
amızın 

bütün 

-'taturktln oenaıeel ve çelenkler Hprtıaen geçer1ren ... 

Son ~avacmfl8r 

Tel 2033~ 

~t-abüiü.ı .. ~~··~&ai· kasııi d8n 
Istanbul ağladı 

Hazin ve yDrekler 
paralıya o 

Alayın geçişi 
üç saatten 
fazla sürdü 

r İstanbul bugün derin bir ıstırabın, bir 
yetimliğin,bir yurt saran yoksulluğun ele 
mile, Atasının tabutu önünde, onun son 
tesellisi olan milli ve medent kemaline e
rişmiş bir bütünlükle, bir tek gözyaşı ha
lindedir. 

Çarşambadanberi İstanbul, kucaktaki 
yavrusundan son yaşlarındaki ihtiyarlara 
kadar büyük ölünün katafalkı önünde 
taziz ve tazim ile ağladı. 

Üç gün. Atanın cumhuriyeti emanet et
tiği gençlik ve her yaşta İstanbullular bu 
hazin tarih sahnesinden bir dizim hıçkı
rık gibi geçtiler.Atamız bugün lstanbulu, 
o:ıun kucağında ve yanı başında son te
neffüs ettiği hava içinde bulunmak dü
~ür.cesile yürekleri teselli bulan İstanbullu 
e\'latlarım bıraktı. 

Şafakla beraber ..• 
Buyük Atayı ellerinin üstünde değil, 

ka' plerinde ebediyete götürecek Türk ev
ladı, kadın, erkek, mektepli, asker, me
mur. çocuk, genç ve bütün İstanbul daha 

tanyeri ağarmadan e\•lerinden boşalmış 

seller gibi onu ebediyete teşyi vecdi için· 
de Dolmabahr;eden Sarayburnuna kadar 
ihtiram safları kurrnu~ halde>•diler. 

Bu hazin ve müellim merasim alayının 
takip edeceği yol evvelce ilan edilmiş bu· 

_.-nevamı 10 uncuda 
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• ~tattlrkUn f sttktal mMlalyasmı g3ttırcn glcnerat.. 
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üçük Habeı Leı 
DIŞAkUA: 

* Ronuınya Krnlı l{arol diln Londra

dan Brükaele gelmı tir. 
• Dalmnçynlı bU) Uk devlet ndamı 

Anto Troı.ımbcb, uzun bir hnstnlıktan 

sonra 74 yagında \Cfat etmı ur . .Mumaı
leyb, Sırb, Hırvat ve Slwnklnrın ilk h -

rtciye nazın olmuııtur. 
* Vetervaldcb diln madenlere inen 

650 Çekoslovak ıunelesi, Polonya bUkCı
metlnln vadlno tc\fı an Pctervnld mn

denlerlnln Çeko lovnkJn:> iadesinden 
evvel yukan çıkmıyacnklnrını bildirmil}

tir. Bu amelelerin ailesi efradı da ma -
den dlrckti5r1Ukl rf önünde to !anarak 
Çekoslovakynyn iade edilmelcrlnl iste -
mlşlcrdlr. Polonya ankeı 'eri meııe•cye 

ınUdabnle etmiş, leznhUrclılerf d ığıtm~ 
ve binalan işgal altına almıştır. 

• Lehlstandn slyast nmbnril, kont Ci· 
anonun yakmdn Vnruovayı rlynret ede • 
cef;1ne dair olan hbcılcrl ııe te.> id no de 
tekzlb etmektedir. 1 

* Dnntzigden bJldirildlğfne gl:Sre bu 
ochrfn hUkrlmc:ıtl yahudll r nle.> binde ba

zı elddetll tedbl rlcr ittihaz etmiştir. Bu 

tedbirler Almanyndn tatbik edilenlerin 
ynldir. 
* Mısırda kral ve kraliçenin, fll· çocuk

lnnnın doğumu, bUtiln memlcketto llC· 

vinç nUm y~leriyle s tAmlnnmıştrr. 
Gene;: prensese müteveffa knıl Fuadln 

annesinin f"ml Ferial adı verilecektir. 
• Romnnyada meçhul şahıslar geçen 

gece Reschltzndnkl yahudl havrasını ber
hava ctmlşl"rdlr. Bina baştnnbaşa ha • 
rnb olmU'iSa da ln ımcn r.aylnt yoktur. 

* KudUstcn II bronn giden yol Uzcrln
de dlln İngiliz eskcrlerile Arnblar nnı

smda şiddetli bir muhnrc~ olmuştur. A
rablar gayet ağır ı:ay nta uğrnznı.-tardır. 

Inglllz, askerlerlnd n bir ölU ve G ynra· 
lI vardır. 

* Avusturynda eski federal orduya 
rıensup olup Alman aj nsına göre ıı 

temmuz Hl34 h!\disclc>rl esnasmdn bir 

köyde nnsyonal so kallstlerl tevkif et tl
rlp kurşuna dlr,rlircn,, ile; subay Snlzburg

d:ı lcntlt maddesinden mahkemeye vcı:il
mlşı rlir. 

* Yugoslav niynbC't meellsl, Bulgar 
maliye nnzırı Vocıitofn S:wc ni!Ja'lrntn bU
yilk sallb rü'bcsinl tf"vrlh ctml tir. 

* Karp:ıt Ukrnvnasında lcnrı0 ık1ıltlnr 
olduı'.;'U ve hnlkln Çek askerleri arasında 
mU!c.dcmcler cf're:vnn cttlğine dnlr çıkan 
habcırlcrl Çek hUkfımeU neşrettiği bir 
lehli :de tekzlplcmcktcdir. 

* Resmen blldlrild!ğlnc g8re, Fransa 
ReislcUmhunı !nglltere}i 21 martta zi
yaret E'decelttlr. 

• Angr!ff gnzctesbln yazdıf;rtn" <Yöre 
Alman adliye ncznr tl yahudilcrfn ika
met mC'sel,.,slnl h:ıl için bir emirname hn

zn lnmnktndır. Bcrlfnde 160 bin yahucU 
vnrdrr. 

* Alman hnrlclye nn:rırı fon Rlbbm • 
trop ll3al 17 de c nııb Afr!kusı mUdnfan 
nazın Plrovu knbnl rtml tir. 

Uü nırük kan u uuo( a 
tadilat hazırlığı 

Gümrük ve lnhisarlar vekateti tarafın· 
d~ın gümrük kanunumuın tadili için uzun 
zamnndanberi yapılan çah~malar, son 
devresine girmiştir. 

Geçen sene ba~lıyan bu çalışmalarda ili: 
i' olarak, rnuhtelıf memleketlerin gumrük 
kanunları getirtilmiş ve bunlar tercilmc c· 
dilerek tetkik olunmuştur. 
Mcmleketımızın hu u irctleri ve iktisa 

di müna cb:ıtta bulunclu;u memleketlcrın 
vaziyetlerı gJzon ınde tutularak hir proJe 
hazırlanmı~tır. 13u proje üzerınde aHlka 
darlnrm mütal :ı arı c-orulmu~tur. 

Proje, Biıylık ::\lı !et l\1ccli ınin bu i\ 
tima dc\·rf'"i d0 hutlın fonnaliteleri ikmal 
ecl'lt'n·k r-. tı'Clıc:c c.t>\ kol ınaca\tır. 

Yapıl:'ıcı:ık yPrıı tn lil~ t la f'ümr ik mcv
ıuatımız. lkti~dl blinremiztJe btı~ürıiln 1 
thtiY3r;lanna {{ı'ırr hııc;ıı 1 e ~rl•nk o!nn tn· 

?'::ivU11 .. re tn:r:ame.r. uy~:ı bır ~ehil tt;a·J 
cıtkta. 

HABER - Abam PMtam 

ç 

_,..,.,_ 
Ankara, 18 (A.A.) - Resmi tebliğdir: 1 D • 11 • l . ··d·· •. R fi l\ıfanf' - enızyo an ış etmesı mu uru au 

kızı Bilun (16 yaşında), a 01"'1 
. Dolmabahçe saraymd Atatürkün Katafalkı ö

nündeki ihtiram geçidi ille giindenberi muntazam bir 
surette cereyan ederken 17-11-938 saat 20 den sonra 
yii.l binden fazla vatandaşın tehactlmüyle husule gelen 
izdiharp neticesi geçit müşkülleşmiş ve gösterilen teha
lük yüzünden halk saflan arasında artan tazyikin 
b:r kınını kadın olmak üzere on bir vatandaşımızın ha
yatlarının sönmesine sebeb olduğu büyük bir teessürle 
haber alınmıştır. 

2 - ls ildal caddesinde 2$G numarada An 
( 58 yaşında). y 

1
Jc:b.$ I' 

3 - İstiklal caddesinde Gönül sokağında 
partımanında madam Raya Koşnir. .., "'{ ,ıdıl .. ~ 

4 - tstikliU caddesinde Gönül sokagındİı !{.of' 
parhman:.."1.da madam Raya Koşnirin kızı Be da ) 

5 - Balnrköyünde ahçı Hati e (55 y ııın 8 cİs)• 
6 - I' urtuluşta sütçü Diyamandi ( 40 y~şıda ,:V 
7 - T opkapıda Arpaemini yokuşu sokağıll t.# 

Zabita kuvvetleri vatanda~lann hayat emniyeti i
çin ~:..~J.vuzlul< yapmalda ve helin icabettirdifl"i tedb!r
lerİ a makta olduğundan bu gibi müessif hadinelerin 
tekerrürüne mani olmak için zabıta kuvvetlerimiz" ve
sayasına riayet edilmesi muhterem halkımızdan ehem
miyetle rica olunur. 

dülh:ımit ( 50 yaşında), ad• P" 
8 -Alcsarayda Laleli caddesinde 8 nuınar 

yan Gevser Mehmet (35 yaşında), .k Oh,..,, 
9 - Tarlabaşında 19 numarada Satenı 

(35 yaşında). tı J'ııl~ 
10 - Mesajeri Maritin kumpanyası avulca. (tS 1' 

nun torunu Sen Benua talebesinden Paul l(uto ·~ 
ÖLENLERiN tSll'ALERI: 

Resmi teblİğde bildirilen bu müezsif hadisede ölen· 
lerin isimleri şunlardar: 

ş:da)' . setç• 
11 - Beyoğlunda Lüksemburg otelmd.e / 

Leon. ~pİ 

An kata esnafı 
Dün ankarada iihlde· 

lıctydu 
Ankara, 18 (A.A.) - Ankara Es. 

naf Cemiyetleri Birliğine dahil Anka. 
ranın biltün esnaf ve tacirleri bugiln 
öğle~en sonra toplanarak kalababl_t 
bir kitle halinde Ulus Meydanındaki 
Znfer filıidetine gelerek çelenk koy • 
muşlar ve Ulu önder Atatilrkün aziz 

hatırasını tal:disen iki dakika sül:Cıt et
mişlerdir. Bu esnada derhal tophınan 
onbirlerce halk da bu ihtifale i~tirak 
etmiş bulunuyordu. 

Kafile müteakiben Yenişehire gide
rek bulvardaki Kutsal Sbideye ve GU. 
ven Abidesine çelenkler koymug ve iki. 
şer dakit:n aUkQt etm:§tir. 

