fotı 

Kettenbeil, Yarbay 
birinci mülazimi Betge. 

- ·ıt 
l\lısır münıessı 

) ,,..... 
İstanbul, 16 (A:!irıcıe, 

nUn cenaze mer~. ük eıflA. 
metinin Ankara b~Y. te~ 

h'"k·'\rnetırıı ..__. ,....,_ 
her Mısır u u. A rııasl 
lan Bükreş .daırnı hki 
Amin Fuad, dün saba 

tün mıntakada geçen seneye nazaran üçte Fransanın Suriye ali komiseri kont 
iki derecesindedir. Yani mahsul geçense. _______ ::__ _______ _;_ ______ _ 

ncki mahsulün üçte birinden biraz <Ç©ıF> n n n- ~ ©!~ 

rimize gelrniştir. 

fazladır. Fakat mahsul, ağaçlarda azlığı ~ ~ ~ ~ U U "--"'! T ~ 
dolayısile nefaset ve kalite itibarile fev· 

1 ~aıaae yüksek, taneler iridir. Hedı·ye kazanal1 Bu seneki mahsulün en az olduğu mm. 
taka, umumiyet itibarile Hopa rnmtaka· 

sıdır. Giresunda mahsul nisbcti geçen yı. • • 1 • • d ı• '/ 
lanazaranyilzdcbiredüşenbahçelervar- ısım erını neşre -~ 
dır. Bu yıl mahsulün en yüksek olduğu f9":· ~ 
mmtaka Ün)·edir. Fakat burada dahi ge. 5 iklndteşrln tarihli bilıncoemlzln sı- \ BlRER ELEKTıılJ{ 
çen yıla nazaran yüzde 40 nisbetinde bir ra~ı söyle ıııı: NANLAR: 
noksanlık vardır. (Kilrk, gönye, T reh·en, çekiç, resim 

Bunun neticesi olarak., bu sene fiyatlar tahtası, bardak, kılıç, çmgrrak, taç, yu -

şimdiden haddi azamide bulunmaktadır. rnurtn, filcan, sepet, 5ışe). 
Piyasa çok sağlam ve satışlar hararetlidir. 

936 senesinde 13,5 milyon liralık olan 
fındık ihracatımız geçen sene 11 milyon 
liralık kadar olmuştu. Bu sene fiyat yük· 
sektiği ile telafi edecek piyasanın buna 
yakın bir netice vermesi çok muhtemel. 
dir. 

Gelen malt1mata göre bu sene dünyanın 
her tarafında fındık rekoltesi noksandır. 

Menteşe, Fazıl Ahmet Aykaç, Naim Ha. 
zım, Hüsnü Kitapçı söz alarak Başveki
le muvaffakiyet temenni eden beyanatta 
bulunmuşlardır. 

Hatiplerin bu beyanatı:u milteakıp 
tayini esami ile reye müracaat edil • 
miş ve tasnifi fıra neticesinde reis 342 
reyle ve mevcudun ittifakilc Celal Ba. 
yar hükumetine itimat beyan edildi
ği:ıi bildirmiştir. 

Bunun Uzerine kilrsiiye gelen Baş. 
vekil Celal Bayar. "teveccühünüze ve 
muhabbetinize layık olmağa çalışaca
ğız., diye tec:ekkürde bulunmuştur. 

BUyiik Millet Meclisi gelecek içti. 
mamı 28 ikinciteşri:ı pazartesi günü 
aktcdecektir. 

BİRER KOL SAATİ KAZANAN: 

Birinci: Sevinç Cemal Beyazıt Soğana. 
ğa mahallesi BUyUk Haydarefendi sokak 
No. 8 

BÜYÜK Ş1ŞE KOLONYA KAZANAN 

lkinri: Selma Tunç 4 7 nci ilkokul. 
KURŞUN UÇLU DOLMA KALEM KA
ZANAN: 

ÜçUncU: Lntfi Öziln Emirgan. 

BİRER DÖRT RENKLİ YAZI KALEMİ 
KAZANANLAR: 

1 - Ali l§ıldak 1 ncl okul 4 · B 566, 
2 - :Necati Binici Beyazıt, 3 - Aydın 

Gilney Pcrtevnıiaı lisesi 4 A 433, 4 -
Yaşar Kuray Üsküdar ortaokul 355 5 -
Ali Sağlam Cağaloğlu O. O. 183, 6 -
Enver Oltu Atası Kumkapı O. O., 7 -
B. Çağlı Samatya Millimildafaa cad ., 8 -
Leman Doğanay, 9 - Naci Onuk Fatih 
İmaret So. 30, 10 - Mediha Llilcli Genç 
tilrk So. Azinı Ap. 13, 

tin vıı.'"'1 
11 - Turan özçe uıcoP" 

uıncı 
Ahsen Öpciln Bo5 ~hl ıcıı 

. :scyog 
Nezihe Sezgın 15.,,, J/I 

H Uı F tih çm:ır, ô~ 
• uç a 16 -

Erkek Lisesi 444, ı>ecli 
11-bussuut Cad. 31, ırıa1:1 

luş, 18 - Suhıı. ş~:l<ıll "]11t-
19 _ Fikret 15 ne 

393
. 

Olcay Vefa ıi.sesl 
t1 A -r: /. 

ı• j\1-JI' 
BİRER DEFTER " 

-"eıı: 
1 t Cl" 

21 _ cczrnl po n ,,3 .,,, S 
Ş·!l!i .. 

22 - Mahmut 1
"' ' 10ılt0 

w S 13or11 ..ro· loglu 24 - · c:!l ;• 
' bP3" / ner Baykut Cerrtı 'tl 

,. ııntaşı, ıı 
kiye Ogan Nış .Msc 
kunt Hasfırın, 28 ;nl!!ll ~ 
ğazkesen, 29 uayr un ~ 

Se~·fet . ııe 
okul 30 - ,, .... sır • çe.,·ı" 
31 - Yurdakul .,, M'"' 

ıırıbe.. 11 
Or Beşiktaş fiaŞ 'f2\lrl19 

34 - j1 kay Tophan<'. t;ırıit 
nci okul 599, 35 ~za ı;ııı 

1 
ilkokul53, 36 - Rt •• uclıır 17 

) ( S" J1 
Nurullah Şc>ngc v:ıırı) 9 

12, 38 - Stavroz ~erfettlll 
Macar Cad .. 38 -in;ci J'ıl~ 
o., 40 - tffct 13 



ı ~Bay can, birkaç sene evvel 
~·tı~ n bir mektup almış, faka 
~~· harf erle yazılan bu mektubu 

l\Ut c kimse bulamadığı için 
sandığa kilitlemiş. 
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1 STANBUL H.o~rt Kolej munll:m?erindcn 
• E. Murray talebesinden aldrğı bir tnvsj} e 
.ektubuyla Orta Asyamn cenneti sayı'an Tcl:cs 

de seyahat yapmıı ve buradaki Türk göçc~c.cr İ· 
.ıin re!aine mi.afir olmuıtur. 

E. Murray bu göçebelerin adetlerine ve ya. 

,ayıılarına dair çok drkkate değer gÖrii§lerini 
1 olc tatlı bir lisanla anlatmclrtadır. Geçen haftaki 
sayımızda it. Murray Tekese vanıını ve Saycan 
3eye misafir oluıunu anlııtnuıtır. 

llir çoban, Kırgız köyü eteklerinden sürülerini gözctlcmekted·r. 

. 
i 
1 

Baycan Bey ortada binalarda oturur: bu btnalnnn çevresindeki eklll tar. 

lalo.r btıtlln kabilenin aUrlllmtlıı yegftne topraktandır. Tarlalarm eteğinde 

olan öteki afaç kulQbder Tatarlann, Tunga.n'!arm ve Çlnlllcrlndlr. 

......................... " ...................... _. ........................... . t ""' 
Bir gece meclis, blllıassa uzun 

ve gürültülü oldu. içeriki odada 
• paltoma sanlmış ve döşemenin 

üstüne sırtüstU yatmıştım. 1çen· 
den yüksek sesler işitiyordum. 

Birisi ara sıra yumruğuyla masa· 
ya vuruyor, yüksek sesle bir ıey. 
ler bağınyordu. Sözleri anlama· 
makla beraber bunlaı'm sövilp 
~yma olduğunu sanıyordum. Ni· 
hayet bir tek ses emreder gibi l:o. 
saca bir şey bağırdı, bütün bey· 
lerin ellerini hep arada masanın 
üstüne indirmelerile çıkan gilrill· 
til işitildi; bu biltün kararların 
verildiğine, toplantının bitmi§ oı. 
duğuna işaretti. 

sonra da ba· 
şıru işinin üı;. 

tunc eğdi. 
Vedalaşıp 

~adırdan çrk • 

Bir göçe'>e ev sabibesi koCfisımn mreafiılcrinc çay dolduruyor 
So!rndald ekmek parçaları, bu yurt sahih'nln zengin bir adaın olduğunu gösterme!•. 

tedlr. Kırgızların pek azı buğday &atın alnb111r, 

Kapı a~ıldı, i~eridekiler benim 
bulunduğum iç odadan teker te· 
ker geçerek karanlığa daldılar. 

Beyler evin önünde bekliyen at· 
lann listlerine atlıyarak, eğer ta.. 

ktmlarınm gümüş şıkırtılan ara· 
f'ında uzakla§ıp gittiler. 

tıktan ve atlarımızın sırtına atla
dıktan sonra Ali bey hemen sö
ze baş!adı: 
&onra da başını i§inin üstüne eğ· 
di. 

Vedala~ıp çadırdan çıktıktan 

ve atlarımızın sırtına atladıktan 

sonra Ali bey hemen söze başla· 
dı: 

- Kızı nasıl buldun? 
Kar§dığı beklemedi bile: 
- Gelin ağırlığını bir araya ge

tirir getirmez o bcnhıdir. Baba. 
sile ben 25 at ve 300 koyun ÜS· 

tüne pazarlığı kestik. 
Göçebeler yurtlan kolaycacık 

sökütUp, kurulur, yazın se:in kı· 
§rn sıcak ve rahat bir mesken ~ 
laral: inkişaf ettirmiılerdir. Yurt. 
hır adamın kalabalığına ve serve
tıne göre bilyük yahut küçük o
lur. 
Kışın yurtlan keçe ile örtülUr. 

Yazın da keçe yerine hıısırla· 

döşenir. 

Ala beyle, keresteden yapılmrı 
bir kulübenin önlindcn geçerken: 

- Kulübeyi bir ev sayan Kır. 
gız hatta bir adamdır t dedi. 

Ben de sordum: 
- Dağ göçebelerinin toprağı 

işlemediklerini işitmi§tim; fakat 
görüyorum ki böyle iılenmlt bir 
kaç b:ıhçe var .. 

- Eğer buralarda bahçe gCSr. 
dünüu.e bunların Tatarlar, Çinli· 
ler, yahut Tunga:ılar tarafından 
yapıldrklanna emin olabilirsiniz. 
Kış gelip de biz göçebeler dağ· 
tarrmızdan inince çayınmızla ve 
koyun etimizle birlikte yenecek 
bu?idav ekmeğini dUtünmez değ!. 
liz. Fakat toprağı ıllrmck için 
verect'eimiz herhangi bir karar 
b:ıhann ~elmesile birlikte unutu. 
lup rrider. 

Vazın 11llrülerimizte birlikte 
chır.t:trt1.,ki ot1sıklarda do1aşmz. 

Kımız içilecek arkadaıtara ziya· 

Ben de ayağa 

Kırgızlarda ev temiz'iği basit bir lıtir. Yurt'u sökerek ba§lıa bir yerde 
kurmakla bu iı olupbiter. 

kalkarak öteki o
daya geçtim. Bir 
ispermeçet mu. 
mu, köşelere ala· 
calı ışıklar gönde 
riyordu. Evin U· 

ıağı kazak Ah. 
met, bir sedirin 
üstüne bağdaş 

kurmuı, elinde 
tespih, gözleri 
döşemeye 'dikil
mi§, derin derin 
düş il n Ü yor· 
du. Ben de öteki 
sedire yerleşerek 
bekledim. Ara. 
dan bir kaç daki· 
ka geçtikten son· 
ra sessizliği Ah. 

fet verilecek gUnlerde, biz nasıl 
olur da toprağı işlemek için Al· 
lohın sıcak vadilerinde kalabili. 
riz. ? 

- öyle ise siz de çiftçilik yap. 
mıyorsunuz? 

- Ala beyin elinde bir kürek .. 
Dedikten sonra attığı şakrak 

kahkaha sorgulanma nihayet ver. 
di. 

• • • 
1stanbuldayken Tatar talebele. 

rim banı\ Kırgızlann menşeine 

dair tuhaf bir efsane anlatmı;. 

lnrdı. Bunun ne olduğunu bir de 
Ala beyin ağzından işitmek için 
bir giln at sırtında dola§ırkcn ka. 
hilesinin men~eini sordum. Anlat 
bğı §ey benim duymuş oldukları
mın aıağı yukarı ayniydi. Hatta 
bunun Krrgız adiyle de münase· 
beti vardı. 

Çok uzak bir mazide tssı Göl 
da1~a köpil~ünden çıkan bir ço. 
cuktan kırk kıı: doğmuş ve Kır. 
gızlann muhtelif kabileleri işte 

bu kırk tane kızdan ç.ıkmıştır. Di
ğer bir rivayete göre gölün dalga 
köpüğünden kırmızı bir kurt çık.. 
mıı ve kırk tane kız bu kızıl kurt 
tan türemiş. 1lk atanın bir kurt 
olduğuna dair Orta Asyada buna 
benzer bir çok efsaneler söylen· 
mektedir. 

Geceleri kabile karargahında 

daima toplantı olur. Kulübe birisi 
geniş birisi de ltilçük olmak tize. 
re iki od~lıydı. Büyü~ odada iki 
sedir vardı. Birisinde Saycan bey 
ötekinde de ben yatardım. İşte bu 
odada kabile beyleri resmi içtl· 
maJar yaparlardı. Ala bey bana 
i;;nceden: 

- Ktrgız toplantthnnda ya. 
b:ıncı bir müşahit bulunamaz. 