3,30 a kadar devam eden ihtifal 
mil:ldetince Ankar2nın bütün mağaza 
ve dül:kfinları k::ıpalı kalmıştır, 

Şehir meclisi dU rı 
loD nndı 

Şehir meclisi diln birinci reis vekili Ne· 
cip Serdengeçtinin riyasetinde toplanmış
tır. Dünkü içtimada ciheti askeriye tara· 
fmdap Çrunlıcada isHmUlk edilecek arazi
nin komh,yana muhammin ve aza inti
habı hakkındakı teklif ile Beykoz kaza..,rn-

1 

da teşekkul ed~ceı. olan takdir ve itiraz 
komi~} onlarına aza seçilmesi hakkındakı 
teklif riya:ıct makamına havale edilmiş~ir., 

t-.hiJdeabih mıktan otuz kuruş da ol~a 
ikanıe edilmiş olunan davalardan sarfı 
nazar edilmesine kanunen imkan olmadığı 
ahkkında1d ka\'~ınin encümeni mazhata· 
sile Cumhuriyet bayramı milnasebetik 
yapılan donanma tesisatı bedelinin surrti 
tcs\ iyesi ha!:kınıiaki bütçe er.c<ımeni tek· 
lifi de kı~1 ıl <'dilerek toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Çorba 
haşlanan 

i 1 e 
adam 

Es.'i esetl c. r Evkafın Y 
binaları ı 

a 1e"1ı Bu işi karısının SultanahmetteArastasokağmda Ame- v.~ ... lz s·blrdv ..,ı1ı·" 
rikalı profesör Bakster tarafından yapılan r~;:, ~ • " 11",. 

y 8 p t 1 ğ' n 1 sö y 1 Ü } o r eskı eserler araştırma sahasında yapılan b 1 r h o (Jl a rJ1 ~ uıı ~i 
Sultanahmet sulh birinci ceza mahke· istunlake ait bedeller belediyenin tavas- }'3P _..tıı, 

rnesi bakkal Ahmedin yüzünü sıcak su ıle sutile derhal tediye edilecektir. Bayram· Vakıflar idaresinin sanıd t1100""' ~l 
haşlıyarak tehlikeli bir surette yaralayan 1 ertesi bu paraların tevzii ne başlanacaktır. lan Eskişehir çarŞısınd:ııaf11111ştJf• .:J 
karısı Muazzezin duru~masına başlanmış· Profe ;ör Bakster ilkbaharda Sultanah- hamamın inşaatı tanı:ıJll _...ıt ~·, 
t mrtte tekrar hafriyata devam edeceğıni ·aaresı şııı,. _.,ı.:t' 
ır. · b ld · 1· marnla \.'3loflar 1 ~ı.. ol~- .t1 
Ahmetlc Muazzez kan kocadırlar, sekiz nı 1 ırmış ır • . ~ önaVll" ~ ıeı· 

de çocuklan var, bunl(lfdan dördü Ahme· Bu sene memleketimizin her tarafından ğmda bır renılı e ""'~ ~ 
din eski kansından dordü Muazzezden gerek Maarif vekfileti veya Türk tarih ku· hamamda sıcak su. sıı .r tıtıtl>-o. ) 

hıısu:ı.ı ıerilt• ' ,1 
dır. rumu. gı>rek e Maanf \·ekaletinin müsaa· kaloriler tcsio:atı. :ı}lıl .1.p' 

a tı1· .u bl>' 
lki sene evvel kan koca arasmd-ı biı de ıle yapılan eski eserler araştırma faali· duş. umumi >·ıkanm t~tliJ• 

geçi,msızlik çıkmış ve bir sene ev\el de yeti kış münasebetile durmustur. Mılftsta havuzu ve.::aır her türlil ,; 
ayrı yaşaınıya ba-ı'amış'ardır. Muazzez, lwrçlı Pcrsan, gCizlUkulede Goldman. ~J 
kocasının e\•ini tcrketmiş. anasının evıne Yünii'..tep .. de Garatang, Vanda Lake. tadır. . ;tı13ı1 ~.A 
gitmi~tir. Bununla beraber hergün <-abah- Truvada Bl"ge, yazılı kayada Haspcls, Son yıllarda memlcke~'.~sf ~'~ 
leyin kocasının evıne gelmiş, çocuh.larıı. A !an tep .. de Dö!apart, Boğazköyde Bit· . . 1 atan e 1rııııı:~ 
yemeklerini pişirmiş, akşamları evıne dön tel Demirci Höyükte Sehültz, Akköyiide tınde milhım r:°roÇk bil>-01' b f,SJ'',J 
miiştür. Muazzezin on altı raşmda bir kı- profesör Vickert, Bergamada mimar Han ve A$arada bı . tıtılır. ~r?~.r 

1 b h f • 1 . d·~· 'b. Antal> a. s \-e H il' 
zı oldu-gu irin bir gem; ona müracaat ede· san taraf mı an u sene yapılan a rıyat ar gelır ıgı gı ı . 1. 51.,11 » ır 

:.- D nıı ı. rittV" ~ı 
rek bunu istemiştir. Muazzez bir gün ko· gelecek ilkbaharda devam edilecektir. Afyon, Bursa. e erı.ezle ... ııer· t 

1
, 

casının evinde kalarak ak~am üzeri kendi· Bu meyanda Ayac:ofyada senelerdcnberi gibi mühım villi>'et m ,ııır· w>'-.. ıtıl,r 
sine jc:j açrnag"a ve müsaadesini almava mozayikler üzerinde ça1İ$an Vittemoore 1 sınelll ıı'··;·~:f. 

" ~ ler apartıman ar. ııır• ..ttll1'~~ 
karar vermiştir. dahi çalışmasına devam edecektir. ' 1 urın dB ,- 1-'>' 

Muazzez akşam üzeri bir senedir yüzü· ==================== depolan. gazino ar. ·sıer ,riJctJ ~fst' 4' 
m"dı'n e,kı· l'ansınd"n olan çocuklar ba· daha hirçok asri test ft".. " Af~-"' nü görmediği koca.mıın yanına çıkmış ve . ' " rı:ı .... tBı.. ,, 

b. · · l · 1 d l 11.1 • ki d k d tı"r. Bıı suretle bir ta dı*.,.f' t>•'~~ - Kızı ırısi ıstıyor. yı, namu:-. u e :- bacımın .• " uazzezın çocu ·an a a mm tF 
'lirken ıı.ı" kanlıdır. Verelim. cl('miştir. lehine şehadet etmışlerdir. Muazzezin ev· bn zengirueŞtırı c:ıl o ~ ~ı 

Balckal Ahmet kızın küı;ük olduğunu lendirilmek istenilen kızı §{)yle ~ehadet et· kendilerinden isti~na .11t;erif1 1' ' , fi'' 
ileri stirerek anasının bu tehlifini reddedın mic:tir: · ıne cı ~ d 
ce ag'i-ız kavgası bac:.lamıc:,tır. Muazzez. man cemaatsiz camı. ~..,r1ııd:ırı11 _:-t,-e! t• ı t 

- Babamın yilzUnü, gözünü annem -"'k me- 1>' • 
gahn ilstündeki tencereyi k3\ ıadığı gıbı lerin, metı u . ıilZ11tı1 ·et" 

yakmadı. O gece annem babamın yanına 1 cimdl jltıı 
kaynar ı;orbayı kocasının başından ac;J~t ncvınden o an 'i' çc'-r t ~ 

bile çıkmış dt>ğildir. Annem çorba yapmı'i raV3 ~ 
dö!cmü~. zavallı adamın başı, yüzU. v mı~ ve bunlar pa -0cııd' .d 

Ö •• ha ı t \'e tel dolaba kovmuştu. Dolab kazaen b' atar " \.dv_.c1 g zu ~anını~ ır. " evkafın yeni tn< ço1- f,1, ~-
Muazzez bundan sonra e\'den kaçmıştır yıkıldı. Çorba da babamın başına dev- de bilhassa bu p<ırtının_,,;fl:Jr id 
Dün işte bu kavganın muhakeme ıne rildı. 1 de çtil' 

bacı!anmıc:tır. Şahit o1arnk Muazzrz ve Ah Gelmiyen şahitlerin çağrılması için mu· r.ıu~ ve bu sure~:Uc;tir· 
medin sekiz çocuğu dinlenmişlerdir. Ah· hakeme başka bir güne kalnu;stır. iyi işler hale g ,, 
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,------------------------------------... Büyük Atanın 
Kemal adi le de, AtatQrk 

zıyaı karşısında 
Türk mıınnyetçlllQlnln •-------mııım----·----------
sembolYıdlYır 

(!tt 
lir{ llıı 

• ~ tt llıiIU • · .. , lire bu ~etçilik vasıflannı te-
r.-t ' ha'tt llle)( için (1919) sencleri-

ond 
~'tt teçııınelt an evvele kadar tarihi 

it :il'lt s gerektir 
Oı... ... arnsun . 
-~ı Balt a ayak basmadan ön-
il b~ "aııyeanatının dUnya muvace-

il' '1'Ur1t ~ en Şamil bir görUşle 
t.. Utnandanrvdı ... h ~ • 

~. tıııı de\I t S "illi it e inin dahli bulundufu 

' ,~dıı.11 b:Pte nıağtnb olmuş, Oıı
'· ~ r, bir Ilı t&rarta zedelenmiş, ae
~. tliı& ~ b Utarekename lmzalan-
L~ ~llet .,' ln llıtın seneleri zar
,~, '-tıtı;'llııı ve f&kir bir halde. 
~ ' ~dl elcett unıoml harbe sev

~ \l'le!(e baratian endişesine dilS e lıııtfet ~il firar etrnl!'!lcr. Sal-

~-~t.trecıd~evıcıını l_şgal eden Vah
~ ~ ec1ebtJ ' 9ahsrnı vo yalnız tah-
~~ lılrt~ tıceitnı tahayytll ~ttJif 
~ ~~ta. 

)~ 
~ '. ba 11'3•ntn rlyasctinıleld 
~. '~ea:1.Yetııız, cebin. Yalnız 
~ ~' e tlbl \'O onunla ben.-

~"'ılte~~. edcblkıock hor • 

" t tlbıcıeıı tı e 'lllıltı e&llha ve cephanesi 
,_ ~tte~ llcta.,, 

~. -~ bıı bQyllıt 
çı, 811retıe ı:ıutkuna başlıyan ebe-

~~tıUııe Osmanlı devletinin her 
r ~. teabitgeçUınez bir tefe.sslihUn 
~!Jı,.. et~ bulunuyor ve di-

1'11 ""l\ıı1ı d ~ ta_,,. .• ı e"let.ı 
l'I ~ oırn nln temelleri çllkmUş, 

r '"ıı lltanıe U§tu. Osmanlı memle-'' ~~ ~~u: Parçalnnmıııtı. Ortada 
~tt. Son barındığı bir ana yur-

ı ~~ lıııe u~scıe, bunun da talı:-
ll( 1et~ on lllaktan ibaretti. Os-
h~et, ~n IstıkIIUi, padiııah, ha
~ ı.a{l?tı b~lar hepsi medlUlü kal-

~~ ltnana elfazdnn ibaret-

~ \o ~ta 
'tlı&. • Oıııı:ıa l 

ıı)' ... l>l!lı IJ'- n ı tarihi lı;:inden bir 
'" "I' v 1\ bu ltıı~ e ltcncı· tarihte çıkarmış 

L."tt l!dJ" 
1 kararını iki Uç cilm-

"'tı ~clJI J0l': 
>t ıı..·y er, f:ı,, 

'ı"'l\t ' .. ,., 1 
>~ lı_~ a~,. <> >: Yet karşısında blr 

b1t l' ~ tıııa~a hiıklmlJ~tl mllllyc-
~, ı.. lit!( .:a YdU §art mUstakU 

~q \l(l'I t 
~ hn~ e 1 tcsıs etmek!,, 

~ ~~~ ııa:ı;erdığt tarlhl de bizzat 
L ~ •• ~ Yor· 
"I ltı "'~d a, ıh1a . 
~ıı~1 b~ll ~buldan ~ıkmadan m·-
tıı.. - ' ltlıta • 'I. \·o Samsunda A nado-
-,,,. lh. - '"Yak 
ı ~.. -°"1l(f1... basar basmaz tat-
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tllan ( nın esaslarını hazır-
nuıııy t . ı c çllık) unsurunu ' 

tebarUz ettirdi. (Hakimiyet milletindir) 
vecizeleri o tarihin mahsuJUdUr. 

Halk fırkasının ilk prenlsplerl tahlil 
edildiği zaman (milliyet) prensip! daha 
vazıh olarak görUlUr. ".Milli hlkimiyetın 

halk tarafından ve halk için icrMma 
rehberlik etmek,, vazifesini Uı:erine alan 
halk partisi bu umdesiyle (Mllllyetçlllk) 
vasfını en demokratik eıaslara istinat 
ettlrmiş bulunuyordu. ' 

İkinci kongrede partinin (Milliyetçi) 
vasfı earih bir §ekilde kondu. 

İkinci kongrede "Cumhurlyetçilfk, mil
liyetçlllk, halkçılık, lUklik" prensipleri 

konmuıt bulunuyordu. 

Cumhuriyetin on be11tnci yılı mtıııa

sebetlyle çıkan eserde ''Milllyetçlllk" 
vasfı §U suretle izah olunmaktadır: 

"Osmanlı devleti, tabiiyeti altındaki 

muhtelif unsurlardan bir Osmanlı milleti 
vücuda getlnneğe uğraşmı§, fakat Os
manlılık siyaseti tam bir iflasa mahkftm 
olunca bu sefer "Ummet" denilen (islAm 
milleti) fikrine, islfun ittihadı siyasetine 
sapmıştı. 

Neticede bu siyaset dahi JflA.s etti. Os
manlı devletini terkip eden muhtelif 
unsurların ayn ayn tuttukları milliyet
çilik cereyanlarına karşı koymak gayre
tinde bulunan o devrin bazı nazarlyatçı
lan memlekette bir TilrkçUIUk cereyanı 
uyandırmak istediler. Bu cereyan bUtUn 
Tilrk kavmlerini birleştirmeğt istihdaf e
den Turancılığa kndar gidiyordu. 

Cilmhuriyet halk partisinin milliyetçi
liği gerek başka devletin tebaası halin
de ya§ıynn blitün Tilrklerl bir kardeşlik 
hissiyle sevmek, onların refahını dile
mekle beraber, har.içteld bu Türkleri 
kendi siyasi i§tignl hududundan hariç 
tutar. 

Partinin ve yeni devletin telakkisine 
göre, Türkiye. cumhuriyeti dahilinde 
Tilrk dili ile konuşan, Türk kUltUrU ile 
yetişen, Tilrk UlkUsUnU bcnimsiyen her 
vatandaş hangi din ve menşeden olursa 
olsun Tilrktilr. Bu esas, Teşkilatı Esa

siye kanununda da açıkça yazılıdır. 
Yeni Tilrk mllllyctçillğtne göre, TUrk 

milleti bilyük insanlık ailesinin yUksek 
ve şerefli bir UZ"'ludur. 

Bu illbarla bUUln insanlığı sever ve 
milli menfaatine ilişmedikı;e başka mil
letlere karşı dU§Dlanlık beslemez ve tel
kin etmez. 

Yeni Tilrk devletinde milliyetçiliğin 

kuvvetll bir şiar olmasının bir sebebi de 
beynelmilelcilik parti program~da şöyle 
ifade edilmiştir: 

"Türk ulusçuluğu, bUtUn muasır mil
letlerle bir ahenkte yUrUmekle beraber, 
Tilrk içtimai heyetinin husust seciyesini 
ve bnşhbnşına müstakil hUviyetini mah
fuz tutmağr esas sayar. 

Bu itibarin mim olmıyan cereyanların 
memlekete girmesini ve yayılmasını is
temez.,, 

Atntilrk'Un mllllyetçilik vasfı ve yani 
Türk ulusunun milliyetçiliği (Ne mutlu 
Tilrklim diyene!) vecize~indc milnde
miştir. 

'!lr;ll:.,rıtçil!k AtntUrk'U, Tilrk tnrih ve 

Tilrk dil tezlerine sevkctmlştir. Bunla
rı gazetemizin bundan lSncekl nUshala
rmda tebarUz ettirdik. Mustafa Kemal ll
dıyla da AtatUrk olarak TUrk mllliyctçi
liğlnln sembolUdUr. 

Ulu Şef'la zıyaı ~smda, bl.r kmllll n.tıaDclafl&rmm 

duydakla.n derin acıyı, lçll mmrala.r halbulıe tesblt etmltler
dlr. Okuyuclanmmıı bize gönderdikleri ellrlerden bir kısmı-
ru, bu~Un sUtunlarmuzn. ~ctlrlyoruzı 

!Ebedi Atanın Tabutu 

IKıraışısında 

Ey Atatürk, ııen bize, bir neae otafıydm 
Ordunun ve ulusun, çöztilmez JVr bağıydm 
Yurdumuzun ebedi, tilten bir ocağıydm 
Dulların, öksUzlerin, bir ana kucağıydm. 

Gittin, fakat varlığın, unutturmaz yadını 
Kırdın ah heplmlzin, kolunu kanadmı 
Kalbimizin susturmak, mU!llklln mil feryadını 
lçimiz kan ağlıyor, anıyorken admı. 

BlltUn dUnya Aşıklı, senin nurlu yüzüne, 
Var mıdır bağltı.nmıyan, llzUne ve sözüne 
Varlığınla erittik, biz bu varlıklı gUne 
Nasıl cihan yas tutmaz, ağlamaz öldilğUne. 

hmlrll Zeki DUYGULU . 
• • • 

b-.- / 

- AtatQrkün BüyQk 
/ 

1 

ırkına •• 

Ağlıyorsun, göklere uçtu diye Bqbufuıı. 

Ağlıyorsun, hakluım, can evinden vuruldun •• 

Hudutları qıyor, matem.inin feryadı, 
Biltiln dUnya; seninle .AtatUrk'e ağla~ 

Ağlıyorsun, aflaınak yaraamazdı hiç eana. 
Ağlıyorsun, haklısın, ağla bUyük Atana. 

Ayıramaz asırlar aenl m.lııt yumdaıı. 
lçtinse de bir zehir talilnln tamndan. 

Bir yanardağ gibialn, yaklaııanı yakaram, 
Onun nurlu yolundan bir sel olmuş akarsm. 

Hakkı Nezih B~LEB 

• • • 
Aco ve teseııı 

Kapladı bir karanlık birdenbire dünyayı 
Göklerin sanki sönmUıt yıldızlan ve ayı 
Herkes matem içinde dU§UnUr hazin hazin 
Varlığından ayrılan, hayat veren ziyayı. 

Bugün hepimiz ağlarız kaybettik Ulumuzu, 
Fakat J§ığı ile biz gör\lrllz yolumuzu, 
Bu açık nurlu yolda giderek yükseleceğiz, 
Hiçbir kuvvet bükemez, bu yolda kolumuzu. 

On yedi milyon TilrkUn kalbinde bugün o var, 
O sönmeyen gUne§e toıırak olamaz mezar, 
O vardır, var olacak, bu dUnya. var oldukça 
VUcududur kaybımız Tilrk kalbi buna ağlar. 

Ne çare tabiatın kanunu Jşte böyle, 
Ey TUrk! eğil önUnde AtattirkUn, ve söyle 
BUyUksiln sen AlatUrk, bUyüklerden yok eşin, 
Müsterih ol, yarm da nur salacak glinc§in. 

A. ARIMA..~ 

• • • 

Sen öDmedln 
Sustuğun gün bir hazin sis kapladı lstanbulu, 
Göz gözU hiç görmez oldu çlinkü her göz yaş dolu 
Cismin ölse ruhun ölmez emrin ölmez ey Ulu, 
Milletin her ferdine gösterdin her doğru yolu. 

Boynuma geçml§ esaret zincirini kırdın o gUn, 

Alnıma taktın çelengi şnnı istiklal o gün, 
Sen yürilttUn, sen bUyUttUn, sen yaşattın günbegün, 
Rli§de isal eyleyince sende hatm ettin bugiln. 

Sen eğer ölmUş olaydın sıkleti tabutunu, 
KUre çekmez çUnkU TilrklUk kaybedib mabudunu, 
Çıldmr dağlar yıkar elbet arar nnbudunu, 
Asilmana erdirirdi Aaaah Atam nakusunu. 

Ölmedin sen hem de ölmezsin ecel bulmaz seni, 
Bir Ata IAzrmmış ki yolladı Tann seni, 
Altı ok imanına verdik seninle bu teni, 
Olmliş olsan ruhu ilhamın sarar mıydı ben!. 

J{adıköy Maliye· tahakkuk §Ubealnde 
varidat muavini Sahi ALTIOK 

Atam'a 
Kara gUnlerde vatan, 
Çiğnenirken dUgmanla, 
Ey l'UrltltlğU kurtaran, 

2UrUdllflln bfnp.nl& 

Çıktm ilkin Samauna, 
Halka gllsterdln yolu, 

Milliyetçiler aana, 
Dedi var ol ey Ulu. 

İşte hep Mylellkle, 
Kl5pUrmUştU bUtUn Ttlrk, 
Erzurum yolu ile, 
Sıva.staydm Atatürk. 

Topladm Anka.rada, 
El ele verdin bizi, 
GUzel anavatanda, 
Koymadın dlllm&l) iz1. 

Mağl~b ettin. dll3manı, 
Milletinin '5nUnde, 
ErkJnllğe vatanı, 

K&vuaturdun bir gUnde, 

Gldiyozu )'Olundan, 
!ete o gtıııdenberl, 
Gerilerde kalmadan, 
Hep ileri. ileri.. 

Çünktl. btltün bu gençl~ 
Olmuıtur bir tek yfirek, 
Hep beraber a.ndlçtik, 
Bu böylece gidecek. 

Hayri~ 
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Dinmeyecek 
VaşDarımız 

Sendin b.lzim. teneffilıı 
ettiğimlz havamız. 