• Demiş olduğu için, yapacağı 

küçük bir işaretten içtimaın ku· 
nılacaF,mı anlar ve kücUk odaya 
Ç"Jdlirdim. Bunun üzerine beyler 
uzun masanın cevresine C'\turur, 
masanın ba"ındıJd sedirde de Say 
can bey yerine geçerdi. 

met bozdu: 

- Evet Frenk, dedi. Şefin hid· 
detini yeniden kabarttılar. Yurt 
sahiplerinden bir Kırgızm beye 6 
koyun vergi borcu vardı. Bundan 
aylarca evvel borcunu 8deyecc
ğine yeminle ıöz verdi. Fakat ben 
koyunlan almağa gidince bin bir 
dereden ıu getirdi; koyunlar çok 
uzak dağlarda. hem de daha çok 
gen~mişler. Ben de eli bot dön
dtlm. Şimdi Kırgız kurultayı iza· 
hat istedi. Benden altı koyunu 
sordu. ışı anlatınca kızgın sözler 
kullanıldı. ÇünkO aşirette yemin 
kutlu sayılır. Yemininde dumıı. 

yanlara ka11ı bir tek cezamız var: 
Süvariler bu gece kırbaçlannı eı. 
terine alarak cezayı vermeğe git· 
tiler. 

Ahmet kırbaçla dayak atanlan 
bundan evvel de görmüçtü. Onlar 
daima hiddetli olurlarmış. Bunun 
için bana: 

- Bu gece pek görünme ı 
öğüdUnii verdikten sonra iUlve 

etti: (Soa11 "ll"t41°f r~~-: <' >'.' · 

~ OzUlme, sabaha kadar kız
gınlıkları da geçer l 
Battaniyelcriıne sanlarak, ba. 

na verilmiş sedirin üstüne uzan
dım. Ancak saatlerden sonra oda· 
ya bir kalabalığın girdiğini derin 
uykum arasında yarım yamalak 
duydum. Yağmurdan sırsıklaD" 

olan gocuklar duvara asıldı: kar. 
şıdaki sedire Saycan Bey için bat 
taniyeler kondu; öteki beyler için 
de yerlere yorganlar serildi. Bü
tUn bu işler bir tek söz söylenme
den yapıldı. 

Gocuklardan dö§emeye ııp fıp 
damlayan sudan ve damı dövmek 
tc olan yağmur gUrUltUsünden 
başka bir ses işitilmedi. 

* B 1R sabah Saycan Bey: 
-Burada aşiret karargahın 

da işlerimiz bitti. Gün batmadan 
evvel yaylalara doğru yola ~ıka
cağız dedi. 

Kafileyi teşkilatlandırmak vazi.. 
!esi AUi beyin omuzlarma yilkle
tildi. Öğleden sonra birdenbire 
ortalıktan kaybolarak, bezlerle 
beraber yolculuk yapacak adam· 
lan toplamağa gitti. 

O gün akşam üstüne doğru, a
tiret karargahı olan kulübeden. 
yola çıkarken, kafilemiz, Orta 
Asyaya has bir dil koleksiyonu 
teşkil ediyordu. Aramızda yedi 
muhtelif millete mensup insan. 
lar vardı. Damarlarında, Tatar 
ve Kırgız kanlnnnı karışık ola· 
rak taşıyan Saycan bey de caba .• 
Ben en önde Saycan bey ve arka. 
daşı Al5 beyin arasında gidiyor· 
dum. Arkamızdan da yan Arap 
yan Çinli olarak Fu Ben Ye adlr 
Tungan: Kalmuk delikanlısı Ar· 
du§; vadide Tatar memuru Şang 
Yo Yakup bey: bir TUrk asker; 
U§ak kazal: Ahmet ve daha dört 
bey geliyordu. 

Biribirlerile böyle dostça müna. 
aebetler güden ve hep bir arada 
yaşıyan Ortı Asyanm bir çok 
milletleri hiç §Uphesiz yabancı dil 
öğrenmekte büyük istidat sahibi 
olmuşlıırdrr. Bunlar kendi arala· 
nndn anlaşmak için Adeta arsıu
lusal bir tUrl:çc dil yaratmışlar; 
Jıırgon tilrkçesi adını verebileco. 
ğimiz bu dili ben anlıyanuyordum 
bu dil bir düzüne kadar Türk 
lehçesinden alınmıt sözlerle ko
nuşuluyordu. 

Gün fevkalade berraktı, Tekes 
vadisinde bulutlar daima Tyan 
Şan üstünde kümelcndiğinc!cn 

yüksek tepeler görlinmezdi. ş:m. 
di ice her taraf apaçıktı. Yalnız 

biricik defa 7 541 rakımlı muhto. 
şem Han Tengri tepesini görebil· 
dim ve Tekea vadisinin havasına 
g!l~!,!:.,""'\ıyec~fini tecrübe ile 
öğrc' 



z 
Yer yüzünün görmediği mate 
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Sulh 
n 

rinde 
? • 

Müt3teke üzer inden geçen yirmi 
sene zc. tfındaki d€ğişıklikler 

D6rt buçuk sene boğıızlaştıktan sonra 
Avrupa devleUeri 11 Teşrinisani 1018 
eeneslnde llk defa olarak mtita.reke }np
mııılar, 28 bazlrnn 1919 tnrihindede Ver
lay muahedesi imzalanmıştı. Umumi harb 
den gallb cıkmıı,ı devletlerle bilhassa Al
manya arosmda yapılmış olan bu mua
bP.deden aonra daha d15rt muahede imza 
edllml.şU. Louın konferansını müteakip 
eski muahedelerin birçoklarının ahkô.mı 

tadil ve yeniden tesblt edilmiş v bu gU-

ne kadar bl!:bir yenJ muahede yapılma
dan muhtelif sebeblerlc 20 sene evvel 
ilk munhedelerln çlzdlğt esaslar bozu). 

muş ve yirmi sene sulh lc;:lnde yaşıyan 

milletler her huSU!ta değtulkllklerle kar· 
orla§Dlışlardır. 

Aoağıda, muhtelif bakımlardan yJrml 

sene evvelki vaziyetle bugün sulh için

de erlşilPcek nettcelerl mukayeaell bir 
gel.dide tctklk edeceğiz: 

~~dl lk!lltD a ır 
Evvelce nası'dı ? Şimdi nasıldır ? 

Almanya Alstıa - Loreni Fran:ınya 
lerke~tl. 

"' . 
Almanya Sar mmtnknsmdnkl ma-

4eıık6müril lınvzMmı Frnnsaya tcr
ketm~U. Mılleller Cemiyeti dclfı.lctl

le 1~ sene sonm gar mmtaknsındn bir 
plebiıüt }'apılarok halkın istcdigi tarnfı 
bbu!Une karar verilmişti. 

• 

. ~ . 
Meme! Litvanya idaresine terkedll
~. 

BugUn vaziyette hlçoır değişiklik 

yoktur. HIUer lt'ransa ile Almanya a
rasında bir Alsa& - Loren ıneselesl 

movzubc.Jıs olmadığını söyleınl§tir. 

13 KA.nunusnnJ 1935 aeneıslndekl 

plebisit neticesinde l mart 1935 tari

hinden itibaren Sar Alman idaresine 

g f'çmi.a ve Almanya Sar kömür hnv

zıısına sahlb olmuetur. 

BugUn hlc;btr değtşlkllk yoktur. An· 
ack Mcmelln mUstakllen ldarC.111 için 
Alman tesiri göze çarpmaktadır. 

••• 
Danzlg mllatakll bir eehlr halinde 

Milletler Cemiyetinin hlmnl esinde l· 

dare olunacaktı. 

Bu gUn resmen vaziyette hiç bir de· 
ğişiklik görülmediği halde, tamamen 
N nzl ldare3lnln vaziyete bakim oldu
t"U ve Milletler Cemiyetinin himaye • 
sinın hlc;c lndığj görülmektedir. 

• • • 
Vlatfillln sağ ve sol sahlllcrl Polon

J'&)'a birakılmıgtı. 

• • • 
Slevfng Dıınlmarluıya iade olunm~· 

ta. 

• • • 
Almanya, Avusturyanm bUtUnlUğ{l

nO, laUklAlinl kabul ctuıiDU. 

• • 
Almanya, Çekoslovakyanın lstll:ltı.ll-

ILI ve pllp devletler tarafından çWlc.ıı 

huduUarmı kabul et.mJiıtl. 

w. 

••• 
Umumi harbden evvel Almnnyn 

topraklan (M0.858) kıt metre mu
rabbaı ve nüfusu da G4 925,993 kişiy

di. Veruy muahedesi yapıl dığl znmnn 
mesabaaı 472.082 kilometre murabbaı. 
na. nUfuau lae 59,858,284 kişiye dtig

mUatQ. 

• • • 
Senjermtn muahedesi mucfrf .. ce 

Hababurg hanedanından sonra t<'şf'k
kUI eden Avu.11turya devletinin mcsa
Jıaaı 83.985 kilometre olarak tesblt e
dllmlf ve üıtiklAli Milletler Ceıniyetl 
tarafından tasdik olunmu.stu. 

Buglln vaziyet aynidir ve Polonya 
ile Alnıanya arasında hudutlann em· 
nlyeU için oo senelik bir muahede 
vardır. 

BugOn vazıyet aynidir. Yatnn: AJ. 
man propagandası göze ,nrpma.1r.ta
dır. 

Avusturya 13 Mart ,938 tariblnc!e 
Almanyaya ilhak olunmuıtur. 

29 EyHH 1938 tarihli MUnih anlat
ması neücesinıte Almanya, Çekoslo
vakyanın :.!9193 kilometre murabbaı 

bti~ tlklüğı\nde ve (3,595.000) nüfuslu 
SUdet mıntakusrnı işgal etmiştir. 

Buglln, TeşrtnlsnnJ 1938 tarihinde 
Alman toprakhn 583.000 kilometre 
murabbaı, nUfusu i"le 78.700,000 kişi

ye çıkmıştır. Söylece 20 senede Al· 
manya 110,918 kilometre murabbaı 

gf'nlşlemtş ev nutusu da 18,841,716 
kl~I artmıştır. 

1938 Mart ayında Almanya eliyle A· 

vusturya diluya haritasından sllinmlt· 

tir. 

• • • 
NISyyl muahedesi Balkan harbinden 

sonra Bulgnrlstan mesahasııun 

121,602 kilometre murnbbamdan 
103,189 kilometre murabbaına ve nü
fusunun da 4.994,048 de n ~ 861.439 a 
dllştUğUnU görmUıı \'C Umumi Hubl 
mllteaklp kendisine Trakynda mUhim 
blr arazi verilmesini isıemişU. 

• • • 

Sevr muahedesiyle Türkiyenin me
uhaaı 1,791.212 kilometre murnbbn.
mdan 730.750 kilometreye düşmüş ve 
evvelce 22,662,400 kişi olan nüfusu da 
14,588,000 kişiye inerek bu şekilde se
ldz milyon nfifus ve 1,060,462 kilomet
re arnzl kaybetmlşU. 

• • 
Bu muahede mucibince Türkiye, 

Yunanlslana evvelce Osmanlı impara. 

torluğunun Avrupada hakim nldı•f.u 

araziyi tamamPn terkedivor. yalntt 
t.lanbul Tllrklyeslle fmroz ve Bozca
ndnlar Tllrklyeye kall;ordu. 

Suriye Ye Filletfnde mandater bir 

• 

tmck uzcre 

Bulgarıstanın Romanya ve Vugo!'· 
lavya Ue huduttan hiç değiı;ımcdl 

Yalnız Trnkyn umumt harbi müteakip 
Yunanlılara ayrıldı. Fnltat, tsUklCıl 

harbinin muz.ıffer TUrldyesl 1921 se
nesinde Yunnnlılan mağllıb etU ve 
192.1 te Lozan muahcdC!3llc Trakyaya 
tamamen htıklm oldu. 

Sevr muahedeslnce Yunanlıstana 

veri lmeııl karnrlaıımış olan araziden 
Trakya lstikldl harbi sonundıı yeni
den Türklyeye geçmiştir. 

Hicaz ve Ege denizindeki adalar 
hnkkmtlaki ahk~m olduğu gibi kalmış 
olmakla b"'rabcr, mütemmim bir tok 
anlıışmalar yapılmıgtır. 

Mandater sistemle idare edllmeğe 

:ıtarar verilmiş olan araziye tstlklA.l 
verilmiştir. Fakat fnglltcrenln teslrf 
dalma gl>rUlmektedlr. 

1926 senesindeki Ankara g8rUçnıc
ler'.nde Türkiye • Suriye huduı1u 

TUrklcrln menfaatine yen1"1'cı tashih 

UJ, ~UU.LA UU••- ••- ./ • 
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Kan ere are 
1111 

1111' 
JJolDy©> IK'1l!ırD CilDDasn ~© ~rram ıra<9lvumY1n mlYlad1 

IFilaı~aırDama~aa msş~uc~tYıır rek~ 

ul 

On senedenberl Jo • 
liyo Küri ailesı ta• 
rafından yapılmak. 

ta olan devamlı aras 
tırmalar; müsait te
şebbüsler, muvaffa 
kiyeUer ve ademi 
muvalfakiyetler ile 
dolu bir macera ha· 
lindedir. 
l''aaliyetlerf Mari 
Küri ile ılk defa ra. 
diyum enstitüsün • 
de ba31amış fakat 
sonra bu çah~a 
Kollej dö Frans \'e 
Sentez anatomik ın. 

boratuvarlarına da 
teşmil edilerek daha 
genış bir sahaya ın • 
tikal ettirilmiştir • 

kaynaklarından istifade .~e 1932 ~ 
nmızı fevkalade ııerıettık.. ıcert ılt rt' 
den 1936 senesine k~dar lrı~grd3 f ~ 
merika bu husustakı ~lı~delll" 1 / 
saya tefevvuk elli ... e bır Pl • madde 
lesile sunt bir şekilde dı~er b~ ~ 
etmek üstünlüğfi onlara g~~~P"". 

•• 1936 senesinde Fra.n.sı:z nıaddi ~ 
malarmuzm ilerlemesı ıçın ·Jd ~illl>~~ 
larda bulundu .. Der~al fıı~rı ~.,pıt~~ 
biyolojık tekmil tec.'1.leb1eı'1 uıı al ~ ~ 
ği Amper l:iborntuvarı ~rt ıoP' tdi 
Kollej dö Fran~ da 14 ıne in? 1 
tında çalışan bir Cyclot~arı~ ' 
Bundan sonra artık çaıı~m~ · -"'~ . ·nı ı:P" 
vaffakiyete doğru sıunesı 
bıf olurdu. 9 ill~~ıı 

"Bugün Ko!lej dô frarst ııı 1 

mi şolan Cylotron saY~~:t~ ıeıtıl11 ~ 
beş kalfanın birden faali} 1\1)1. ~· 
ccktir. Me$aİ arkadaştarıftltil <11"~ 
ve Lazar ile birlıkte alter_rıa rıd ,eti'~ 

· tub 1 • iıt~ çalışan )'eni tipte bır d3İl' 
yiz .. Bu tüp sayesinde çok -
celer elde edecebıiz.. d'f~I" ıııl 

"Pek bü.,,ük miktarda rn -"" ~. • 30 gflP-
zırladık. Ancak bunıarıed bil~ Jil"" ~ 

I vry - Portda han 
gar kadar genış mu· 
azzam bir IAboratu • 
varda. dağ gibi ma. 
kineler marif etile el· 
de edilen 2600000 

\'Olt kuvvetindeki ce 
11. 3o11ya. knn!1 \'e çocuı,ınn ... 

atıilış oldu. 1 

mun müdahalesile elde e US ~ -
tacaktır. Halbuki bıli>•or~; fll' 

reran sayesinde, §aşılacak derecede bü. , 
yilk tübler içindeki iyot ve fo ·tor üzerı· 

ne yapılan daimt tesir ıle bunlardan yem 
bir madde elde edılmeğe çalışılmaktadır. 
M. Joliyo, çalışmaları etrafında. gazctecı· 
lere şu izahatı vermektedir: . 

"Her şeyden evvel efüArı umumiye şuna 
kanaat getirmeli ki. bizım burada çalış 
mamız kendimiz için değil. insanlık içın· 
dir. Şunu da ilave etmek isterim ki uzun 
müddet hiçbir §eY bulamadan fakat da· 
ima hedefine varmak. yarın. bir aletin ö. 
nilnil alacak itAcı bulmak için bütün gay· 
retile çah~n fen adamlan da, insanlık fi· 

leminde doktor kadar elzem bir uzuv. 
durlar. Pastör de bir kimyagerdi. Fakat 
k~iflerile, tıb tıleminde kuvvetli bır adım 

idare, Hfcuda mUatakll bir devlet ku· 
ruluyordu. 

Mmır. Sudan ve Kıbrı.ıı adam Uze-. 
rlndeki haklar tamamen terkedlllyor· 
du. Yine bu muahede ahkcmmca Tür-
klye t.fby!'.l ve Akdenlzde>kl Pd ılar ü

zerinde hiçbir hal: iddia etmiycccktir. 

Bizde. ılk defa 1928 senesıncıe karım Ot' 
birlıkte Uiboratuvanmıza dunyanın her 
tarafına dağı !mış olary Poloniyumu ayni 
mıktarda toplayabild ığimiz zaman bir 
giln bu çalıc;malarımızm ehmizcle bir silah 
olan sunJ rad)•oaktuviteye varacağını \'e 
bır gün bu kuvvetli silahın beşeriyete en 
şifasız afetine katf bir ilfıç olacağını tah· 
min ednmezdik .. Fakat bir gün önümüz· 
deki yollann açıldığını. yenı muvaff aki. 
yetleri yakın uufklarda yakalayabilmek 
için biraz daha çalı~n 19.Zun oldu
ğuhu gördük. 

Bu neticeye ruısıl vardık? •• 1928 sene
sinden 1933 senesıne kadar Madam Jo
liyo KQri ile birlikte kuvvetli poloniyum 

edilmiştir. 

1936 da Suriye ve LUbnan mUsta
klllen cumhuriyetle idare edllmeğe 

mevcut radyumun nuk .Atı 1. 
gramdır. US flJ"' ~' 

uy eni yapmakta o!dU~ tı~ "'~ 
it ktl\°' c ..ı1.I f"j 

sinrle (2.600.000) vo su kı.lr~~~9 
vettür elde cdı!m&.tedır. •u\·ar' P.-

)e kadar hiç bir lnbOrtı• et'I 
mamış bır muv:ıflakı~e~t~ saf~" 

"T:ıı<.dir edersiniz kı tlkııYdıfll 
şebi l mek için. zaman . f 
kaldırmak l!zımdır. • bileet~tı\1r% 

Fakat bir giln ona crtŞC •• c:;jtllji ~ 
vetle tahmın cdiyorull1· ~&l' 
enstitüsünden iki doktor 
şımla birlikte biyolojik dl 
cesinde kanserin sırrını 
doğru gidiyomı. ,~rııır ~,J 

Bu hususta fare ve ta tdc· şı~ 
müteaddit tecrübeler yap oWP ~· ~ 
de bizce hayvan~n .ha5t~iı şi~1• ti'~ 
mevzuubahs değıtdır •.. ıesitl~ıel': 
yalemarun uzviyett.ck~dell ~;, 

ediyoruz. Hayvana ıç~ rrıllfl••Jf1 1~ l 
hut aşılanan .. Rady~ e"1sınırıJ11 

1~ 
Sancak TUrklyentn kontrolu ., .. m. mınm karaci~erde, bı\.~rıOI ııı~ 

da cumhuriyetle idare edilmektedir. lakta birleşmekte oıdu~. '(J'!-' ıP'.J 

ba,ıanmıştır. 

Mı!lır r:ıllstaklllen idare olunmnlttadır. ettik .. Şmngayı müteak:~nde ).,~"~ 
1920 Sf'neslndc ytizbaşı Lavremıin ke- öldilrülen hayvan:ar ozrııeSell tı ~I 
hnnPtte bulundnmı gibi. St'vr muahe- tetkikat neticesınde. ör-Otetl ıeııı'j 
deıılnin snğlrun hiçbir tarafı kaimıı- herhangi bir uzvu~da g ıwd>~ar:._j 
mı;,tır. üzerine şırınga edıtenocreteri ~~ ~ 

(Q) r dl y n <al ır yalnızca hasta otan h. bir teS1 cıııı 'I 
ve sağlam hücrelere if rn ttast• ıeıı"'J 
yacağı anlaşılznışur. iten rııdfott>if ,, 
hayvanlara şırıng~ ed ..., 0fıl' .ti. 

Evvelce nasıfdı? 
Almanyıınm Ren nchı inın sol ııahi· 

linde tamamen ve anğ sahillnde 50 
kilometrelik bir mmtakasmda, tahki-
mat vücuda getirmesi, aııkerl kuvvet 
bulundurması ve manevra yapması 

menedllmlgtl;. 

• • • 
Umumi harbi mOteaklp Almanyanm 

ıoo.ooo k{§tden kalabalık bir orduya 

malik olmamaııma karar verilmletL 

Şimdi nasıl ? 
6 Mart 1936 tarihinde Almanya Ren nn hilceyrat ozerınde ""'~jtİf·~ .ı 

havr.asına girdi. Şimdi Ren mıntnkn- bat yaptığı dahi görül': isterit" ıl"" 
sında muazzam tahkimat yapılmış ve ''Şunu da işaret etrl'I ti r" ,,.;/ 
burası askeri kuvvcUcr!c takviye e- le devamlı ça1ışınala.~ır1'111,~:~ ~s ~ dilmiştir. fedal>j.lr " bir,... '

yeti için maddi ~rl' ~ı ~ 
cız ..• Lükse sartoı~nan bO>'iJ~ ~ f.. 

Almanya 16 mart 1935 de mecbuı1 ruf edilse insaniye~ ~ iç!~ "J. 
kansere bir çare b u ide edil e ıiı' 

askerliği il!n etml§tir. lay çalı~ma irnkA.nı e ıaca1'~:1cırtıl' ~ 
Bu gUn Almanya hiçbir zaman malik yeye biran evvel \1111 ıısf fdP'- f' ~ 

bir orduya maliktir. a • 
olamadığı 1,200,000 kl§illk munuam maddi yokluklara vert~adll~~11ff111 i~ 

katlanarak çahş~n edebi .Jf 
ca insaniyete hızltlet "'~ • • • 

Atmanyanm donanması 6 zırhlı, 6 

kruvazör, 12 dcstroye~ ve 12 torpit.o-

yu geçmiyecekU. Ve denizaltı gembl 

hJg bulunmıyacaktı. 

• • • 
Umum! harbden sonra Almanynnrn 

hiçbir aııkerl tayyareye mnllk olma-

ması kararlqmı§tL 

1935 sf'nesl haztranmdıı İngiltere 

ile M. Von R:bentrop arnsmda imza
lanan bir deniz anlaşması mucibince 
Almanya, tnglltere donnnmasmrn 
yüzde 35 l nispetinde donanma lnşıı 

etmPk ve yUzde 45 f nispetinde de de

nizaltı gemisine mnlik olmak hnkkını 

kazanmıştır. 

1 Mart 935 tarihinde Mareşal Ga. 
rtng Almanynnın da diğer blltUn dev
letlerin bava kuvvetleri kadar kuv-

pınmaktadıralr. r;.rtrt . reııı 11 ıil' 
"Fakat işte nihayet 0rrıı.ııtl~ rl ~ 

pek az kaldı .. Efk~J1 ~ btl >" ,_'ili 
mucize telakki. ~ec~it11Z ~il ııf 
ye kavuşmak ıçın rrıelt ~ I 
itımat ınzımdır. . eıde e<fO 3o ~~JJ· 
Beş senedenberı bııgtJ11 il''~ 

. lan sunt radyoaJ\tıvi_te.~ rrıe'~ '
ve! tayyareciliğin erıştıredtıl<. ~ ~ 
O zamandanbcri taYr' oaJ<tiVl~li~~-D" 
ki etmiş ise suni ~ f eee 11 ·si ııı 
ki araştırmalar da !ri .. te<fı\11 .... ı A 

vetll bir hava hnrb filosuna malik ol- kan~··· f',.ı~·~ 
dulTtınu blldlrdL yakın zamanda . ibl ,./' _~ 

olacaktır. di~ 11 ~' ~ 
Bugün AJmanva en kuvvetli hava "Her tarafta sl)yten sııııf eıı 'JI 

kuvvetlerine maliktir. · •atnııc3 . .if .. ..d .x 
• • • lanmızm gayesı ) . Jlıı1r IJI"" i V" 

de edebilmek dc~il·d~~eııiye; ~~il' 
Nöyyi muahedesi bir şey yaratma,. do1'tıfl' Ol~' 

Bulgar ordu!U 20000 ki iyi gı•çml- Temmuz 1938 sonundaki Selfınlk bGyfik yardımları t~ı:;ıjf 
yecek ve P '-.5\ri!ltan ne bava, ne de konu,mnsı Oulgar ordueu hakkında maddt" keşfetm~t' ç3eri~~ 
deniz harb tayyaresine malik olncak- tekmil bUkUmlerl feshetmiştir. yal.\m bir istikbalde 
tır. detim. •• 

Pr Devamı U üıııcüilı 
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~1 1· d R ,===. ======Y=anm==a=lan=.=m=i=d=e =ağn=l=şilikleri, mide ağırlığı M e ahats 1 ki ve yemeklerden sonra bütün vücuadda hi~sedilen azo n ] z 1 arı • çökünt~ ve ağırlık .n; işk~.nce. Bu hallerin kat'i ça· 
~ • resı olarak tesm tabu olan 

Meyve Tuzu: 
alınız. Ayni zamanda KABIZLIGI de
teder. EKŞlLlK ve Yanmaları gide· 
rerek vücuda ferahlık verir. MAZON 
isim ve Horoz markasına dikkat. 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
11400 
16509 44 
20500 

5376 

KORTiN~ 
SiZi AHENGLE SARAR. Işın mahiyeti Keşif bedeli% 7 .5 teminatı Şartname Eksiltmeni:ı 

Haydarpa~da Te
(8416) 

Muvakakt 
teminatı 

Lira K. 
855 

1238 21 
1537 50 

403 20 

OYALAR 

•Tavsiye --.. 
Hediyelikler için lüzum 

olan her nevi saat fantazi 
mücevherat, gÜmÜ§, gümş 

kaplama, kristal, her cins 
çatal bıçak takımları vesa
ire F. ŞlNDLER mağaza
sında: 

İstanbul Bahçekapı 0-
rozdibak karşısında No. 11 
de bulabilirsiniz. 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu İlanları 

• * • 

lstanbul başmüdürlüğü 
binasının kaldırım ta· 
miri i§i 
Maltepe enstitüsü me_ 
mur evleri bahçe duvar. 
:arile kaldırım yapıl

ması işi 

Bahariye tiltiln işletme 

L. K. Li. Ku. Li. Kur. 

1185,65 89,03 -.- Pazarlık 14. 

831.27 62.34 -.6 Açık H.30 

evi iekelesi inşaatı 729,80 54.73 "' - .4 Açık 15. 
ı _ 9-11-938 tarihinde ihale eclilemiyen İstanbul ba.şmüdürlüğil kaldı. 

rım tamiri işi, Maltepe estitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 
merdivenli Uç bahçe kapısı ile kaldırım yaptırılması işi, Bahariye tütUn işle. 
me evine yeniden yaptırılacak iskele inşası hizaları:ıda yazılı usullerle ayrı 
ayn eksiltmeye konmuştur. 

IJ _ Keşif bedellerile muvakkat teminatları hlzalannda gösterilmi~tir. 
lll - Eksiltme 1-12-938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat §Ubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Keşif, şartname ve projeler yukard:ı. yazılı bedellerle her gün s5zU 
gcçe:ı şubeden alınabilir. 