Yolumuza nuı: veren bir ~ıktm. Atamız. 
OldUğüntl bil: tllrltl 

sığdırm.ıyor içlmf.z, 

almır,oı: havııalanm. 
'Acmı unutmayız, 

Kalbim.izi fırlatıp 
Söküp atmadıkça biz •. 
GözUmUzUn yqıyla dlnmtyecek 

kederma 
Ecelin eteğinde, 

uzanıp yatmaamça. 

Ş&df ŞENSOY 

• • • 

Ulu Atam 
Bir bahardı gönlümüz, döklildU yapraklan 
Hazan rUzgarlarmm, tatlı Urperiafyle; 
Bir mateme bUrUndU Atatürk topraklan, 
Tayfunlar bile çözmez ejder kUkre~yle. 

Irmak gibi çağlardı, gönUllerlmiz neden?, 
Birdenbire uyuyan; engin denize döndU. 
Ufuklarda parla}ıp, gönlUmUze akseden, 
Atamız bir gUneşken neden ansızm söndU t 

:I'ilrklUk bir Abidedir, sen onun temelisin 
Açılan yoldan yUrll çUnkU onun neslisin. 
Sana altı yol açtı, altı mcşale yaktı; 
Esaret zincirini çözUp bir yana. attı. 

, 

Yefa Ll9MID&ıa 
Hasan 1IUanet Sert.kol 

Bu akşam kadir 
gecesidir 

htanbul Müftülüğünden: 
lkincite§rinin on dOku~ncu cumar

tesi günü Ramazanın yirmi altısı ol~ 

makJa ak}&mı (Pazar geceıi) Leylei 
Kadir w yinni \içüncü çarıamba g~Ü 
bayram olduğu ilan olunur. 

Buğday 

Arpa 
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Vasati saat 
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7 35 
2 50 



' 
ekil 

elal Bayar 
Ebedi Şefin ahulu 

önünde ağl dı 
İstanbul, 18 (A.A.) - Ba~vekil Celll 

Bayar sarayda doğruca merasim salonu· 
na giderek Büyük Şefin tabutu önilnde 
hürmetle iğilmis ve kenarda bir müddet 
durarak hayatlarının en ıstırablı geçidini 
yapan halkla beraber ağlamışlardır. 

f;!'.J i K ~ BAı.İ>IA 
l$ir-1i 

HALLETJVl&K 
VZT::RE. 

H>; ••. J 

bi heyetlerin 
o kısmı da 

b gün geliyor 
Atina, 18 (A. A.) - Atına ajansı bil

diriyor: 
Başvekil Metnksas, Atatilrkiln cenaze 

mcraslm....ıde Yunnnlstanı temsil edecek 
olan heyetin riyasetinde olıırak, bu 
sab:ıh saat 6,30 da hususi trenle An
karayn hareket etmiştir. 

Yunan Hidra destroyeri bugUn lstan
bula vnrm1ş olacaktır. 

HUkOmctln bir emirnameslyle resmt 
blnnlardaki bayraklar, pazar, pazartesi 
ve salı ~Unll ynnya kadar çekilecektir. 
Lehistan heyeti 
Ankara, 18 (A. A.) - AtatUrkUn ce

naze törenine iştirak edecek olan Polon
ya heyeti, Ankara bllyUk elçisi Sokolnl
kJ, general Zaygmut ve general PodhoVB-
kld ~n mUrekkcptlr. · 

Alman askeri kıtası 
Ankara 18 (A.A.) - Atatürldln cena· 

ze törenine iştirak edecek olan Em.den 
kru\ azörüne mensup askeri kıta, yamı 
saat 14 de husust trenle Ankaraya gele
cektir. 

Macar heyeti 

Almanya ve İtalya orta elçileri tarafın· 
dan sclfunlanmışlardır. 

Romanyanın matem kararı 

Bükreş, 18 (A.A.) - Milll mlidafaa 
nazın neşrettiği bir emirnamede Büyük 
Türk §Cfi Atatürkün cenaze merasimine 
tesadüf eden pazartesi günü Ro:nanya 
dahilinde bilfunum askeri kıtaların, askeı1 
müesseselerin ve asken binaların bayrak· 
lannın matem alameti olarak yarıya in· 
dimıclerini emretmiştir. • 

Bütün Romanya dahilindeki askert la· 
tatarda zabitler neferlerine Atatürkün ha· 
yatı hakkında konefranslar verecek ve ay
nı zamanda Romanyanın büyük bir dostu 
olan bu büyük devlet adamının tarihte
ki mühim rolünü efrada anlatacaktır. 

Atat.ürkün 
ebedi medfeni 

Dudapeşte, (A.A.)~ - Macar 
1 ·:Jiriyor: ajansı Etrafında birçok tek

Milli Macar ordusu da Atatürkün c:ıe
naze töreninde hususi bir heyetle temsil 
cdılecektir. General Ojen Ruszkai riya~ 
tin Je bulunan ve albay Magyarosy ve al· 
hay Nernethden terekküp eden bu heyet, 
Anbraya doğru hareket eylemiştir. 

Fransız, Alman ve İtalyan 
heyetleri 
Sofya, 18 (A.A.) - Ankarada Atatür

kün cenaze merasimine it5irak edecek o
lan Fransız, Alman ve İtalyan heyetleri 
bugün saat 17 de Sof ya istasyonundan 
geçmi~ ve kral namına mabeyn sekreteri 
Stamenof ile başvekil adına hariciye siya· 
si §ubc direktörü Naltinof. harbiye nazı
n namına erkamharbiye reis muavini ge
neral Hacı Petko ve Türkiye, Fransa, 

lifler yapılıyor 
Ankara, 18 (Husust) - AtatUrklln 

defnedileceği yer hakkında memleketin 
muhtelif yerlerinden buradaki nlfıkndar 
makamlara mektup ve telgrafla teklif
ler vaki olmaktadır. Bu teklifler bilhamıa 
mekteb muallimleri, belediye ve mllıt te
ııckkllller tarafından yapılmaktadır. Te -
menni kabilinden olan bu müracaatlar 
tasnif edilmekte ve en çok arzu edilen 
yerin Çtınkaya olduğu söylenmektedir. 

o 

Bir haftada yakala
nan kaçakçılar 

Anknra, 18 (A. A.) - Geçen bir haf
ta içinde gümrük muhafaza te§kilfıtı, 

8eksen dokuz knçakçı, iki bin Uç yUz otuz 

Fransa'da ,. bir şehir ,, 

sa·atlerin• 
ini 

Geçen eylCllde, bir otomobilin, Chateau • Thierry yolu 
üzerinde hızla seyrettiği ve birçok yerlerde defalarca durduk
tan sonra yeniden yoluna devwn ettiği görüldü. Raymon.I 
Bernard yeni çevireceği film için muvafık tabii bir dekor an· 
yordu. 
Nıhayet Şery - Sür - Maru kasabası onun arzularını tama· 

men tatmin etti. Çevireceği "Rehinler., filmi için bundan da· 
ha nefis bir dekor olamazdı. 

Sinema hazarı geçmiş hadiseleri, en ufak teferrüatma ka· 
dar yeniden ya§atır .. lşte, tıliin bu garip cilvesile Şerz kasa .. 
bası halkı 24 sene evvelki hayatı tekmil hMiselerile yeniden 
canlı şekilde yaşadılar. 

Filmin mevzuuu tarihi bir hMisey:i canlandınyordu: 
1914 senesinde Şamp1anyn • Sür - Maru kasabası Almanlar 
t<!rafmdan işgal edilmişti. İşgal sırasında kasabada bulunan 
belediye reisinin asker oğlu, kasab:ıyı terkedememiş, nişanlı• 
sile bcrc:ı!Jı>...r saklandığı bir samanlıkta Almanlar tarafımfan 

Çevrilmişti.. Bir Alman zabiti onu yakalamak istedi, fakat 
belediye reic:inin oğlu zabiti oldiırerek kaçmağa muvaffak ol• 
du. Bunun üzerine, kasabanın mu!mvemetine mani olmak i• 
çin eşraftan altı ki§i rehin olarak hapsedildi.. Fran ızlann 
mukabil taarruzu görüldüğü anda "rehinler,, kurşuna dizile
cekti.. Hüla.sa, neticede kasaba da rehineler de kurtuldu. 

Fil"lin mevzuundan ziyade, V ~ e evvel bu kasabada 
geçen bir hadisenin aynen tekrarı enterasandır •• !" · · : 

Sivas - Erzurum 
tahvilleri 

Beşinci .tertip tabvll
Jer satışa çıkarıldı 

Uç kilo gilmrilk kaçağı, }irml iki bin beı: l~!L',,tlı~rnt::-_ _ _ ~;:.::...'..:-3~...;; 
yUz }irmi defter cıgara kAğıdı, lld yUz on · __ ....._.__""·~·~-----................ -~ ... ~ .. --.~ 

Bedeli tamamen Sıvas • Erzurum de
rniryolu iruışatına tahsis edilmek üzere 
1934 senesinde çıkarılan bir kanunla yapı· 
lan dahili istıkrazm beşinci tertip tahvil· 
leri de bu sabahtan itibaren satışa çıka· 
nlacaktır. 

Diğer tertipler gibi 4,5 milyon liralık 

o1an bu tahvillerle 22,5 liralık kısmı ta· 
mamlanmış olacaktır. 

Beşinci tertip istikraz tahvilinin kayıt 
muamelesi on beş gün devam ederek ilk· 
kfuıunun beşinde nihayete erecektir. Bu 
müddetin devammr.a büyük cenaze töreni 
veya bayram münasebetile tatiller girmek 
le beraber gene tahvillerin hepsinin satı· 
lacağı muhakkak görülmektedir. 
Beşinci tertip tahviller, bundan evvel· 

kiler gibi 20 ve 500 liralıktır. Fakat ihraç 
fiyatı yüzde 95 olarak kabul edildiğinden 
20 liralık birlik tahviller 19 ve 500 liralık 
tahviller de 475 liradan satılacaktır. 

-o--

l)evlet llemlryolları· 
na milfett!ş muavini 

alınaeak 
Devlet demiryollanna alınacak müf et· 

tiız muavinlerinin imtiharu a}'Ill 28 inci 
pazartesi günü bütün işletme müdürlük
lerinde yapılacaktır. Imtihana girmek 
üzere bir çok yüksek mektep mezunu 
müracaat etıni tir. 

altı tilrk llrrun, yirmi kaçakçı hayvanı ile 
otuz yedi kesim hayvanı ele geçirmiştir. 

Resimli Hafta'nın 
10 ınco sawısa 

Dolgun münderecatla ve tom 

hir ev mecmuası halinde 

çıktı 
36 Sayfa 5 Kuru' 

MüvezlnDzden 

ısfceyannz 

RESİMLİ HAFTA 

Atatürk AlbUmn 

adiyle muhteşem bir na.ve 

hazıı·lnma.ktndır 

68 suyfalık 

bu albümde AtatUrk'Un hayatına 

alt fa:ıla resim bulunmaktadır. 

Şczl ka..c;n.balılan, filmin ftı;Uro.nlri;'lDı sen seve yapıyorlar; üstte fltmın baş 

Figüranları eski üniformalarla gören 
bir il tiyar, heyecanını zaptedememis ve 
rejisöre: 

- Görüyor musunuz? Figüranlarınız 

5 inci piyade alayı üniformasını taşıyor
lar .. 1914 de de burada 5 inci pi} ade a· 
layı bulwıuyordu! dcmişdir. 