V - Maltepe enstitüsU duvarlan ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine 
iştirak etmek istiyenlerin lnhisarlar umum mü8ürlüğü inşaat şubesinden 
f eniıi ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edile:ı gUn ve saatlerde yilr.de 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8356) 

• • • 
I - Idaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı ebat ve evsaf. 

ta olmak U.zere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usum ile satm alınacak
tır. 

ll - Muhammen bedeli beher M3 - 1 37.50 lira ve muvakkat teminatı 
2812.50 liradır. 

m - Eksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cum,a gilnU saat 14.30 da 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo:ıundR yapınacak. 
br. 

IV - Şartn:ımeler 1.87 lira bedel mukabilinde sözll geçen şubeden alma. 
bilir. 

V - fsteklilerin pazarlik için ta)-1n edilen gün ve saatte yilT.de 7.5 güven
me paralarile birlikte yukarda adı geçeg komisyona gelmeleri ilan olunur . 

Cinsi 

Bileği taşı 
Tütün tozu 

Miktarı 

96 Adet 
100 Ton 

. <8328r 

• • • 
Muhamme::ı B. % 15 Eksiltmenin 
Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 
L.KS. L.K. Li. Kr. 

36.- 5.40 Pazarlık 14.-
Bedeli 550.-
Ambalaj 700.- 187.50 Açık 14.15 
mas. 

1250.-
! skarta ip 1958 Kilo -.19.12.5 374.46 56.16 Açık 14.30 

ı - Paşabahçe fnbrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 90 
santim kutrunda ve bir santim kalınlı ğm~a 56 adet bileğit~ı, lzmir tUtUn 
fabrikasında mayıs 939 :ıihayetine kadar toplanacak 100 ton tlitun tozu ve 
Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ıskarta ip hizalarında yazılı usul
lerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerile yüzde 15 teminatlan hizalarında gösterilmle· 
tir. 

II1 - Arttırma 28-11-938 tarihi ne rastııyan pazartesi gUnU hizalarc.. 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubaya:ıt eubesinde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. 
lV - Bileğitaşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145+813 1958 kilo 

ip nümunesi Üsküdar depolar grupun da görülebilir:. 
V - İsteklilerin arttırma içi:ı tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 15 

teminat p:ıralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilfuı o. 
lunur. (8247) 

• • • 
Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
L. K. L. K. L. K. 

Beyaz toz yaldız 100 Kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14. 
Sünger kağıdı 15000 Adet -.8 1200.- 90.- Açık 14.30 

I - Yukarda ci:s ve miktarı yazılı iki kalem malzeme ı;ıartname ve nu
muneleri mucibince hizalarında yazılı usullerle ayrı a)TI satın alınacaktır. 

1I - Muhammen bedellcrile lnuva kkat teminatları hizalarında gösteril. 
miştir. 

ın - Eksiltme 7-12-r ·s tarihine rastlryan çarşamba gU:ıü hizalarında 
ynztlı saatlerde Kabntaştn levazım ve mubayaat şubesindeki alım komhıyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilece. 
ği nümunelcrde görülebilir. 

V - t stcklilcrin eksiltme içi:ı ta7i n edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 
güvenme paralnrile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (8485) 

Askert veteriner okulu için gardirob a· Kon s~ r va l ov 8 r y 8t1 k J s m 1 
lınacaktır. Pazar! ıkla eksiltmesi 18· l 1 ·935 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede sa· Oire"törlUğilnden ı 
tmalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin be· 1 - Konservatuvar )'atı kısmina 30 erkek talebe alınacaktır. Okul yatılı ve mec· 
deli 400 lira olup teminatı 60 liradır. Res· canidir. "Musiki ve orta tahsil öğretilir.,, 
mi Ko. da görülebilir. !steklilerin he~li 2 - Müracaat edeceklerin ilkmektep ır.ezunu bulunmac;ı lazımdır. Diğer ~raiti 
saatte Ko. na gelmeleri .. (357) .(8353), ö&rrcnmck için hergün 5nnt "Dokuzdan on ikiye ka~ar,, Beşiktaş Kılıçalide o~ul mü· 

dürlüğüne başvurmaları. (8446), 
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ŞelJlı sözünü bitirmemişti ki Ali 
paşa 

Fakat kapı açılmış ve içeriye §eyh 
Buharl girivermişti. Paı;;a bozuldu. üstil
nU ba§ını silkerek bir kenara çöktil. Bi
care kadı da boğazını sağa sola oynatıp 
ovarak veyhin yanına koştu ve elini tit
reterek öptU. Şeyh Buharinin alnı çatıl
mıştı: 

- Paşa. Dedi. Bu ne hal? 
Ali paşa ccvab vermedi. Şeyh Bubarl 

birkaç adım ilerliyerek tekrar \'e ha) kı
nr gibi söyledi : 

- Paşa hazretleri, bu ne müessif hA
disedir! Buna sebeb ne olsa! Hünkfm
mız sediri saltanatında paşa efendileri
mize mun.tazırdır. Bugiln Cıleml lsldm için 
bir tarih hadisesi tekevvün ederken zatı 
Aliniz burada bir kadı gırtlağında nc:rle 
meşgulsUnUz? 

Paşanın sabrı tUkenı:nlş olacaktı. Ye -
rlnden kalktı ve şeyhe doğru birkaç adım 
atarak ccvab verdi: 

- llml kisveler altında biilcre kUlı\h 
oynıyanlarla meşgulüm şeyh efendi! 

Şeyh Bubari de kUI yutanlardan değil
di. 

- Yani. Dedi Ne demek istiyorsun 
pa§a? 

- Hakkımda şevketlOya şekva eden
lerin başmdaymışsınız. Yanında köpek 
sadakatiyle çalrşıın Arnb Zahldle bir 
hud'a avma çıkmış bulunursunuz. Ama, 
eeyh efendi, bu kere silahsız aslan avın
dasm. G8zUnU dört aç! 
Şeyh kadıya işaret etti. Kadı derhal 

dışarı fırladı ve koşarak saraya gitti. Bu
hari bir tarafa oturarak geniş latasmı 

topladı ve ağır ağyr a~yledl: 
- VOzera arasında hUnkA.rrmm glSznn• 

de hemen ynlnı:: sen varsın. Fakat nere
den billrler ki Marya isminde bir kefere 
kndmla ... 
Şeyh sözUnn blUrmemlşti ki Ali pa§n 

yerinden fırlaYIP eliyle eeyhln ağzmı 

kapadı. Bllttln kuvveti bitmiş ve mağlllb 
oluvermlgtL İ§te korktuğu ba§ma gel • 
ml.~tl. Demek şeyh onun yanmdakl Sırb 
gllzellnl öğrenmişti. Eğer padişaha ha
ber verirse Ali pnşanm canı gidecekti. 

- Aman, dedi. Bunu ifşa ederseniz iş 
değişir. 

Şeyh gilldU. 
- Ne gibi paşn ! 
- Şöyle kl şeyhim, enray etrafında 

cUSnUp doln5ıp dn hUnkA.r kerimesine göz 
atmadan bUyUk bir cürüm olmasa gerek
tir bu. 

Şeyhde de hoşafın yağı ke.silmlştf. O 
lrıtasmı, diğeri knlm cUbbcvari paltosu
nu birer kenara fırlatarak iki bayağı ma. 
halle horozu gibi karşı karşı\'a dikildiler. ı 

- Yalan söylüyorsun herif! 
- Sen yalan söy!Uvorsun zındık! 
- Ben hUnkA.ra işi açacak ve AUahrn 

1Jerinden fırladı \ 

emri, peygamberin kavli ile kerimelerini ! 
istfyeceğim. 

- Ben de artık tekaüde sevkimi diliye
ceğim ! Haydi böyle olsun. Zahidin ca -
susluğuna ne buyurulur şeyhim? 

- Yıldırımın karısı Sırp prensesi Eli
zabeUe Marya arasındaki gizli muhabe
rata ne buyrulur paşam? 

İki canbazdılar, bir ip Uzerlndeydller. 
Eğer hllnkAr Yıldırım yine Yıldırım gibi 
yetişmeseydi, bu iş galiba kanla bitecek
ti. HUnkfır içeriye girince duvarları sar
san bir feryatla haykırdı: 

- Haydi şeyh geldi. Burada durup 
musafahanm sırası mı? Söyle~·ln, padi
şah ben miyim, siz misiniz? 

Divan kurulmuş, sizi bekleriz. 
Şeyh ve All paşa blrlblrine bak113trlar. 

O ondan, o ondan gözleriyle blr şey söy
lenmemesini yalvarmıştı. ÇilnkU Yıldı -
nm her iki sebeble de kana girer, ne 
şeyh, ne paşa, ne kahraman, ne din din
lerdi. Nihayet birkaç bardak şarnbm ba
şına kopardı fırtına! Bu hlicfüıe All paşa 
ile §eybin bir anlnşımı olmuştu. Şeyh yol 
da paşaya eğilerek demişti: 

- Bir mUddet kendini yine harbe vak
fet. Bu hal padişahın gözUnden kaçmıyor. 
Evvel Allah, sonra bana gUvenebllirsin. 

Garibdir kl şeyh Seyyid Ali Hemeda
nr, hulefayı Mısrlye namına bir murah
hMla birlikte gelmişti. Padişahla öpUş
tUler. Buharl ile, paşayla, Ertuğrul ve 
Silleymanla öpUştUier. Firuz bey eeyhln 
elfnl lSptU. Dualar edildi. Mısır halifeleri 
namına murahhas olan şeyh Faruk Yıl
dırnnm izniyle §eyh Iluharlye (Sultanı 
Rum) unvanmı verdi. 
Yıldınm Bayezld Akçnğlayan camll 

amelesinin llç ycvnıJyelerine muadil bll
yllk bir parayı şeyh Seyyid Ali Heme
danfye hediye etti. Şeyh Buhari o gl}n 
tekrar Bulgar ve Macar Uzerine sefere 
hazırlanan Yıldrrmı Bayeztde kılınç ku
uattı, Böyle de ilmt mertebedeki mevk!l 
Yıldınm unvaniyle mUsavl oldu. 

Bu vaziyet şeyh Buhariyo ummaa.r:.ı 
tali kapılannı açmış ve oracıkta bu bli
diselere şahid Ali paşayı da iyice yıldır
mıştı. 

Padişah da sefere iştirak edecekti. Fa
kat her şeyden önce şeyhten emniyet 
btlyccektı. Ne olur ne olmazdı. F;er 
eeyb Maryadan bahsetmlyecekse Ali pa
şa da harbden dönmlyecekti. !şl sağlam 
kazığa bağlamak 15..zmıdı. Yavaşça ııey • 
bin yanına sokularak: 

- Aziz şeyhim dedi. Seni tebrik ede
rim. Osman!ı devletinin bUyUk hilnkfin 
Yıldırım hazretlerine medan lftlharsm. 

Ve yavaoı:a devam etti: 
- l\faryadan bahis yok. Yıldırnnt ar

zularına sevke çn"ı::'l"aı'?r•n. 'Bunu bUyUk 

bir muzafferlyetlmden sonra açacağım. 
Padişahın damadı olmana mukabil aU -
kflt hakkı istiyorum. 

Şeyh yilksek sesle cevab verdi: 
- Osmanlı devletinin yUee hUkümdan 

Yıldırım Bayezld han hazretlerinin bUyUk 
ordulan başında kahramanlıklarla müm
taz olan Ali paşa hazretleri hephnlzin 
iftihar medarıdır. Kendisini taziz ederim. 

Ve yavaşça devam etti: 
- Pek alfi. Dikkat et. HUnkln kız -

dırma. Benim sultnnlığmı laf, onunki si
laha dayanır ha! 

Ali pa§a ve şeyh mUsterlhtller. Yann 
sefere çıkıyorlardı. Bu gece l!lahllsara -
yında tabesabah güzel Maryacığıyla bir 

tatlı eyyam daha geçirecekti. Ali paş~ 

sahilsarnyma, Yıldırım da sarayına d5n
dUler. Şeyh Bubari padişahı saraya ka
dar takip ve teş;>i etti. Misafirleri ile bir 

llkte bir mUddet bahçede dolaştılar. 

Şeyh gözlerini semadan ayırmadı. No 

mUbarek adamdı. Şeyh Seyyid J · Heme 
dant bile böylesini görmemişti. Fakat bi
çare mutasavvıf semada gö~lerl dôlnşan 
şeyhin daha çok Yıldımnm saray pence
resinde yavuklusuyla lşaretleştığ!ni ne
reden bilecekti. 

Böylece Yıldırım Elizabete, Ali paşa 

Maryasma, şeyh de ya\'Uklusuna kavug
tular. 

Ali paşa hareme girdiği zaman irkildl. 
Bu ne demekti, bu nııaıl işti, hiç hare
me koskoca bir herif alınır da bayle yan 

çıplak onunla konuşmak olur muydu? 
mmdi bu herif, nasıl onun dört duvar a
rnsmdan ı;ıkmıyan MıırYaBJ bu koç kar
şısında hemen kendinden geçiverml~. u
suıun UstUne, Metlerin dışına çıkıvermi5 
ti? Ali paşa haykırdı: 

- Marya! 

Kadm btltnn aşl!tellğinl takmmıg ve 
sanki yıllardır tıaaayı glSnneml3 gibi de
rin bir hasret ve iştiyak hamlesiyle pa

§aya atılmıştı. Ali paşa bir taraftaki IA
hana turşusuna karşı bu perhize hayret 

etmişti. Biraz dUzelmişti maabaza. Sor
du: 

- Bu herif kim Marya? 
- Halil. 
Paşa böyle bir isim hatırlamryordu. 

DUşündU ve söylendi: 
- Halil, Halil. Ben böyle bir bildik 

hatrrlamıyonım. 

- ŞcvkeUu hilnkfi.rm Sırp kralı EUyen 
den istediği delikanlı bu! 

Ali pnşa anlamı~tı. Halllin yanma ka
dar gitti, dikkatle baktı ve çok manalı 

bir halde Maryaya baktı. 
(l>evamr nr) 
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. f. j. 
ı·a:.ı;an: H. c. Bywater Naklcdcıı· b '/ı 
Almanlm m Baltık filosu za 

1 

LerindeTJ. olan Kurt, Libavdtı 
güzel annaya fen.ı. haLde 

tutulmuştu 
-l ~ xnı ~ 

çık deniz filosunun yarı! ıtıı' ısı' Umumt harb esnasında, bUyük mikya.s
takl deniz harbleri bilhassa Şlınal deni
z.inde cereyan etmlg olduğu için • Koronel 
ve Falkland deniz harblcri mUstesna -
diğer denizlerde cereyan eden hfıdisc

lerden pek az bahsedilmiştir. Halbuki 
yalnız Baltık denizi harbleri tek ba§ma 
birkaç ciltlik bir tarihi doldurmağa kafi 
malzeme vermeğe müsaittir 

Alman donanması, haı bin neticesi U

zerlnde tesir gösterecek det·eccde mü- ' 
him olmamakla beraber en acı mağlübi
yctlere bu denizde uğramıştır. Gene bu 
denizde Alman deniz erkanıharbiyesinln 
kifayetsizllğl, bu filoya kumanda eden 
prens Hanrl dö Pnısun mebaretslzliği 

meydana çıkmıgtır. 
Baltık denizinin Alman donanmasına 

uğursuzluğu 26 Ağustos 1914 de ba"ladı. 
Odensholm açıklarında dolaşan blr ince 
filo, kesif bir ais Içerslnde yolunu §aşır
dı, yeni bir kruvazör olan ''Mngdeburg,, 
karaya dilştU. Kurtarma faaliyeti esna
•ında birdenbire çıkagelen iki Rus kru-
vazörU ateı açtı. 

.. Magdcburg" un zabitleri o kadar tc
ll§larından akıllarını kaybetmiş gibi ol
dular ki, acelelerinden gizli evrakı ve i.ljn

retlerln fj!fre anahtarını almnğı veya 
imha etmeği bile akıl edcmiyerek gemiyi 
terkettiler. Bu evrnk Rusların eline geç
ti, onlar da kopyasını derhal İngiltere 
bahriyesine verdiler. Almanlar bu hata
nın cezasını çok çektiler. 

24 Eylfıl 1914 de, Baltık kuV\·etll bir 
lngillz fil~sunun geleceği yolundaki riva
yetler Alman amiralinin sinirlerini bUs
blltUn harab ettL '!nglliz filosunun mu
vasala yolunu kesmcğc te~ebbUs edecek 
yerde Almanlar Baltığa Kil kanalı yo
lundan takviye filosu göndcrmeğe kalk
tılar. 

On dört dretnot Kile hareket emrini 

mecbur kaldılar. Bu arada 

bUyUk bir iş gördil. tl rfll 
ff kt) e e f Bu devamlı muva a i)st111ıll 

Rus amlrallığı, casus ıeşk billı~ 
yetine borçludur. Bu aradıı~ d~ 

inin e ... .,.. e 
hftdise casusluk tarih ı.U etııl 

' t~· kat sayfalarından birin.I 
bartyle anlatılmağa değer. bl~' 

k filosu ı' t Almanyanm Baltı rzıı,ıt 
rt sreıne " sında bulunan Ku liJl çc• 

güzelliği itibariyle norın:dııı ıxıs 
de, yakışıklı bir gençti. !{bil ııı'cer' 
pek fazlaydı ve kendisi sınca, ııatP ~ 
öğUnmeği severdi. lddla ııJ1I ell 

luk timsali bir zevce, diln>:ı csJI 
sum bir genç kızı bile on cille' 
dayanamazdı. Muhakkak 

01~ ııu! 
rlyeli Donjo:ı.nın Kilde ıne~aı•• • 
zamanlar bir kadından bir 

koştuğuydu. ,ıs'~ 
b. aı d8 p 

Kurt. zendost ve ır ııxı 
b·tti ve 

line rağmen iyi bir .za 1 

gözündeydi. uııJerl of' 
Almanlar Libav1 işgal ~t bııJııtl 

zaP'e il 
Brcmcrman bir kruva uıttlll " 

\'8 s • p 
du. Karaya çıkuktan bf!'(o f 

dildilıt n sonra bu ıunıında ıı bllııtP 
!arla tanrctı. Fakat bilbass.ı, r 

"' ıanv>' 
sında birine fazla alflkS }.~· 

öz otan ..M 
Bir lokantada serV ııaltll ııv 

Ifıkayı mazur ve hatta ıuıttO)dl~ 
derecede nadir bir guzc ıııt ıct 
duğu muhitle bUyük ı>ir teu afrı'' . .lf 

şuş tw'. kibar hali, temiz konu 18n 
l. anı 0 .ııı ti çekivordu. Ann ıs 

8 
gU;ı.w 

· JdukÇ ~ 
başka almancayı da 0 ettt>'r1 
maktaydı. nnanll1 °' 

Bahrlyell donjuan ./>.. yııJt•t ..ı 
oJdU· s'fl' 

az zamanda pen•ane oenO ~.ıı 
Jaylrkla elde edemedi. 1' ıııc\ 
kadını nlfıkadar cdeb~~c~)ıi ~ 

aldı. Fakat bu gemilerin kanaldan geçe- lup konuşmasrnı gaY dar tstl 1 
ı Anna Onun O zamana ki\ ..., ... ı• et~ bilmeleri için kömUr ve cephane yUkler - eh" ........ J 

nln boı;altılarak hafifletilmesi lil.zmıdı, dınlar gibi sudan ve. ·ordll· •• 
ve bu iş ise bir haftadan evvel yapıla- zularn alaka göstcrın::V''cr bir ,dv 
mazdı. Şay1anın esassız oldu;u haberi ge- O, ınaUımatlı, mUn blc aıııı ~ 
lince de Almanlar rahat bir nefes aldı- Alman muhibbiydi. ııe.r ,A.lıı1~! 
lar. yor, Ruslara karşı cnıneğe 1pı 

Harbin ilk gilnlerlnde Almanların he- muvaffnkıyeUnl öğr 1 ııı!l'' ~ı~ 
. lıı onı l ter 

defi, Bnltıktaki Rus filosunun imhnsı ve 
ya UssUbahrisinde filoyu tıknmaktı. Bu 
iyi bir tabiye idi. Çü:ıkil Çar filosu iyi 
kullanıldığı takdirde Almanların başına 

bir belA olabilirdi. Fakat Rus filosu bu 

atıyordu. Bu ltıbaı ın!Yl' 5 tııı • 
bilmek için l{urtun isl<' b:ıbst dl 
olsa harbd<'n meslekten 

8
,1 1''

11 

. ft.nıı • 
zımdı. Aksi takdirde ~ ç 
betine bağlamıyncnktI· rJtıllc~ • 

ıaınııt ç ııır 
gayrlmUsnlt şartlar dahilinde de Uç bu- Anna, ondan :ınıı ·ııfü'lltsıı: J;~ 
çuk sene !yi çalı§tı ve Almanların :Riga yordu. Brem('rnıan 1 tkflfıı bil }. 
körfezine haklın olabilmek yolundaki bU- olmadığı lr,in bu no~r1ncC ~e 
tiln ga)Tetlerini boşa çıkardı. Nihayet kat etli. Kanaat geti ~rl 
1917 de Almanlar Rigayı ve körfezi mil- hiç çekinmedi. (OC'.,ııt' ' 

dafaa eden adalan ele geçirmek için a-

1 ,~:t' l' ~ ' • . ~{. . . . • ll M§Mm•mJ~C!mElmlflll!l0iM!JOB3CJD~lJJlııı·:~ 
Gülerek cevap verdim: 
-- El, ayak bir şey ifade etmez ki ... 
- Sen istediğin kadar alay et. Bak. iki metre boyunda olan Hay 

:lar heyin şakaları çok daha nazik ... Kılık kıyafeti biraz kaba ama, 
rarıf!ıyah beri başka türlü oldu. 

Haydar beyin hayali bir türlü etrafımızda dolaşmaktan geri dur
nuyordu. işlerden tamamile çekilmiş olmakla beraber, hissesine dü· 
ren karı veriyor ve bazı işleri ona danışmakta, veyahut dam~ır gibi 
törünmekte kusur etmiyordum. 

O, sakin ve nevmididi. Aydan aya gönderdiği parayı iki misline 
;ık:ı:-dığındanberi, kansı mektuplarını küfürlerle doldurmuyordu. 

Haydar bey, civarımızda bir apartllllan kiralamıştı. Burada da 
ıezintilerine devam ediyordu. Aliye, her iki ayda bir onu yemeğe 
favc.t edi>ı>r, Haydar bey de, bu davete dindar bir tavırla geliyordu. 
Zannediyonun ki artık yalnız bu gibi şeyler için yaşıyordu. Bazan 
)!la bir bakkalın önünde tesadüf edi)'Ordum. Sırtına eski bir palto 
pyiyordu, sakalını traş etmiyordu .Fakat Aliyeye gelmek için, ge· 
ııern1in davetine giden bir yaver kadar ihtimamla giyiniyordu,. 

Hesaplarımızdan bahsettiğim vakit, omuzlarını silkiyor: 

- Para mı? diyordu. Ah! oğlum, paraya ne kadar az ehemmi· 
ret verdiğimi bilsen .. .! Kırk senedenberi parayı ne yapacağımı dü
ıilnmedim ... Fakat bende çok başka şeyler de eksikti.. lnsan parayı 
ihtiyarlığı için saklar ve o gün gelince paranın .... dur bakaym .... bir 
~·asiyetnameden ba~ka bir §eY olmadığım anlıyor ... Hiç dikkat ettin· 
'.lli bilmem: hangi dilenciye rastgelsem bir iki lira vepnedcn geçmi· 
>·orum.. Maamafih bu da hayatın son bo~luğunu doldunnağa kAfi 
g-elmiyor ... 

-10-
KAmran yakışıklı bir delikanlı oldu. 
Yalnız otomobil gezintilerinde aceleci ... D~er §eyler için çok ih· 

detlendi ve Vaiuvayı mahvetmek uzere 

-39-
tıyatkar davranıyor. Vücutça küçük kaldı. Fakat ~işmanca ... 

Behiç bey mali bir kasırga içinde mahvoldu. Bu kuvvetli adamın 
böylece yıkılması Aliye üzerinde büyük bir tesir yaptı. 

Bazı sabahlar saat 8 de evden çıkarken oğluma tesadüf ediyor 
dum. O sırtında smokin, henüz eve geliyordu. 

Bir sabah Haydar beyi "Son yurduna,. götürdük. 

"Madam Haydara., ayrılan hisseden başka, eski patronumun 
bütün scn·eti Girizana kalıyordu. Aliyenin hissesi çok daha geni~ ol· 
mak için icap eden ~yleri yapacaktım. Fakat Aliye itiraz ettiği için 
gülerek bazı kinayclerde bulundum. Ama bu kinayeler çok sarihti. 
Cc\·ap olmak üzere: 

- Sen, dedi, fakir doğdun; gene fakir öleceksin! 
Sonra ellerimi öperek ilave etti: 

- Sizin gibi bir adamı hiçbir zaman aldatmamam Hlzundı .. Be· 
ni dinle, Ali, şimdi kızımı mahvetmekle intil am alıyorsun. bu iyi 
bir şey değil, senin bu şekilde hareket etmene hayret ecliyoruın ... 

Girizanm mahvolmadığını, bilakis ona bUyük bir cihaz hazırlı· 
yacağunı anlattım. Lüks. moda oldu6ru mflddetce lüks için yaşıyan 
kanm, ~imdi tamamilc bunun aksini yapıyordu. Ahçı ile hizmetçi 
kızdan maadasına yol verdikten sonra, Girizamn mutlaka steno -

daktilo dersleri takip etmesini istedi.. Ne olu~ ~ir scııç b 
nün birinde, onu benim pcnçemden kurtaracal~ 
bankalarda. şirketlerde iş bulup çalı~Uracaktı ... 

k. G' . üdahale etti: d ,1tıl .. 
Şaşırdım kaldım, ıa: ın mzan m • ·ctifl t 

3k tll) ı11 
- Annemin haltkı var; zaten ben ç~lış.ın· · il~ , 
Girizan çok çabuk büyümüş. scrpilmıştı. tti. t~t~ ~ıı ll"' 
Beni bu kıza doğru cczbcclcn his, me'.h~ıne J.Jı:;lerırı1 ıııı· 

rnettenberi. hiçbir zaman onu terketmen11~tıll'I· ~arde-;ı 0 

muştum. Her şey; herkes. annesi, arkadaşalrı: •ordllfl1· t ı.ıf11 
ol!,, diye haykırıyorlardı. Ben : "mü~fik ol!:: dı·~. fllede ııZ 9' 

Küçücük iken. oyun oynadığı sırada duştu ·üzi.lııtil· 
4

1' 1 

daha büyüdüğü vakit hcrhanı::i fena bir ı;ey o~ayardılJl· · pı 
z~an: "babacığım!,. di) e beni çağırdığını :r \f' c.0rırJl ', 
onu hizmetçinin elinden ahr. banro unu yap .

11 
d:ırb1111 oC1' 

liyerek uyuturdum. Benim sayemde, annec;~~~ iıtİ• \e ~cr.1 
den uydurduğu sözleri, dadı.:;mm bayat tcrbı)ııarırıı dı 
!atılan eğlenceli fakat manasız kocakarı maı:.a ..cbıl 
bulamıyordu. . el> t11 

bitırıtl ı:ıt 
Yazı odamda çalışırken, pek çok defa!?~· kath'cfl .. ı'ıııı 

de olduğum ehemmiyetli bir işim oldu~u ıç ~ ın jş, (jırı 
etmemelerini emrediyordum. Halbuki yaptıgt !>'~o 
~ım eğlenceli derslerden biriydi. cıık 11aıı-ıri1:11rı~' 

Girizan büyüdüğü zaman, ona gen: ~ Alİ>'e İ"e e\ıfl ... 
tuk muamelesi yapıyor, seviyordum. L~kınd j\(1Jl< ~ 

- Ne tuhaf §Cysin sen, Girizan! dıyor tJ. fl 
dun! biraz ciddiyet rnzım... arad·tı111 

Ben Girizanı son dakikaya kadar bırakın ff 1 
k.. ~ d kikaydı.. a0'1 ' kika, aşkın onu nan or yapac<ı~ı a (VC'. 
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rüya ar 
Çeviren. ferah Ferruh 

btaUstik 
• ıı~. işt hUrosu mnmurlarından 

' \' e ledi küsur senedenbe-
8lıılli '"" e llıfiııhasıran llmt veyn-

bizim bllro eefi Sergey Pavlovlç giriyor. 
Herif, bütün heybctile karşıma dikile -
rek parmağıyla beni tehdid ediyor. Hat
ta daha llerslne giderek: 

bUyUk bir t<>vazula gözlerini yere indi
riyor, o beni görmüyor. Görmüyor, fa -
kat farkediyor. 