Vakalar aynen geçmişteki gibi cereyan 
ediyordu. Düsman ro!ü oynayan figüran· 
ların, üniformaları içinde hiç de rahat 
olmadıklarından şikayetleri duyuluyordu. 
Hergün beledi (..' dairesinin dıvanr.a resmi 
tebliğ asılıyordu. Nihayet eylQI ayında 

Şerz kasabası, hakiki bir bayramın senei 
devriyesini tcsit etti: 1914 de Fransızlar 
kasabayı Almanlardan istirdat ettikleri 
gibi, 1938 senesinin ayni günü de, Fran· 
sız askeri rolündeki figüranlar, Alman as· 
keri rolündeki figi"-anları püskurterek 
Şamplanyn kasabasından dışarı atnıışlar

dı. 

birini eziyordu.. Bilhassa rehinlerin ka· 
sahaya muzaffer dönüşleri muazzam bir 
geçıt resmi halini almıştı. "Rehinler,. kuv· 
vcai omuzlar üzerinde her taraf tan yük· 
selen "yaşa., nidaları arasında kasabayı 

baştan başa katettiler. Bütün halk kalb

den gelen tezahüratta bulunuyordu. Genç
ler gülüyor, ihtiyarlar ağlıyor, eocuklar 
çığlıklar arasında el çırpıyorlardı. Kapısı· 
nm eşiğine çıkrnı~ bir ihtıyar kadın yaşlı 
gözlerile: 

- Ne güzeli ne güzel! diyordu. 
Aktör, üç renkli kuşağile, haldkt bir 

belediye reisi halini arzediyordu. Etrafını 
çevirerek temennilerde bulunan halka: 

- Den belediye reisi değilim, kendisı 

beledıye dairesindedir, oraya gidin .. diye 
derd anlatmağa çalışıyor, muvaffak ola· 
rnadığmı görünce: 

- Peki merak etmeyin meslektaşıma 

arzularınızı bildiririm .. di)'e atlatmağa 
uğ aş?yoıdu. 

On hiş gün müddetle Şerz ha.~iki bir 

., 
arttstterf göruınrot .. ,fib 
bayıam yaş.ldı· M ediYordı.J· 
vaı,.aıar da ecre>'~. ı.orıJ~ 
belı·<"!iye reisinıll· 11? . serredi> 
rin kolkola g~şl~as:ıt>ad' 
lece çift id~l bır t1 ııa~ 
ve M günlerın qı 1 dıJ. 

~1uvor " 
ği bir sevinçle gu ~ şıolv 

Genç kızlar filrn:;aıcô~il ~ 
Avi Verneyin rnuht " enÇ erıce 
gıpta ıle bakıyorlar' !uyor1~1 

vücudu zevk ile seYr yerletliil' 
vakitlere kadar eğletld~t ...rıol 

··d e ~~ .. rı 
hyordu. Uzun rn~arıPtr 
den, geçmişin ha 
yordu. w11n 2-' 

n beŞl!> .... ~de 
Boylecc Şerz 0 aıııJılıo·' 

hatıralarnu bütün t 
imkt!runı buldU •. 85ta 11f1°iş 

B .. 1 rı· c,.rzlıle! .• ..,eııt ugun e 'lS"' .,.,. gıı.w . parı.,... 

lar .. Henüz hıç be)~ . ~) 
bile kasabalarınl11. e1' jçi1l d 

. . . görebılrrı .t..tB 
vaffakiyetını 1aonıv· mağa şimdide'l bazır 

\Takalar, kasabada evvelce geçmiş ha· 
kild hadiseleri köylülerin hatıralarında 

yeniden canlandırdı ve filmin sahneleri 

hakiki bir canlılıkla çevrildı. Yirmi dör ____ T_u_-.-r-,,,--H-a_v_a __ !'_u_r_u..., LJ , 
sene evvel düşman~ türlü müşkülat çıka· " ~ 1 ı 1 

ran kasaba halkı, teknisyenlerin işlerini G O 
te5hil için hiçbir fedakarlıktan çe~iruni· 8 Ü Y Ü K P İ Y A N ded: .. , 
yMd~ ~8 v d 
Kasabanın eski berberi yeniden dükka. tkinci keşide: 11 /. Birincikanun I 1 i (" 

nına geçti. Şarapçı, vitrinini yeniledi.. au••yu••k •ı ram·ıye 45.000. terle (ZO 
Belediye reisi arabaların kasaba içinde 

k 'kraı:rıı:Ye fazla dolaşmalarım menetti. Bundan başka: 15.000; 12 000, 10.000 liralı 1 s1' 
Raymond Bemard, figüran bulmaktan ve 10.000) liralık iki adet nıilkafot vardır. yiııil· 

endişe ediyordu. Fakat bütün ka aba h:ıl· Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihınal etl1le 
' u:ı. 
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lcıl°ar saç boyaları 
Yazan:. [Q)ıra ~. ~. 

Saç boyalarının bazılarına maden madde
leri koyarlar. Kimisinde kurşun vardır . Kur
şı.:nlu boyalar, saçları onceden yıkamad~n. 60n
radan da kurutmağa hiç lüzum elma.dan kulla.. 
r.ıla"oilir. Fakat kurşunlu boya insanı az çok 
zehirler, hele s.ıksık tekrar edilirse ... 

Kimisinde glimüş bulunur. Glimüş yalnız 

başına olunca bir zarar vermez, fakat gümüşlü 
saç boyasının verdiği tatlı renk çabuk kaybol
d~ğundan ona çok defa kükürtlü bir madde ka
tarlar. O vakit saçları dö1:er. Gümü§lü boyalara 

' ba;.ılan kükürt yerine asit pirogalik ilave e-
~ ~il.Par derler, o zaman da boya ensede kaşıntı ve ek-

b. ~'•ıı · 113.ı rnaddcyi yalnı.z başı-1 .. ··ı·· k bil .. .. k .~~ o an kı • suru ur en e yuz, goz ızarır. Cild 
~ 'ft~ "ardır 0 na~· boyalara bile kabarır, içerisi su dolu fiskeler peyda 

· va ıt boya gene za- olur. Saatlerce, günlerce devam eder • 

~ . Daha fena derecesinde kızartı ve şid·. 
\ tııli bo"ala detli kaşıntıdan başka vücudun sıcaklık 
r.ı..: lUtıı ~ rın k" · · =."'it r o d ınusınde de ba- derecesi artar, böbreklerden albümin 
11.ı 0 dölcer. ~: &açları sertleştirir ve çıkar Bu .derecesi artık umumi bir ze-
~· ~tt,a olıuıı Jenıi boyalnrın han- hirlenme demetkir. Sonu vahim olmaz-
~ tı t r} b saçlara az çok zarar sa da insan aylarca rahatsız kalır. 
~ltı de ~k oyalardan S'1rmek için Demek ki saç boyaları arasında ol-si-
\ htrberıe . Usta cl:nası rzımdır.. jcnli su ile kına ve ravend gibi nebatlar-
' '°ıtta. e"· rııı surdügü saç boyasın· dan çıkarılan boyalardan başkasını 
~~lca.tını ıne dönduğü vakit başın. kullanmak az rok zararlı ve tehlikeli· 
&ı,;llı d Çıkar k . :r 
· "lliılı a. b' rlik ır en saçlannın bir dir. Bununla beraber saçlara en güzel 

11!tiır. tc çıkaran kadınlar ve en parlak renkleri verenler zararlı 
>~ boyalardır. Bir kadına bütün bu türlü 

~li t ilaç bo boyaları hiç kullanmayınız demek, onu 
~ ~t "l>ara~al~rının en tehlikelisi saçlar(n güzelliğinden mahrum kalma-
' t r l:tıadd enılcn diamin., adında ğa mahkum etmek gibi olur. 
~ d c'llle1t Uc konulduğu için, sözU Onun için saç hekilmeri bu türlü bo-
' ~· C?ıiı:ı· tere, sadece "Para,, bo- yalan da kullanabilmek için bir yol 
"tı& ta. ıı· Crı ~:n :e.u türIU boya saçlara bulmuşlardır: Tehlikeli olabilecek bo-

tlı oıa gıı hem de en parlak ya ile ilkin bir tecrübe }"apmak ... 
tı- r- '- raıc Vera·~· . . b b 
~ 1 

,.; le Jll ıgı ıçın er er - Hangi gün saçlarınızı boyatacak-
'-11tbtÇa.buk ~:n:xkları da odur. Sil- sanız, ondan iki glin önce, ensenizin 

t tdenı olay olduğundan o· üstündeki saçların küçük bir kısmını 
•· er Çok bulunuı. b 

~"'rtlctt o oyadan sürdürürsünüz. Ertesi glin 
~ ~ttıi · o küçük kısmın etrafında kızartı ve ka· 
~ılar1 n ki, herkese zarar ver. en şıntı peyda olursa boya size dokunacak, 

\re 111 tdell'ı~ tahammül ederler. zarar verecek demektir. 
~ Ce olur. l::l.Yenler de zararı dere Ancak bu tecrübeyi her defa boyat· 

deti ·1 n hafif derecesinde bo ta rırıe k madan önce tekrar etmelidir. çünkü bi. 
t. • gôı k il~ıntı verir. Oradan rinde dokunmaz da, sonundakilerde za· 
~~ da 'k apaklanna doğru sızar- rar verebilir. İlk defasında verdiği za-
·' ti er.ık a1ırıtt ve kızartı yapar. rar pek hafif olsa bile gene vazgeç-
' '"e doı.llnunc::ı eliniz de '-aşınır, mek lazımdır, sonrakilerde daha tehli· 

tu .. 
11 talıat·tır.ı:ıukıarı yerlerde öyle keli olur. Birde her boyadan sonra saç. 

''lr l>·ı :llthkur • rabuk gererse 
Ilı. ~" .. er. :ı :ı lan bol su ile yıkamayı hiç unutmama· 
~ lrdır. 

~ da.lıa. 

~es· 

ile · rı derecesinde, boya 
Vakıa saçlarını boy~tan bayanlar a

rasında boyadan zarar görenler yüzde 
bir nisbetir:de daha azdır. akat nisbet 
ne kadar az olsa, zararın Eize gelme 
sini elbette istemezsiniz. Onu.'1 için, saç 
larınızı b~yatmadan önce, o küçük tcc· 
rübeyi yapmak ihtix_atlr olur. 

HABER - ~'ESAm l)t)9fA9' IS 

liM.E"s9EL:E"I ............ -.......... ..-.-

Japon • 
1 

Çin harbinin 
dayanabilecek 

masraflaız 

Harp demek, para demektir derler .. Bu 
çok doğru bir sözdür. 

karşısında 

.J. 

ne kadar 

Çinde, büyük ve çok masraflı bir harb\? 
tutu;;muş olan Japonyada, bugün akıllan r 
durduracak masraflara boğulmu~ bulunu-
yor.· 

Japon mali ve iktisadi kaynaklannın 

artık sona ennek üzere olduğunu, ve bu 
şartlar altında harbin daha fazla de\'arn 
edemiyeceğini söliyenler olduıru gibi Ja· 
ponyamn bütün Çini ve hatta bundan 
daha fazlasını istila edecek kudrette oldu 
ğunu iddia edenler de vardır. 