- Hiç kımse ! ... Aleyhte olmanın ve 
yahut müstenkü kalm .. ıı.ıı lafı mı olur? 

yetimedir!,, demek ister gibi büyük bir 
tevuzula elini sallıyor. Tabıi o bu hare
keti tevazuundun yapı)or. Ve beni gör
müyor. Görmu)or, fakat fnrkedi)or. t '"Yalar 

l'd. ~ al JA Cörnıekteyim. Berke-
r;" e ude 

a ar g· • Sal rUıiyasi, gayri 
~. ıı:nek benim adetim de -

'· ııeıı n ha 
· tllll(n b Yel oluyor? Sebebi çok 
lt{a en ld ı . 

<a:ı llllll etJni ojik sahada tam:ı -

- Yn! ... demek sen de Mamonkln ? .. 
diyor. 

Bu, müthiş bir şey, korkunç bir §ey 
arkadaşlar!. Bizim bilro 13efinln böyle 
teklife tekellilfe JUzum gBrmeden hemen 
hemen her akşam rüyama girmesinin 
en mühim sebebi, benim son zamanlar
da, yeni esas teşkiliit kanunu hakkında 
mütemadiyen kafa yormamdır. Arka -
daşlar, sizden sakhyacak değilim, fakat 
yeni esas teşklltıt kanununun bilhassa 
bir maddesi benim fena halde sinirime 
dokunuyor. Bu madde, seçimlerde gizli 

rey vcrmeğe ait olan maddeir. d 

Rı>is zili çalıyor ve: 
- Scrgey Pavloviçln npmzetli~ine iti

raz eden var mı?. di) c soruyor. 
Ben elimi sallıyor ve oturduğum yer

den haykırıyorum: 
- Ne münasebet? İtirazın lafı mı o

lur? 

!:i ... r~cy l'avıo.,ıç bu dalukuda bil) ilk 
bır ala.m) la sa.onuıı tauınındaki resim
lere b ıkl\ oı·. tlnl.1, ı ıuı SÖ) lcmPk la -
zım •clıı ı.nan fo .. ı ıesımlt:>ı saçma sa
pan şı ) er .•. 1' xuı !:i. Pnvlovlç ıcvazuun 
dan or )a bakı)oı Orn)a bakıyor ve be
nı g ırmü) or Gör mü~ or, fakat fnrkcdi
yor. 

Ya şimdi ne olacak? Şimdi Sergey 
Pavlovıç, benim, )nn.I istatistik bürosu 
memurlarıııdnn Mamontan'm, onun aley
hine rey verdiğimi hatırına getirebile
cek. lşte, arkndaıılar, seçimlerde gizli 
rey vermenin fenalığı bilhassa bu nok
tada tezahUr ediyor. 0:~11 b § bir insanım. Her ba

l lii:ıra.ıa.r d 1r adanıım. Dikkat edi-
llıUt ı. a lnait: kt -

Sergey Pavloviç benim bulunduğum tn 
rafa bakmıyor bile. Beni görmüyor. Gör
mti)'or fakat fnrkediyor. 

l!t-ls tekrar zilı çalıyor ve hususi bir 
cdnyl.ı nı>liı: •yl ilan ediyor: Ve işte, son zamanlarda korkulu, ke

derli rüyalar görmemin başlıca sebebi 
de budur. Bana 8yle giliyor ki, Sergey 
Pavloviç bu akşam da rüyama girecek 
ve şehadet parmnh'Jl'la beni dürterek: 

elllınu .1 n olarak gorUl-
1~1cıı • t • 1°

1r,tın bir insan, rUyala
a tına 

- Serg .. y Pavloviç !ttüakla seçilmi3 
bulunuyor!. 

almasını bilen bir 
'el.\ 
~.. be11 ~ 
..,.arı §osıe . 
'(; 6nce bU hareket edenm: 

illı:.a ti.in dUşUncel"rimi, bü-

' e leka~ llllih~ hlidfselerinden 
tıl'U.ru ecı run. Ve ancak bun-

Reis tekrar zili çalıyor: 
- Sergey Pa,·lovlçin namzetliğini re

ye koyuyorum, diyor, taraftar olanlar 
ellerini kaldırsın! .. 

B 0 n de deli gibi yerimdPn fırlıyor ve 
gUrUltiJlü bir alkışa ve "yaşa!" tara 
başlıyorum. St>rgey Pavlovic;, adet!: "Bu 
alkışlar bana dC'ğil, benim manevi şahsi-

- Yn!. Demek sen de Mnmonkin? di
ye haykıracak? 

r k. t eclen ~ Enıın olunuz ki, böy-
t t'ııl~ı insanın saçma s:ıpan 

t l.l(Jıı 'Yaprıe hnı un yoktur. 

;;: ~il oıara:ak Adetim değildir; 
il:l'fııı ıı~ size §unu söyliyeyim: 
~le '""dece 

' 'ora nı aş ve kadın me
to 1 bir,..;; bizim veznedar Jcnki-

ı-.ıı; '· \' "'va ~ ~ ~ eyahut • görmesine imkan var 
~ liyaltftnı biılın bUro memurla

U:ra1.ro1 alalun: bu adamın ak-
'- . arda 

'la i"l' • kravatıarında, ve 
"" 1Yle b , r saÇın unun rüyaları da bu 

ıı. . a ııap d 
-~~ b an an başka blr ~ 'Y 

~ d n, Ylıka 
1 e bôH rdn da anlattığını 

11
11 h ıı a e bir adam dC'ğilim. Fa

~~? 1 tı iliz~ anlatmaktan mak-

~' e §1.rndi uoun sebebini 

h 11latda 
hır lııde l:ll benfnı ş'llısnna nlt rU-

hı lbtıudet~;ım değişiklikler oldu. 
~~~ıll\ 'tU ~ geceleri korkunç ve 
~''.tici ,.. k~lllar görmeğc başla -
ıı ~· id"n hiç de bl>yle bir 

4\6 

Fakat, arkadaelar, biraz düşününüz! 
Bu made cidden can sıkıcı, rüya bozucu 
bir şey değil mi? Meselfı eimdl, bizim 
bUro şefi Sergey Pavlovlç seçimlerde be
nim kendiı-üne rey verdiğimi nereden bi
lecek? .. Bu vaziyet karşısında, benim 
kendisine bağlılığım neroden ve nasıl talı 
kik edip anlıyacak? Ve işin en kötüsü 
bana nnsıl itimat edecek? 

Hem bizde dalkavuklar az mı? Maale
sef henüz daha }X'l. çok. Tnbli bunlardan 
blrçoi:-u Sergey Pavloviçln yanma yak
in :ırak: 

- Sergey Pavlovlç demlyecekler, na
musumuzla t<>min ederiz ki, biz reyleri
mizJ sl~e verdik! 

Sergey Pavloviç lçl.n bunun aksini id
di:ı etmeğe lmltltn oymıyncaktır. ÇilnkU 
rC'yler gizlidir. 

1şte benim canımı sıkan keyfiyet rey
lerin gizli olu~udur. Halbuki eskiden ne 
kadar dn iyi idi. Meselft. umumt bir top
lantı olur. Demiyeliın ki mebus seçimi 
yapılıyor. Toplantı reisi, Sergey Pavlo
viçln namzf'tliğlnl ileri sürmUetur. Ben 
hemen ) erimden fırlıyor ve şicledtle al
krşlamııfo. bn.cılıyorum. R<>rgPy Pavlovlç 

İlk elini kaldıranlardan biri de ben o
luyorum. Fnkat alelade bir §eklldc kal
dırmıyorum; bUyUk bir heyecanla ileri 
doğru fırlatarak kaldınyorum. 

- Ale)hle olanlar, müstenkif kalan
lar var mı? 

Ben gene kendimi tutamıyor ve bağı
rıyorum: 

17 lkinciteşrin - 1938 PERŞEMBE 
Hicri: 1357 - Ramazan 24 
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MUNAKASALAR: 
Gümrük muhafaza teydlatı için yaptı· 

nlacak 4 adet motör teknesi yarınki cu· 
ma günü saat 11 de pazarlıkla yaptmla. 
caktır. Muhammen bedeli 14000 lira olan 
bu pazarlık mayyen saatte Galatada lt
halat gümrüğil binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

~ta~ H (1 H f n A N 
Sıld, b ----------------------------

RORIDAN 413 
' s· . Qlr k 

' ı~ btk .. ıı n aılıu.,.a durdu: 
d.i. ' dil'tr le ler~<:n şu mezarı haz.rla-
~ derın bir çukuru göster-

~Plol. l' . • 
lt11d. ~UJ.:e tıs.anın gözüne girmek.için 

S ı. ltıtnel biı mezar dıye söy -
~ !ltır~ . 
~tı .. uç 
)ıı1t"~ı ~c u;.c, abahleyin Marinyinin 
~~l'itı.in r 1"enlcrden çıktılar. Ve 
~ · ll&dı cesedinin altında dur. 
ıgo 

...... l'tt~ 
~ lpirı· • Ploia: 

tc~ •lı ba 
~ ··· dtd na veriniz, <Jizi rahatsız 

~ tlı~t ı. 
t •o bu tek .. 
~t~ llril Cca lıfı derhal kabul etti 

~e Cdi • d' ~ . rırıa ın ırrnck Uzcre hemen 
111i ndı n· ~tt rı Ctacd· •. ır dakika sonra Ma-
~ ~ag1 d"ını aS<ın ip kesilmiş ve 
'İte' lıitor ~!tnU tü. İşte tam bu sı-

t ık· n ıle T . 
lltı 1 ada rıstanın yanında ses 

' tılar. a trı daha belirdi 
ı,.. bir '. Urida 1 . : 
·~ıı. tıncir n a Gıyom ıdı. Yukaı 

......, '1 re . Patırtısı duyuldu sonra 
il.}' liayd· ıncrek: 
d, 0tdıı ı, İtrıd' . 
"14 lci d 1 gıdelim, diye söyle 
~, 1) tcı~t ' ..... aha l fını tamamla} ama 
,_ "ttj '"llthi b" 
~~ • Ye fırı ş ır feryat kopardı 
ılı_rt ~nı.ldı. li;ak istedi. Fakat muvaf· 

"t htrir· ç adanı üzerine çullan. 
t ı . ~ııh., 1

1 111nısıkı bağla.dılar. 
ı 1 ı 0 durrı 

ı ~nlaıı 1 • a:ıdrnak sıra:ıı bana 
:r• 'Yor d" l:l11 ' ıye homurdanıyor• 

!)) 1 •ırada . 
t ! ~· nıcor h 1 Çc1ciı . r dakik ~ . emen dıreğe tır· 

llıışti h• 
11 ıçınde Kaploş yuka· 

~ ll t • ..oırıc 
t d aıı.ı ç , aç kere debelendi ... 

lo;rt t lqlJaıı~:.tan cc cdi Marinyinin 
t d ını ağa başlcıdı. 
t • la n ce ea· . 
h ıc , l'ılakt 1 uzerinc diz çö1:e. 
~ ltıe,,.,, a olan Tn· t b • . . .• ._ ti A s an u ışe ıştı 

l'I' "'Va• fi il lr t ga kalktığı zaman, 
~ \Q ite Yard tn ve Giyomu gördü: 
~ , rr]tı. ırna gelen adam n1;rcde? 

.. ot". 
't . 

lika~, k. 

t "'1k d d" f ' ha c ı. 
111 

k ldırara!< Kaploşun 

Ce;ı,eu.tU gu. U.ı. 

- Bu adam ... 
Bigorn lfifını tamamlatmadı. 
- Bu adam, Mndnyiyi aıan Kaploş

tur 1 diye söylendi. 
Tristan sevinçue bağırdı: 

- Kaploş mu? 
Büridan, yavaş bir sesle: 
- Evet, diye cevap verdi. 
Bize ihanet etti. Marinyinin aaılmı~ 

yacağını ipi dcstcreleyip kopacak va. 
ziyete getireceğini söyliyerek elimizden 
koca bir servet aldı. Biz de bu yalanını 
cezalaooırdık ... 

Tristan cf endisini gömerken, Bigorn 
da Marinyinin arkasındaki gömleği, ba
şmdald siyah örtilyü çıkardı ve tekrar 
direğe tırmanarak bunları Kaploşa giy
dirdi. 

örtüvlc de başını iyice örttü. Aşağı 
indiği zaman derin bir nefeı alarak: 

- Bu iş bitti, diye söylendi. Gerek 
ertesi gün. gerek daha sonra. Atlaran
dodan Marinyinin cesedlini seyre ge: 
len Parisliler, hııtta bizzat Valuva Ma
rinyinin cesedi yerinde cellSd.n cesedi 
asılı bulunduğunun katiyen farkında 

olamadılar .•. 

Tristanla arkadaşları, Monfokondan 
dönerken (Akan fıçı) meyhanesine t•ğ
rıyarak sabah olmasını beklediler. Sa
bahleyin l:apıbr açılır açılmaz Par'se 
girerek Güllübahçeye gidip .Rik.eyi 
buldular. Büridan Tristana. 

- Bizimle beraber geliniz, yakın.da 
artık Parisi terkedeccğiz. 

Zaten sizin de burada bir i~iniz knL 
madı. Bir gün yine beraber döner ge
liriz. Çünkü ben doktor olmak istiyo
rum ... dedi. 

Giyomla Rike omuzlarını 
Biiridan devam etti: 

silktiler. 

- Kendi ve arkadaılanının geçimini 
temin için bundan başka çare yoktur. 
Sorbondan mezun bir adam, Luvr sa-
r:ıyının bir zabiti gibi her zaman, her 
yerde istikbalini temin edebilir. 

Daha aşagı igilcli .. Pek kor unç bir 
hal alınıştı. Margaritin ağzına temas e. 
decek şekilde iğildi. Ve kadının henliz 
nefes aldığını işi.dince, hiddetten kudur
du. Bu sırada kraliçenin renksiz du -
dakları arasından hafif bir ses çıktı ... 
Valuva, Margarltin son sözlerini duy
du: 

- Mirtiy, yavrum .• Mirtiye merha
ınet ediniz .. Tanrım onu koru .. 

Daha fazla söyleyemedi .. Biltün vü • 
cudu hafifçe titredi . 

Ve sonra öldü .... 
Valuva ağır ağır kapıya kadar geri

ledi. Gözlerini ölüye dikti. Derin bir 
dilşilnceye dalarak da'k:kalarca olduğu 
yerde durdu. 

Ancak bir saat sonra kralın huzuru
na çıkmağa muvaffak oldu. Korkunç 
bir halde şunları söyledi: 

- Şevketmaap, kraliçe öldil. 
Kral, dimdik ayağa kalktı. Mosmor 

oldu. Hiçbir şey söyliyemeden, boylu 
boyunca yere düştil. Valuva soğukkan 
lılıkla eğildi. Kralı dikk;ıtle muayene 
etti ve: 

- Altı aya varmadan. Fransa kralı 
olacağım!.. diye mırıldandı. 

-38-
MARtNYtNtN DARAGACI 

Büridan, Lanselo ve Giyom Pentcr 
'kn;l·s·ndan çıl<tıltlan zPman, Monfo -
k"'fl dara ~arınn d 1 ~ ru binhir c;;esit halk
tan mürekkc.'l bir k:ılabalığ n ak n et· 
tiğini gördüler. 

B'itü, Pa~is lıalltı. Mı-rinyinin ida -

mm• görmek için. Monfokona koşu • 
yordu. 

Bigorn, düşünceli d'"sünceli, cellat 
uo;~a Kaoloşa Marinyiyi kurtarmak i. 
çh verdikleri altınları dürünüyor ve 
ken •1 i kendine: 

- Vallil' kralın hazineı::i olsa, şu 
R 11ridan iflas etfr"r. diye di.işünüyor
du. 

Bilridana gc1İn'"c. onun da bir f:kri 
vardı. Angerrand dö Marinyinin kur. 1 ı 

tulciuğu zaman ne yapacağını görmek 
istiyordu. Sonra da onu hapisten nasıl 
kurtaracağını düşünüyordu. 

İşte bu sırada, bir yığın asker Mcn
fokon darağacının etrafını sardı. Her _ 
kes kendine münasip bir yer arıyordu. 
Ş'ehremini darağacını muayene ediyor
du. 

Büridanla, arkadaşları da herkesten 
uzak bir köşeye çekilip vaziyeti seyre 
hiışladılar. Bir saat sonra, her taraf ta 
birdenbire sesler ıte::ildi. Herkes ayağa 
kalktı. Yilz bin ağızdan biroen: 

- İşte geliyor! .. Sözü çıktı. 
Güneş tulQ ediyordu. Bütün nazar. 

lar, Penter kapısından gelen bir alaya 
çevriHi. Bu alay ilerledikçe Büridan, 
mahkum aleyhine sarfedilen bir sürü 
küfürler, hakaretleı işitiyordu: 

Bu bütün Paris halkının büylik bir 
nefret ve gayizle Marinyinin yüzüne 
tükürmesi idi . 

Marinyi muhafız askerler arasında 

fütursuzca yürüyordu. Arkasına mah
kum gömleği giymiş elinde bir mum 
tutuyordu. Ayakları çıplaktı. 

Yüzünde büyük bir azim okunuyor. 
du. Gözlerini kolunda mahkOmu asa
cağı ip .clduğu halde önde yürüyen 
cellat Kaploşa dik:nişti. Herkes celWdı 
gördükçe yüzünü ekşittiği halde, Mn
rinyi bütün azametiyle gülümsüyordu. 

Darağacına yal:laşıldığı vakıt, Ma
rinyi celladı bir tarafa itti Ye yüksek 
sesle: 

- Şöyle çekil. şevketmeaba hediye 
ettiğim darağacını görmeme mani olu. 
yorsun t dedi. 

Kaploş, bu emre gayriihtiyari itaat 
etti . 

Alav darağacının altına geldiği za· 
man, c"ki başvekil kendisini tutmak is
tiyen iki cclHit yamağını iterek rncrdi
vrnleri kendi başına çıktı. Ve çıt çr. 
karmadan duran halka, b:r şevler söy
lemek ister bir vaziyet aldı. l'n!n1t ağ

zını açmasına meydan kalmadı. Tam 
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Geçen kısımtaa ao hülasası zaruretinden dolayı köylerini terkedi· 

Ermeni Hınçak ihtilalinin başın. yorlar. 
dan sonuna kadar bulunan ( A.K.) ( A.K.) Merzi/ona giderken (Mart) 
Jıatıralamıa bir ikinciteşrin akşamı adında ilk l!tnçak gazetesini okuyor. 
ile başlıyor. Osmannk postası çevrile· ı llınçaklılamı şiirlerini dinliyor. 
cek t'e zaptiye lbralıinı öldılrülccek. ( A.K.) Merzifon hududuna geldiğı 
Bu hadiselerin elebaşıları arasında 1 zaman bir dikkatsizlik veya bir şaş· 
(Panos) ve (Gülbenk) ve ( Mihircan} kınlık yüzütıden yakayı ele veriyor. 
adında üç şaki Uınçaklı bulunuyor. llınçaklıların tanışma işareti olan ku. 
Bunların delışet veren şakavet şayi· lak tutmaya kanarak karşınndakini 

olarının halk dılinde korkunç bir şe. llınçaklı sanan ( A.K.) ağzından şüp 
kilde yayıldığım anlatan ( A.K.) bu heli şeyler kaçırıyor ve zaptiyenfo dik 
biribiri içine gırf t Hınçak luidıselerin· kat nazarını celbederek kendi ayağile 
den ürkmi4 ve bedbin bir Jıalde (Ar kapana sıkışıyor. 
şak) adındaki arkadaşına dert yanma Vesikaları olmadılı anlaşılan ( A. 
ğa gidiyor. [(.) e kelepçe vumluyor. Fakat Mcr-
Osmancık postası lıakkıtıdaki haberi zifon irinden geçerken bir llınçaklı 

veriyor ve iki arkadaş kendilerine bir vaziyeti görüyor, tertibat alıyorlar ve 
aralık yardımı dokunan zaptiye ibrahi ( A.K.) bu mühim vartadan kıırtulrı· 
mi kurlarmağa elbirliğı ediyorlar. Fa yor. 
kat hadisenin cereyan ellij!ı yere gel- Beşinci tefrikanın sonunda diyor ki: 
dikelri zaman lbralzimi bl'ynı parça. "Nihayet atın gözlerini ellerimle 
lanmış, postayı soyulmuş buluyorlar. kapadım. Hayvan birkaç defa olduğu 
Dönüyorlar. ( A.K.) ( R.C.) rumuzu yerde döndü ve şalılandı, dehşetle so. 
ile emirler alıyor ve llmçaklılamı giz /uyordu. Okşamdım ve ayaklarımı 
li Jıarcketlcrinc yataklık yapıyor. Hın üzengiden kurtararak derlıal yere /ır-
çaklıların biribiritıi tanımaları için ladım. 
parmaklarını açarak ellerini yüzlerine Selôme/e ermiştim. ama, neredeyim, 
götürdüklerini bildiren ( A.K.) ilk de- kim beni bıtlacaktı, kime başvuracak-
fa Karabet Tomayandan talimat alı. tim. vaziyetim ne olacaktı? 
yor. O sırada gaye (küçük Ermenis
tan cum1mriyeti)dir. llk tehdidi o _ 
gün dinliyor: 

- Emir Baron M encden. 1 syan i· 
damı muciptir! 

Ertesi gün kasabada Osmancık 

postası hadisesi duyuluyor. llükf2met 
talıkikata vaziyet etmiştir. 

( A.K.) ve ( Arşak) tahkikat safha· 
sında kendilerine temas eden izler 
bulımduğımu öğreniyorlar ve bze sı· 
rada ( A.K.) Merzifon komitesi em. 
rine illilıak içiJJ talimat alıyor. 11 er 
iki arkadaş da bu işte şunu taksirleri 
yokkt>n kor1mrlan ve veni tmri ifn 

Henüz bunları düşünmüyordum. Şim· 
dilik zaptiye Osmamn elinden kurtulmuş, 
hürriyetime kavuşmuş. at tehlikesini de 
atlatmıştım ve yani sağ selamet Merzifon· 
daydım. 

Atı bir kenara bağhyarak bir istikşaf 
yapmak istedim. Acaba bir köy civarında 
mıyım, yoksa birkaç saat sonra vahşi hay 
\'anlarla yeniden ölüm tehlikelerine düşe
cek bir yerde miyim? 

lşte galiba gene büyük pot kıracağım, 
gene bir dikkatsizlik yüzünden yakayı e
le vereceğimi. 

Bittabi bu vakaya hükOmet \'aziyet et· 
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rniş ve tahkikata başlamıştı. Elbette be
nim kaçtığım anla~ılmıştı ve çok tabii ola· 
rak beni aramağa çıkmışlardı. Halbuki 
ben hala babamın evinde imişim gibi müs 
terıh istikşaf yapmağı düşünüyorum .. 
Aklıma gelen ilk tedbir en iyisiydi. A

tın yularını çözdüm ve bir iki sopa ya· 
pıştırarak başı boş şehre doğru yollanma· 
sını temin ettim. Ben de hem etrafı göz· 
lemek, hem gizlenmek, hem de emin bir 
melce bulmuş olmak için büyük bir çı· 

nann en üstüne kadar çıkarak kesil bir 