Fakat kim ne derse desin Mançuryanın 
işgaliyle başh}an garba doğru Japon sal· 
dırışı Uzak şark ekonomisı ve yavaş ya
\'35 ta biitün dünya ekonomisi üzerinde 
fena tesirlerini göstenniye başladığı mu
hakkaktır. 

Eski zaman orduları fütuhat harbı ya· 
parlar ve masraflarının mühim bir kıs
mını. girdikleri memleketlerden çıkanr

lardı. Japonya da buna çalışmakta ise de 
halkın pasif mukavemeti, ve modern bir 
ordunun bütün ihtiyaçlannı Çin gibi ge· 
ri ve fakir bir memleketten tedarik etme 
imkanlarının bulunmaması dolayısile, 

harp masraflannm asıl mühim kısmını 

ana vatandan temin etmek mecburiyetin· 
de kalmaktadır. 

Gene pek aşikfirdır ki, ana vatandan 
temin edilecek masraflar milli istihsal faz· 
fasile elde edilecektir. Yani, memleket ih· 
tiyaçlanndan fazla istihsalde bulunmak 
ve bu fazlayı harbe tahsis etmek mecbu· 
riyeti vardır. Bu fazlanın harbe tahsisi 
de ya vergi alınmak suretile yahut da is-

tikrazla temin edilir. Japonyada vergilc.r 
artmış olmakla beraber yalnız bu kay· 
naktan harbi finanse etmiye imkan yok· 
tur. Bunun içindir ki hükfunet bir taraf· 
tan istihlaki azaltıp bütün istihsal kudre
tini harp levazunı hazırlamaya döndüre· 
cek tedbirler almakta, diğer tarafta da 
mütemadi istikrazlarla halktan ve mali 
müesseselerden iştira kuvveti temin eyle· 
mektedir. 

Bu iki tedbirin Japonyanın ekonomik 
bünyesind~ki tesirlerini görmek pek ko· 
!aydır. 1937 ye nisbetle 1938 de umumi 
istihsal miktarı değişmediği halde istih· 
lak eşyası istihsali azaltlnı~. istihsal eşyası 

1 

ve harp levazımı istihsali ço~almıştır. Baş 
ka bir tabirle, memlekette ihtiyaçların 

tatmini için daha az istihsal yapılmış yani 

Japon topçusumm Çi11de attığı her gıille Japon hazinesinde yetıi bir boşluk 

yaratmaktadır. 
haayt seviyesi düşmüştür. 1937 ye nisbet· liyle ecnebt esham ve tahsilattan başka 
le 1937 nin ticari faaliyet müşiri de, alış pek az altın kalmıştır. 
veri~in azaldı~mı gosterrnektedir • Amele vaziyeti de pek iyi değildir: Yük· 

1931 ·32 mali senesinde masrafları kar selen fiyatlara raWrıen hakiki ücretler he· 
şılamak için 120 milyon yen istikraz olun· men hiç yükselmemiş bilfikis bir çok sa
duğu halde 1937·38 de (3.393.000.000) is- nayide çalısına saatleri artmıştır. Esasen 
tikraz edilmişti. Onümüzdeki senenin Japonyada amele teşkila.tı olmadığı gibi 

8400 milyon yenlik bütçesini tevzin için amelenin hukukunu muhafaza edecek bir 
de 5.800 yen borç alınacak ve umum ma- kanun da mevcut bulunduğundan ve 

bilhassa kadın amele bor,razı tokluğuna sarifin yüzde 81 i harbe tahsis edilecektir. 

Yapılan istikrazlar memlekette bir enf· 
lasyon do!:rurmakta ve tabiatile fiyatlar 
yükselmektedir. Filhakika son bir sene 

çalıştığndan saatlerin artma ı. fiyatların 
yükselmesi amele kütlesinin fiyat seviye
sini çok aşağı indirmiş bulunmakta. 

dır. 
zarfında Japonya banka ının tedavüldeki İktisadi vaziyetin bu kısa tahlilinden 
banknotları süratle çoğalmış ve binnetice sonra acaba yazımızın başındaki suale 
toptan eşya fiyatları yüzde otuzdan fazla cevap verilebilir mi? 
yükselmiştir. Maden fiyatlarındaki umu· Eğer milletlerin hareketlerinde yalnız 
mi yükseliş ise dünya fiyatlarına nisbetle iktisadi amiller hakim olsaydı Japonya· 
yüzde 50 den fazladır. nm harbe nihayet vermesi ve hem kendi· 

Harbin Japonya harici ticareti üzerin· sinden hem eline geçirdiği memleketleriıı 
deki tesiri de P"k i}i değildir. Harp le- yaralarını sarmıya başlaması için vakit 
vazımı ithalfümın artması, ihracat sana· çoktan gelmiş telakki olunabilirdi. Faka• 
yii için icap eden ham maddenin temin bir tarafta imparatorun Amaterasu • O · 
edilememesi yüzünden ihracatın azalması Mi • Karni denilen güneş ilfilıesinin toru· 
1937 ·de 6.16 milyon yenlik bir pasif ba· nu ve milletin de semadan inme olduğu· 
kiye hasıl etmişti. 1936 da istihlak eşyası na ve dünyadaki bütün diğer milletlerın 
ithalatı üzerine konulan şiddetli takyitler Japon iradesine tabi olacağına kanaa: 
neticesinde ithalfit bir miktar indirildiğin· şeklinde tecelli edetı Şinto akidesi ve di· 
den pasif bakiye ilk altı ayda 196 milyon ğer tarafta da harbi devam ettirmiye ha· 
l'ene inmiş ise de mütemadi pasif bakiye· zır bir ordu mevcut bulunurken bu sualin 
leri ödeye ödeye memleketin altın stoklan cevabını insan ihtiyaç ve ıstırablannın bu 
da azalmış ve istikbaldeki harici ticaret akide ile çarpışması neticesinde aramak 
bak;yesini ödemek için dahi1i altın istihsa- icap edecektir. 1 ~'rn1 i Hafta' n ı r 

b''ı 
1
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6 HABER - Abam ooetBe 

Sıcak güzellik ve neşe • 
verır 

Şimal milletleri soğuktan hoşlanırlar .. ! 
Fakat soğuk hava hem güzelliği bozar, 

hem de insanın neşesini kaçınr. Bunu in· 

kar etmek mümkün değildir. Yüzde husu

le gelen kırmızı lekeler soğuktan hasıl o

lur. Nevrestenide de soğuk hayli müessir 
dir. Vakia pencereler açık olarak yatmak 

çok sıhhidir, faakt iyice örtünmek şartile. 
Rutubetsiz soğuk, güzelliği o kadar boz· 

maz!.. Fakat ratip soğuk romatizma yap· 
tığı kadar güzelliği de bozar. 

Onun için kışın soğuk günlerinde ince 
b:r kumaş altında titremekdense rahat ve 

geniş hir mantoy~ büriinerek soğuktan 

emin olmak hem ~ıhhate uygundur. hem 
el.? gii :>'.el lı ğr rawh'ınır. J<ırı!mmııı hir 

Mantolar fçtn siyah yü tn kum3c:lar 
h!li ıtibarmı kaybetmedi. l\1 ntolar sa· 
deliklerini ve düzlüklerini de muhafaza e
diyorlar. Kürk olarak tilki derisi reva~a· 

dır. Fakat Lutr ve astara.can da mantola 
n süslemekte devam ediyor. 

Roblar umumiyetle rl1r bellidir. Kollar 

geniş ve büzgülüdür. Maamafih bazan 

dar kollara da rastgeliniyor. Kollar dü· 

şUktür. Pililer ve büzgü dikişleri bu elbi

seleri süslüyen yenileşmiş eski süslerdir. 

Sabah elbiseleri sadedir. Bunlar da yün· 
lü kumaşlardan yapılıyor. Bu elbiseler de 

hazan açık renklerde kullanılıyor. Fakat 
umumiyetle kullanılan renkler koyu ve 
siyahtır. 

Spor elbiseleri manto altında dahat 
serbest kalmak için tercih ediliyor. Bun· 
lar jerseden ve trikodan yapılıyor. Bun· 

burun, morarmış dudaklar, soğuktan çat· 1 

lamış ellerin güzel telakki edildiği hiçbir ı 
memleket yoktur. Fakat bunu bildikleri 
halde nedense kalın bir kumaş, ve sağlam 

bir astar alırken tereddüt ederler. Sokak· 
ta ince bir manto içerisinde, sırtlanın kan 

burlaştırmış. hızlı hızlı yürüyen kadınlar 

her vakit görülür. Sokakta bu şekilde yü· 

rüyen kadınların evde çok çok sinirli bir 
halde olacaklannı ke.şf etmek güç bir iş 

değıldir. Soğuk - hareket yapılmadığı 

takdirde - kanın deveranı, derinin güzel 
!iği. gözlerin parlaklığı, saçların ve tır-

naklann sıhhati için çok muzırdır. Soğuk 
~i~manları birkat daha yağlattmr. zayıf· 

ları i<:(' h iraz naha zavıflatır. Halbuki sı· 

cağın sinirler üzerinde muzır bir tesiri 
yoktur. Sıcak bir banyoya girmek insa· 
nın her vakit hoşuna gider. Sımsıcak bir 
yatakta, sıcak bir çay içerek, zayıf bir ışık 

altında, güzel bir kitap okumak en me
şakkatli işlerle geçen bir günün gecesin· 
de ne kadar rahat vericidir. 

Kış günlerinde her bayanın yorgunluk 
duyduğu vakit tatbik edeceği kolay bir 
usul.. ı üylü bir havluyu sıcak suya batır
c;~nlar ve iyice c:ıktıktan sonra yüzlerine 
~rsmlar. Ellerini scak suya daldırsın· 
ıa~, derhal yorgunlukları geçecektir. "Sr 
caktan fenalık gelmez., derler doğrudur. 
Dünyada ılık bir banyo soğuk kahve, so· 
ğuk yatak. üşümüş eller kadar hoşa gitmi· 
yen ne vardır! 

ME si 

l 
Jar yumuc:ak oluyorlar. Ve giyenleri çok Faydah bilgi.er 
gen~ , t r ) orlar. 

l - Modellerimiz: Siyah yünlü manto. • Ateşle kararmış mutfak eşyasının te· 
mizlemnesi - Ateş tencerelerin ve başka 

Pike büyük bir pili vardır. Bu pili büz· mutfak eşyasının alunda leke bırakır .. Bu 
gülüdür. Kollara aşraragan bir band geçi· leke bulaşık ) kanırken çıkmaz. Bunu çı
rilmiştir. Saten ve iri düğümlenmiş bir karmak için tencerelerin altını aşağıdaki 

kordela }akayı kaldırır. Bu mantolar üze·l mahlQl ile sılmelidir. 
rine r(yilen astaragan bir tok mantoyu! 100 gram su, 5 gram sabun. 5 gram a· 

monyak, 25 gram İspanya beyazı. 
giyenleri çok gençleştirir. 1 • Çamaşır üzerindeki pas lekeleri. -

2 - Etekliği geniş mavi ipekten bir ak· Çamaşır üzerinde herhangi bir sebeble 
şam elbisesi. Güneş şuaı şeklindeki büz· husule gelmiş pas lekelerini çıkarmak i· 
güler belde bir çiçek demeti şeklini alır. çin çamaşırların lekeli yerlerine bir parça 
Bu çiçekler mavi ve menekşe rengi olmak asit oksalik sürmeli ve bu parçayı sıcak 

suya batırmalı. Lekeler derhal kaybolur. 
üzere iki renklidir. Mavi fötr şapkanın Sonra çamaşırı temiz su ile yıkamalı. 
üzerinde bir tül vardır. Bu elbisenin u· • Kadınların rü.,.lerinde ekserira asabt 
mumi görünüşü çok zariftir. bir ağrı olur. Bu ağnyı geçirtmek için a· 

3 s 1 şağıdaki mahlOl ile friksiyon yapmalıdır: 
- iyah ve bej triko güzel bir rob. 1 Ether acetique 20 Gr. 

Bu rob saten yaka ve kemerle silslOdür. Chloroforme ıo ,, 
Çok pratik bir elbisedir. Giyenlere çok Teinture de romarm 8 .. 
yakışır ve genç gösterir. Hydrate de ehloral 3 ,, 

1 
Menthol 2 

4 - Ç.ok basit siyah yünlü bir rob. O· Bu mahl 1 b t 1 k" "'k b" f" "lA " k" .. u e a m mış ·uçu ır anı il 
nu uçuk brode noktalarla süslüdür. Ke- parçasile ağrıyan yerler masaj yapılırsa 
mer koyu kırmızı renkli deridendir. ağrı derhal geçer. 

uı, v..,•··---

Nih{id;~ •. in kazandıf 
yeni eşerle~. r~ 

Niğde valisi Faik Ustün, Niğdeyı . 1 r1188,d~ 
son senelerde sarfedilen gayretlerın v 
güzel neticelen anlatıyor. 

Nilde ve kazalarında tıücuda getirilen yeni eserlerden: Bir bıılvfJf ~ 
•• .. 11urıe ı ~ r Niğdedeki bugUnkU yeni eserlerin dönmilş çehresini go:.ı: 0 

01ııısı 
b!nisi olan vali Faik Üstünden vila· Hayalinizde her hal~e lll~tir· ;_I 
yet hakkında umumi malUmat ve beya· kin bir manzara betırece . ebf'r; 

yiınlı ç !' ... 
nat almak üzere ker.disini makamında Niğdeye bugünkil se . etili "J 
ziyaret ettiğim 11rada yalnız bulunu - ren bütün asar, CuınhurıY ·ıe rP'f' 
yordu. Beni mütebessim bir çehreyle ruhudan aldığımız cesaret 

1 
_Af 

ve aamimi bir tavırla kabul etti. Türk gelmiJtir. ·ayet ~.t 
matbuatının takdirkarlanndan olan - Mesainizin sadece "1 il tıııl f 
Bay Üstün, gazetelere ve gazetecilere zine değil, kazalara da şa~a ~ıı _&Y 

karşı sevgi göstermekle tanınmış i.da- ğunu söylüyorlar. l{azala .. ,ııd' r· 
recilerimiroendir. Ziyaretimin sebebi _ yeni.den ne gibi eserler vu 

ni kendisine söyleyince temiz yüzünde miştir?. :.ı:ı .,e tı' 
t~krar bir tebessüm belirdi. "- İdare arkadaşıarnnı ısı (1 

Yaktığı cıgaradaü derin bir nefes 
çektikten sonra, sorduğum suallere, a· 
şağıdaki cevaplan verdi: 

"- Vilayette 700 kilometre yol var· 
dır. Eskiden bu ıollar pek 1::.ozuktu .•. 
Tamirat için kafi vesait te yoktu. Ben 
buraya geldiğimde birisi işe pek elve
rişli olmıyan iki silindir maldnesinden 
başka bir şey bularr.amıştım. Yollan, ıs 
lah etmek için her şeyden önce silindir 
makinelerine muhtaç oldufurnuzu anla. 
dım .. Bugün Niğde vilayeti dahilinde 
6 silindir makinesi bulunmakta ve her 
sene 25 - 30 kilometre arasında şose 
yapılmaktadır. 

"Ye".liden yapıl:nakta olan §OSelerle 
diğer kısımlardal:i mütemadi tamirat. 
vilayetin yolsuzluk derdini tahfif etmiş 
ve bugün Aksaray gibi geride kalmış 
bir kazamıza bile her türlü tekerleldi 
vesaitle seyahat etmek imkanı doğ· 
muştur. 

Köyler arası yolları tamamen ıslah 

ettik, dersem mübaliiğa etmiş olmam ... 
Köy davasını vilayetin en önemli işle· 
rinden saymakta ol<luğum için köylCTi 
biribirine iyi yollarla bağlamak ve hey
eti umumiyesi ile merkezler arasında 

muvasala ve münakale imkanı temin 

etmek yolunda iki sene evvel başlıyan 

çalışmalarımız, bize, bugün. isteğimi _ 
z:'l tahakkuk devresine girdiğini göster 
miştir. 

İmar işlerine gefüıce: Niğde imara 
çok muhtaç şehirleden birisi idi. Eski 
tarzı mimari iizerine kurulmu:i olan bu 
şehrin asırlarclnn ',eri hiç te imar görme 

mig ve bu yüzden zamanla harabeye 

" lusıı 
yelerlmizi teşvik etme.., fll~uııı 

. a}!ardaıt 4 hında muhtehf kan ıJ ' 
1 ınalc 5 

lan yardımlarda bu un yg~ 
zaların imarı da arzuına u 

yir takip etmekte.dil". . ·ıcrı el' 
. .. d gcurı ·ıet' 

Nevşehırde vucu ~ ycrıi tıı ~ 
den en yenisi bolvar~r. .,. ı;or 

• 1 ttirdu•· -"' varı bu defa parke t. • ııcl'r.tıl 
d" bır 1"'" smda da son zaman " • fll~ı # 

tık. Bütün kazalarda fenn•.,<eııır 
:Ne .. ... e 

9asına başlanıldı. Bor. d w· ı 
"k apıl ı. '' kezlerinde elektrı } ·11ti)8 ~ 

olmıyan kazaların bU : l<S~r•1 
h• yer> 

kcndu. Bor, Ne\•şe 11 • :n~' t •· 
H tkevlerı • ~O" 

larında modern a riyıe, 1 
Bu üç Halkevi yapı iti~~ndC ıııı 
olacaktır. Ben l{ırktare 1 

ttirlc i~ f 
ğum sırada Alpulluda A.ta ,,arıtııı 

b• bına o . ııe 
pılmış gayet güzel ır .,. rı:U \ 

bl• I''' Orada aldığım ilhamı de!l Jlll ~if· 
anlattım. 1n:ası devam e o siste e 

. .. .. d k as3ı, ve Je • 
nın uçu e ye n -· • ·ıe <> tıl• 

Merkezdeki ı-Ial~evı;:rel< i~' J;İ Jf 
inşaat lilzumunu hıssekaıalıırd' ,i/ 
dık. Gerek bu gerekse aUi id11~;ıı <6 
evlerinin yapıları, ıt ~h etlflel<S1

' 

satını ve işlerini tahdıt ıııs• 
cuda getirilmektedir.,, ·rııle 1<"r.ııfo~ 

K ]. "lb ın };eıtı ı:it ~ t ıymet ı ı ay 1.,. ,11 ıe 
at'" ·rıe 

ayırabildiği yarım ı:~ biyeıerı tı'ıls 
• . • • in tıhıt tı'le .. 1c 

geçmıştı .• Daıreı y.Jiğ.de ·de'eJ' 
kat için gelmiş olan 

813
ra ı· 

onu bekliyorlardı. J{aı 1'lir e 
d' d te ~tl 

ı. . bana a • ilV',,gc 
ilbay bu seyahatı ıla 1<al~~efv; 

ler. Niğdede daha fa .
1 

dilfl "e ,,ıe 
olmadığı için özür dı .e · ııurıtı fi- v 

dİS rıı 
ettikten sonra ke!l 
Himlıyarak ayrıJ.dıı:Il· 



do.trenin 
dnlrc yıl-

zaman gprcceğime de inandım ... 
Atam sen ölmedin. Mezarın ço
cuklarının gJ.lğsUdUr. Bize olan 
hltabeni kalblerimiıe yazdık. 

Letonyanın hükOmet merkezı 

olan Riga ~ehrinin en büyüt: mey 
c!anını s.üsliyen bu muazzam hey 
kel. idari makamlann bu şehir 

halkı üzerindeki hayat ve ölüm 

~ ......... '" .... ~ 
HABEF' 

~OClJK Sl'\Y,•ASı 

Bilmec~ kupo'1u 
19 J.kin -:tc~rin-1938 -

1 Hük&!ıy~~ 

'Uslu ile yaramaz 
Bu ~·az okulun kampında idik., 

Siz de yazı böyle bir kampta gc· 
çirdinizse ne kadar eğlendiğimııi 

tahmin edersiniz. 
Fakat ben size burada kampta· 1 

ki eğlencelerimizi dcğıl, başımı 
dan geçen bir macerayı anla· 
tacatrım. 

Dört beş okul bir arada kamp 
yapıyorduk. Onun için, başka o· 
kul çocuklarından da yeni arka· 
daşlanmız vardı. Ben bunlardan 
en fazla biri ile arkadaş olmuş· 

tum. 
Bu, afacan bir kızdı. Bir daki· 

ka yerinde durmaz, mutemadıyen 
b.oşar, atlar, zıplar, şarkı söyler. 
bağırırdı. 

Halbuki gayet uslu bir kızcağız 
dım. Snıfta usluluktan yana öjt· 
retmenlerim en çok beni sever
lerdi. Arkada5lanm da beni ara· 
lannda en usulusu biliılcrdı. 
Kampta da başlıca zevkim, boş 
zamanlarımda bir ağ1cın altına 

çekilip kitap veya Haberin çocuk 
sayfasını okumaktı. 

Halbuki Muazzez beni peşin

den sürüklüyor, bir dakika yerim 
de rahat bırakmıyordu. Benim es 
kiden ne kadar hareketsiz ~ 
cuk oldutrurnu bilenler, Muazzez
le na~ıl arkadaş olduğuma eaşı· 
yorlardı. 

Buna do~rusu ben de hayrete
diyordum. Fakat, bizim çocuklar 
dan biri öğretmenimize bundan 
bahsettiği zaman, öğretmen: 

- Öyledir, dedi. Bazı arkadaı 
lıklar \'ardır ki, bunun sımnı an 
layamazsınız. Bakarsınız, biribi· 
rine son derece ııt tabiatteki iki 
kisi canciğer arkadaş olmuşlar
dır. Buna büyük adamlarda da 
rastgeliriz. Mesela, biri okuyup 
yazmayı akşamları evine çekilip 
('alışmasını seven bir adamdır. 
Oteki ise zevkine düşkün, haylaz 
bir kimsedir. 

"Fakat, bir yerde oturup ko· 
nuştuldan zaman biribirlerinin 
huylarını değiştirdikleri de pelt 
görülmez. Valda, bazı akşam hay 
laz arkadaş ötekinin evine gider. 
Beraber oturup konu5urlar. Da· 
zan da uslu arkadaş ötekile bera· 
ber mesel~ bir birahaneye gider. 