yaprak topluluğu arasında üç kola dağı· 
!arak bir koltuk gibi rahat yerine otur· 
dum. 

Daha Hınçak davasına fiilen başlamış 
dc~ı!im. I Icnüz l\lerzifona geldim. Hal bu· 
ki ne mühim \'ckayi ile karşıla~ıyorum. 

Bittabi acemilik de bunun mühim sebeb· 
terinden biridir, ama, daha çok gönlüm 
razı değil de ayağım sürçüyor. 

Bütün bir gtin ve gece bu ağacın üstün· 
de bir baykuş gibi tüneyerek kaldım. Ne 
gelen oldu. ne giden. Sakallarım epeyce 
uzamı~. elbiselerim biraz perişan hale 
gelmişti. Kıyafetimi değiştirebilsem peka· 
la şehre dönecektim. Nihayet burada aç· 
lıktan ölecektim. 
Yavaşça ağaçtan süzülerek inerken kar· 

şıda ma::.mavi gorünen ufuktan iki gölge· 
nin belirdiğini görür gibi oldum. Uyku· 
suzluktan gözlerim kamaşıyordu.dikkatle 
baktım. Hiç şüphesiz bu iki şey canlıydı 
ve mütemadiyen y::ıkla~ıyordu. Yerime çe
kilerek bekledim. Kalbim o kadar çarpı· 
yordu ki dışardan duyuyordum. Ellerimle 
tutunduğum dallar hışırtı yapıyor titre· 
memden. 

Bunlar iki gürcü kıyafetinde atlıydılar. 

Bulunduğum yerden yüz metre kadar ile· 
ride durdular. Atlarından indiler ve bir 
kenara oturarak ceplerinden çıkardıkları 

bir takım şeyleri üzerine dikkatle iğilerek 
tetkik ettiler. 

Oraya bir ağaç dalı dikerek biri aşağıya, 
biri benim tarafıma doğru yürüdüler. 
Çalıların aralarım itina \'e ihtimamla 

arıyorlardı. fümdiler, neciydiler anlamı
yordum. 

Benim tarafıma gc1en. saklandığım a-

1923 Lozan konferansı sonunda 
Bulgar hududunun ııarkında, Yunanis
tan ve Türkiye ile bir gayri askeri 
mmtaka tesis edilmişti. 

.,.... ctice 
Sclfınik konuşınası n aıııeJ 

riaskeri mınt.aknlara taJll 

girmiştir. 

• • • 
Sevr muahedesi u 

Sevr muahedcsile Türkiye askeri Fedakar Tilrk ınllle ·le 

kuvvetleri 50,000 i geçmlyecek. Bil- bindeki knt'i :ınuvaffakıYeti>_,;ı 
tiln askeri mıntakası Umumi harb gn- daJl ıaııı-
lib devletlerinin kontrolu altında bu- ahede ahk§.mını orta 
lunacak ve Tilrkiye hava, deniz kuv
vetine sahib olmıyacaktı. 

dırmıştır. 

4 • • tıcesilld 
Türkiye boğazlar mıntakasında hiç

bir askeri tahkimat yapmak hakkına 
malik değildi. 

Montrö konferansı ne a ta 
takasın 

kiye Boğazlar :ının Jlluab 
hiikim olmuıı ve Se\~ald~ı 
hlikilmlerini ortadan 

M ltlıstem lelkeıeır ııı1retıııa 
Japonya milletler ce ıuııdJ Umumf Harbi müteakip Almanya-

nın denizaşırı müstemlekeleri olan 
şarki ve cenubu garbi Afrika, Togo ve 
l{amerun mmtakaları ile Yeni Gine 
ve diğer küc;Uk adalar milletler cemi-
yeti marifetile Büyük Britanya, Fran
sa, Belçika, Portekiz ve Jnponyn, Ce
nubi Afrika birliği ve Avustralya ara
sında taksim edilmişti. 

daSl S 
kilmesi üzerine, ınan ıtertni de 
nan eski Almnn kolon 

tı. . de es1'1 ııı 
1938 Te§rlnievvelill ı;.,ıııU 

oıduı:ı~ 
lekelerini istemekte tılli9 

bildirdi. Bundan sonraıcu'"etl 
bUtUn ı 

propagandasının . edilıllclt 
vam edeceği tahnıın 

• "' • rfıılt 
bedele ııl 

Yukardaki verdiğimiz hulasanın tetki- Triyanon ve Sevr rnua ue tef 
4 adde eO kinden de anlaşılacağı lizere umumi har- den ve cemnn 191 ın 20 ı 

bi mUteakip yapılmış olun mUteaddid miş olan sulh esaslartn~ubtetJ! j 
muahedelerin birçok kısımlarının lama- fında sadık kalamamış. ııeıııeO 
men ortadan kalkmış olduklan görilllir. lelerle bu 1914 maddenintlr· 

Dünya; Versay, Senjermen, Nöyyi, hUkUmsliz bir bale gelmiş 
ıarııı J\8 1 

Yerinden kalkar:ık ağaç bir de ğacın biraz ötesinde durdu, yeri dikkat)(' 
muayene etti ve iki parmağını dudakla· 
rına koyarak keskin bir ıslık çaldı. 

Birkaç da'{ika sonra diğer arkadaşı gö· 
ründü. O da ayni yere geldi. Bir ~eyler 
konuşarak yatıp yeri tetkik ettiler. Heye· 
canundan muvazenemi ka~~ip yuvarla
nacaktım. Atın izini buldukları muhak
kaktı. Eğer hükOmetten iseler tehlike git· 
tikçe yakla~ıyordu. 

Silfilumı muayene ettim. Belki artık 
iş başa dü~ti. tşte bir hiç uğruna bel
ki de adam öldürmekten çekinmiyecektim. 

araştıran (20-25) yaşında 
dr . b~ . 'bl 

Ilir aralık (l\lığ~~d~] ~ı ineet!C"'1 
geldi. Sevinçten yureı;: bir1'Bç 
tim. Biraz cesaretlene:. tıe 
aşağıya süzüldüm. oikkatıfl'l
kik eden delikaniıra ~ -=tjpbt 

Bu Errneniydi, buna bıÇ :ı 

di \ fff 
'(O~' 
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BURIDAN ~ 

IJ..ı .ı.ıda baştanbaşa zırhlı elbiseler giy
miş 20 borazan, askerler arasında du. 
ran bir adamın işaretiyle, hepsi boru
larını çalmağa başlamışlardı. Bu emri 
veren adam, Valuvadan başka kimse 
değildi. Marinyi Konta müthiş bir na
zarla baktı ve bu anda bile Valuva, 
Marinyinin nazarları altında ezildi. 
Korkudan titredi. .. 

nıncıa bır adamın bitkin bir halde ağ
ladığını gördü. Bu Madnyinin sadık u. 
şağı Tristan idi. Marinyi asılırken ba. 
yılmıştı. Büridan, Tristanın omuzunu 
okşıyarak: 

--------------------------------------------.-.0:--~y••ardııtl d' 
olan şu meyhaneye gece Tristana yar- luşacağız. Ben kenduı.ne sell • 

l dertıCJl oıı' 
dıma gideceğimiz zaman yine gelece - ccğim. Teklifimi kabu e • yifi g '"' 

. . :r-farın ııı .... 
ğiz, diye söylendi. bıze yardım edersın.'.. ister gii~e ıı•· 

Sonra arkadaşlarından akşam üzeri dükten sonra ise Trıstan disinırı 
efen ·r 

buluşmak üzere mühim bir işi olduğu- le ister zorlukla olsun, ecelctl • rt' 
· k · · ld ld · · · b' ·· t ecek .;er ı~ıcll 

Ölecek başvekilin şu dakika.da göz· 
l"'rinde okunan hakaret ve kin, Valuva 
yı tam yirmi sene titretmişti. 

Valuva müthiş bir hiddetle yeni bir 
işaret verdi. Boru sesleri arasında Kap. 
l"şun muavinlerine bir kumanda verdi· 
ği duyuldu. Mahkumun elleri derhal 
ar!:aya bağlandı ve bir anda iki sütun 
arasında havada sallanan b.r ceset gö
ründü. Kaploş da bunun bacaklarına 

asılarak bütün kuvvetiyle çekiyordu, 
O zaman halk arasında gök gürle -

mesini andıran bir gürültü koptu. 
Bu Paris halkının alkı~ı idi 1 
O vakıt. cellatla muavinleri dara • 

ğacından indiler, borular sustu. 
Va'uva da maiyetiyle beraber tepe -

den inip' gitti. 
Biraz sonra, Monfokon darağacında 

asılan ilk a.dam·n önünde garip bir ge· 
çit resmi başladı. 

Kadınlar, çocuklar, talebeler, serse
riler, köylüler, ve daha binbir çeşit 

insan eski ba~vekile son bir hataret fır. 
latarak geçtiler ... 

Bfaidan hepsini. görmi!ştü Son da· 
kikaya kadar cell.ldm va:? fni tuttuğu· 
na inanmış ve ipin kopacağını ummuş· 
tu. Çünkü Kaploş yemin etmişti ve 
bunun için de bol bol para almıştı. 

Halbuki ip kopmadı! 
B.iridan çok müteessir oldu. Yaşa. 

un gözlerini masllıba dikerek: 
- Zavallı Marınyi 1 diye söylendi. 
Bu anda, kalabalık da"tılmıc; T anselo 

~ig 1rn darağacına gidip, Marinyinin 
asılı olduğu ipi muayene etmişti. Bü· i 
ridan onun dönüşünü seyrederken, ya· 1 

- Bizimle beraber gel 1 dedi. 
Bu sırada Bigorn da dönmüştü. 

- Kaploş ipi desterelememiş, herif bizi 
dolandırdı. Fakat alacağı olsun alça • 
ğın ..• 

Tristan mütemadiyen ağlıyordu. Bü. 
ridana: 

- Teşekkür ederim, fakat burada 
kalacağım .. Geceyi bekliyeceğim .. Mü· 
him bir vazifem var .. Efendimi elimle 
ve kendisine layık bir şekilde gömmek 
istiyorum, diye cevap verdi.. 

Büridan müteessir oldu: 
- Babalık, dedi, Yapacağın işi yal

nız yapamazsın. Biz de size yardım e· 
deceğiz .. Sizinle ne vakit birleşmemizi 
istersin? .. 

Tristan müteessir nazarlarla genç a. 
dama baktı ve sadece: 

- Geceyarısında, bur~da sizi bekli· 
ye~eğim !.. dedi. 

Bundan sonra Büridanla, Bigorn Pa
ris yolunu tuttular ... 

I..anselo: 
- Usta Kaploş bizi fena aolandırdı 1 

d'yc söylendi. 
B::.ridan da cevap verdi: 
- Evet, f&lcat yemin ederim, o se

filin cezasını ven'.'~eğim ... 
- 31,-

M'"lrİ'lyİ, nsılnuş kaldığı hnlc'c r.ns·l 
gömülc1ü ve Lanselo Ü'"Ün,.ü defa nasıl 

zentiİn oldu · 
Bi .... or,ıa Büridan Penter kapısına gi. 

d:rl:cn "Aki'n fıçı .. meyhanesinin ö -
nü.,..ı~n ge'(tiler ... 

Bigorn, Büriclana sefil meyhaneyi 
göstt"rrli: 

- B•ıracla Valııvı:ının 2c'l~l""'lları.,t 
\;.,,,...,,., p·ı-c.,:., n., .. ,, t .. ,...,.ı ... ·i~:ni l-:ı-

tırlarsın ya L. 'Senyör Biiridan, g~liba 

vaktiyle senin kahramanlığına şahit 

nu söyhyere ızın a ı ve ayrı ı... zınesını ıze gos er ' ~ ıı ıcu " 
Bigorn doğru cellat Kaploşun evine Kaplcşun keyfinden ag ~ 

11• gitti... na varmıştı. 
1
. _..,a, Je' 

rke 1 ~· .ta" Cellat, Bigornu görünce, hemen han- - İş oldukça teh 1 ita V"' 
ıcorrıaı:ı 

çer:ne davrandı. Kapının yanına koştu doğrusu kelleyi ortaya ~· 

deliğini açarak: ğer ... Yaşayın Lanselo... . rııu tcıı''ıı' 
1 13,go ·tıre 

- Ne istiyorsun? diye ~rdu. Ve yerinden 1r:al rıp, .~rene ıeo tı'le~ 
Bigorn, çok sakin, ve tatlı bir sesle: ladı. Zavafü Bigom da :g ·ratc et 

. ıştı 
- Korkma, dedi, ip kopmadı diye celli~dın bu harel':etıne ııt• 

paraları geri almağa gelmedim. Ben mecburiyetinde kaldı. ) 1nef11ıı.,., • 
(Ak 0 fı~ı J'llr 11arinyiye o kadar dü_şman bir adamım Sonra, akşam a ıraralc ef 

ki. herifi geberttiğin için sana, Bürida- sinde buluşmağı kararlaşt fıçı ı1' eıı 
v Akan t<Ji>' 

nın onu kurtarmak kin verdiği para. l:>ştan ayrıldı. Dogruca . ı' ~e :ne 
~ ncf si.Jl ·ıerw 

hanesine giderek ke 1 ıceııdl arıırı' nın on mislini maalmemnuniye veri -
rim. Biliycrsun ya o Marinyi beni az 
daha astırıyordu. 

Eu sözler ve Bigornun yapayaln·z o
luş~. cellat ~aplo'i~ yavaş yava~ en:ni
yet vermeğe başlamıştı. Hele Bigorn: 

- Seninle mühim bir iş konuşmağa 
re1dinı. ikimizi de zengin t:decek bir 
iş .. 

Deyince, herif evin kapısını açıp, 

Lan'i~loyu içeri almakta tereddüt et _ 
rnedi. 

K'lploş heyecanla sordu: 
- Kazanılacak büyük b!r servet var 

d ~.,.,i ~t!niz. Değil mi? 
Bigorn: 
- Hayır. kazanılac~k değil, alınacak 

b;r rıara ! diye söylendi. 
Ve sonra anlatnıağa başladı: 
- Marinyinin kraldan kaç kereler 

<1 .,ha ccok zenpin bir adam clduğunu 

b:lirsin .. nu her:fin hazinesi. bütün e
vini rıktıkları. her kö!;eyi aradıkları 

halde bulunama.eh Halbuki onun Tristna 
is"lin-le sad k bir uszc;ı var ki. o ha· 
z;'len:n verin\ r.ok iyi biliyor ... Bu Tis. 
t-ı, rl:J .. ·-<li h•ıı;.,, rlim •,.,ı;,._ 

Efeh lisini dara~acınd<!n :ndirip toprağa 
ömmek üzere bu ece Monfckonda bu- • 

Giyomla, Büridanı buldll·. ve P1 ılrı' 
~ işlcrı J1oj 

yavaş sesle yaptıgı peİ( tıl • 
anlattı, Bu pHin Giyorrıll~alarlJ g 
gitmiş olacak ki, kahk ıcotı 
mekten kendini alamadr. ~orıf0 ef• 

Giyoft1• n ıtı Sonra, Büridanla . J3İgor ~et 
sırtlarına doğru f!İttılcr. ce oJdıl· ~ır•' 

d' ge ·r ~ 
hanede kalarak bekle ı adığı ~1 tııf 
tarafı zifiri karanlık ka~a bir ıP tı"' 
da Kaploş geldi.. l{ol·u·nc 13igorfl 1'rif' 
yordu. Bunu da kendısı oıur dll 
siye etmişti. Belki Uizırrı 
tam bağlarız, demişti. cellat: 1 dİ' 

· ktılar. ece 1kı adam yola çı .. 1 bir g 
- Ölmek için ne guz~a 9ttı· t<• !)it 

ye söylendi ve bir kahlc dar 1Jllf rıı fi' 
Monfokon darağacına ka 13ig0 rd"' 

ij.diiler. •'f° 
şey konuşmadan yür ıo~ titri~ 
kin görünüyor fakat 1{.a~ atf1ıı.tı• Jı1' ıJ" 

klerı ı ••" Darağacına geJecc • ·nifl 
Marınf1 ,. 

nı orada buldular ur 
şağı: . Je teşel<~, 

- Size bütün kalbıttl öre'e 
"k~fatın• g • derim, bunun mu a • ti 

:\"mekle !~ nfa etti. k::ıtclr t-:ı rı" 
Rnn•~. sevinçten at a<faı:~...,.,. 

• ~ "ır aar ... jD" 
• <'Cıktı . Trıstan ag~.r ~g ü \"irtf1l r tarafın do v ru urud . 
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TELEF UN K EN A\. 
Şimdiye kadar muhtelif marka ~ ., 

bir çok radyo dinlediniz. ~ 

BugDn de: 

TELEFUN.KEN 

Rady.olarının 
939 modellerlnl dlnllyerek 

kol'f kararınızı verebilirsiniz 

,leş kıl'oda 70 den fazla meml~kelte 

TELE NKEN 
Rady ları 

Büyük bir rağbet ve itimad göt mesi 
sizin için en kuvvetli teminattır. 

TU~klye VeklU : 

fl1~ırnn J~r~ Hnnnim ~irieti 
Galata Vo ıvoda caddesi No: 58 62 

Telgraf: Elektron - İstanbul 
Telefon: 41460 

.. 

Ankara Salış Veri: 

fleUrnf en lir~ Hnonim ~f r~oti 
Anafartalar Caddesi No: 10 
f elgraf: Elektrofen - Ankara 

Telefon: 1287 

Ana o.unun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır . 

..................................... . . ,..., 
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Dr Murad Rami Aydın 
!Kiralık yazıhane ve katlar 
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ğrılara ıtarıı 

Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 U,.fa apt. 

Tel: 41 ~5:i 

Milceddet ve her tQrlü konroru havidir. Ankara caddesinde 105 numarada ll!tn BQ. 
rosunda Ferdi Selele milracaaı. Tel: 20335 
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Dr. Hafiz Cemal 

Dahiliye mütehassısı. tstanbu 
Oivanyolu. No. 104, Tel: 22398 1 

Şişli tarafında oturanlar tercih edilir. Eminönü Emllk bankası kaI'§ISmda 

~o. 7 Necipbcy ıtnyat mağazası. 
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