"Fakat huylan gene deği~mez 
Haylaz olanı ötckile beraber ki· 
tap okumaz. Birahanede de u lu 
olanı a~zına hiçbir içki koymaz. 

''Bununla beraber, cnlan biri· 
birine bağlayan öyle bir bağ var 
dır ki, bunu anlamak kabil de· 
ğildir ... 

Hakikaten Muazzezle benim 
arkadaşlığım da bu f.Ckildeydi. 
Fakat, ben bunun sımm anlar 
gibi oluyordum. Çünkü. ben o· 
nun huyunda olmamakla beraber 
onun tabiatini seviyordum. Yara· 
maz değildim, fakat yaramaz ol· 
mak. Muazzez gibi atlayıp sıçra· 
mak istiyordum. 

O da herhalde benim gibi uslu 
ve se\ilen bir çocuk olmak isti
yordu. Fakat benimle beraber o· 
turup kitap okumıyor, beni de 
alıp gene yaramazlı~a çıkıyordu . 

Bir gün: 
- Tilrkan dedi. Kalk bugün 

seninle aşabrıkl dereye kadar ine· 
!im ... 

Kamp kurduğumuz yer denize 
yakm bir tepeydi. Tepenin öbür 
tarafında da bir dere vardı. Ar
kadaşlarla beraber ben de bir ke· 
re buraya inmi~tim ve ÇQk hoşu· 
ma gitmişti. Hele, derenin ı;ml· 

tmnı dinliyerek kitap okumak 
nr müthi~ olacaktı! 

Ben en sevdiğim bir romanı 

alarak Muazzezle beraber, derhal 

. - Gene mi kitap aldın! diyor
du. Bırak şunu canrml 

- I Iayır, dedim. O benim en 
sevgili arkadaşım .•• 

Fakat, Mazzez birdenbire elim 
den kitabı aldı ve attı! Sonra ko· 
lumdan· tutarak: 

- Haydı yürü! dedi. gidiyoruz. 
Koluma girerek beni öyle sil· 

r.ıkledi ki, tepeden aşağı Adeta 
yuvarlanırca~na iniyorduk. Ben 
düşeceğim diye korkuyordum. 
Halbuki o, benim bu halime kah 
k~alarla gülerek koşmasına ve 
heni sürüklemesine devam ediyor 
du. 

!'oihayet, derenin kenanna gel· 
dık. Ben de o kadar )•orulmustum 
ki, hemen çimenlerin üzerine 
uzandım. 

Fakat, Muazzez bu kadarla 
kanmıyordu. 

- Karsıya geçelim, dedi. Ora· 
da gilzel böğUrtlenler \'ar .• 

- Karşıya mı geçelim? diye 
hayret ettim. Neyle geçeceğiz? 
Ne kayık var, ne de köprü! 
Muazıez gene bir kahkaha at· 

tı, ec.nra: 
- Kr.yıP'a, köprüye ne lilzum 

Yar! dedi. Şunu görmüyor mu· 
sun: 
Baktım: Dcrt.nin kenanndakı 

bir kUt~ü g5:;teriyordu. 

Ben ıtene h::~ ret ettim. Fakat. 
Muaz:ı:e-z beni aaha fazla htıak· 
madı. l:oi.tmdaıı tutarak: 

- Ha}c!i. c!(-di Bu kütüğiln ü
zerine e\"ve\5 c: .. n oturacaksın. 
Ben ~i bu;:. •• ıı iteceğim. nu 
hızla kaı şıya he.dar gidersin. Son 
ra ora:lan H!tüğü sen bana iter 
~in, ben geçerim .. 

- EvvelA Een geç. dedim. 
- tlzerinde ben olunca sc:ı kıl· 

tilğü itemezsin ki! 
Do~ söylüyordu. Kabul et· 

tim. Kütü~n üzerine, ata biner 
gibi oturdum. Muazzez arkam· 
dan itti. Esasen dere pek geni~ 
de~ildi. Fakat, kütük birdt-nbire 
suyun cereyanına kapıldı ve kar
şıya doğru de~il. aşağı do~ git· 
meye ba~ladı. 

Ne yapacağımı şaşırdım. Kü· 
tük altımdan kayacak gibi olu· 
yordu. Neredeyse sulara, yuvarla 
nacak ve botrulacaktım. 
Bu korku ıle avazım çıktJğl kn· 
dar bağmyordum. Muazzez çığ· 
lığımı duyuyor o da uzaktan: 

- Korkma! diye bağırıyordu. 
Birdenbire, kiltük karşı sahile 

yakla~tı ve oradaki nğaçlardan bi· 
rinc çarptı. Dallardan birini ya· 
kaladım. Fakat. o kadar hızla 
gelmiştim ki. a~acın gövdesine 
çarptım ... 

Ondan ötesini bilmiyorum. Göz 
leri:ni açtığım zaman masvami 
bir gökyüzü ile karşılaştım; sırt· 
üstü yatıyordum. Yanıma dön· 
düm. etrafıma bakındım; kimse 
yoktu. 

llk aklıma gelen şey, Muazzez 
oldu. 

Neredeydi? O zaman hatırla· 

dım: 

Derenin bu tarafına geçtikten 
sonra kütüğil ona gönderecektim. 
Demek şimdi zavallı kız o taraf· 
ta kalmı5tı. 

Derhal yerimden doWtılmak 
ic:tedim. Fakat o raman, başımda 
bir sancı his..c;ettim: Elimi alnıma 
götürdüm. Alnımda yara vardı .. 
Bununla beraber, biraz yan tara
fıma d~ğruldum \'C karşt sahile 
doğru: 

- Muazzez diye seslendim. 
Sesime cevap arka taraftan 

geldi: 
...... Buradayım! 

Inanılnıaz şeyJer .. 
Fakat do~ru f 

1 - Yan vah§! memleket· mcktedir. Bu suretle, istediği de· 
lerde telgraf telleri kadınla- liğe girebilir. 
ra bir ıUı vaaıtaaı olmaktadır. 4 - Dilnyanın en ihtiyar ikiz 
Meseli Borneonun ıimalinde Si· kardeıi bu iki kadındır. Bunlar 
rakavak denilen memlekette tel· İngilizdir ve birinin iami misiı 
ıraf tellerini kadınlar bellerine Luiz Viverdir. Diğerinin miıiı 
ve kollarına takarak kemer ve Culi Flinçpaj ... ildsi de 94 yaıın· 
bilezik gibi kullanmaktadırlar. dadır. 
Bu ıebeple oradaki biltiln telgraf 5 - Bu yarasanın bap etra· 
telleri bu ıekilde kaybolmakta- fında kanad gibi açılan iki parça, 
dır. onun kulaklandrr. Görünüıte 

2 _ Almanyada ''Kara or- pek çirkin olan lbu kulaklar her 
man,, denilen yerde köylü kız- halde çok faydalıdır. Çünkü, en 
lan bir milddet saçlarını başla· uf ak sesleri bile işitir. Meseli, 

nnda kuı yuvası ıeklinde toplar yara~ bu suretle böceklerin çr 
lar B k b

• kardıgı sesleri duyar ve derhal 
• u, o genç ızm ır yuva 

onları yakalar. Yarasa gece ka-
kurmak arzusunda olduğuna işa · ranlığında yaşadığı i_çin kulak-
rct sayılır. , . d .an aynı zaman a ona göz vaıi· 

3 - Avustralyada yaıayan bir fesini görmektedir. 
nevi kertenkele vardır ki bu hay-

vanın kuyruğu asıl 'viicudundan 
hem daha uzundur, hem daha ge 
nlı. 

Fal:at, hayvan istediği uman 
kuyruğunu dU§ürebilir. Hayvan 
bilhassa, kendisini tehlikede gör
dt:ğU zaman kuyruğunu düşlir· - - -

6 - İngilterede Dcan orma
nında bir yol vardır ki tam 2000 
seneliktir. Bu yol 2000 ıene ev
vel orasını i§gal etmiı olan Ro
malılar tarafından yapılnuıtır. 

Yol o kadar aağlamdır ki 2000 
scnedenberi bir taıı bile yerin -
den oynamamııtır. - - - ~- 14 

ne çıkacak? 

Bu karmakanıık çizgiler araıında ne uklı diye merak mı 
ediyorsunuz?. 

Anlaması gayet kolay .. Yalnız, biraz çalıımak lhım ... 
Baya l:alcmlerinizi alın ve çizgiler arasındaki yerleri, 

ıu rakamlara göre, boyayın: 
1 - Yeıil; 2 - San: 3 - KırmJzı; 4 - Mavi. S - olan 

yerleri de beyaz brrakıraınıı. 
as:::::::maı .. ::: ... :::ım .. ~=====····.:::. .... ::ns sa:wımawww.r:nn11m 
zez biraz ilerdeki dut ağacının üs
tündeydi. Be.nim uyandığımı gö· 
rOnce hemen indi ve koşarak ya· 
mma geldi. boynuma sarılıp öpe 
rek: 

- Kardeşim! dedi. Affet beni! 
raralanmana ben sebeb oldum. 

Sonra anlattı: Karşıdan bu ta· 
rafa yüze )'Üze geçmi~ .. Fakat, o 
da bir kaza atlatmış. AJ. daha 
boZtıluyormu~. 

O gilnden sonra ikimiz de huy
l~nmızdan biraz değiştirerek bi· 
ribirimlze daha benzedik. O, faz
lP. yaramazlık etmiyordu. Ben 
de biraz tehlikeli işlere girişmeye, 
hareket edip canlılık göstermeye 
ah:mr,tım. 

Amf"rikamo f'D eski 

c·addesi 
Amerikanın bazı yerleri, Av

rupahlar gelmeden evvel de ol
dukça medeni idi. MeselA, bu 
gtln Amerikanın en eski caddeai 

yerliler tarafından yapılm11 

olan geniı: bir caddedir ve buglln 

senelerce evvelki ballle dur • 

maktadır. 

Bu cndde Meltslkada Akoma 
gchrtndedlr. Geni;,liğf yirmi met

re kadar vardır ve o kadar iyi 

bir eckflde taşla dlSşenmlştlr ld, 
scnclerdcnberl tamir görmedi
ği halde kaldınmlan bo%Ulma -



Yazan: C. 1naaaı/ 

Bir gün kadınlardan birisine, odunu mu, yoksa tezek ateşini mi, tercih 
e~tiğini sord~m .. Biraz düşündü, Olfluzlarzf!~ \rı 
szlkerek dedı kı: "Ne farkı var kı ? · Tezegı .. 1, .11 

toplzyacak, odlıııu kesecek değil miyiz? .. 
3 

V
ARIM saat içinde par
lak hava bardaktan bl 
şanırcasına yağmura 

fırtınaya ve silip sÜ· 
püren kasırgaya çevrilebilir. Fa. 
kat yerliler, bundan hiç de şika· 
yet etmezler. 

Haziran ayının sonlarına doğ. 
ru idi. Sıcak hava vadide otlan 
çabucak kvrutmakta olduğun· 

dan göçebeler taze otlaklara var 
mak için hep dağların yollarını 
tut\urmuşlardı. 

Bu kervanlardan bir <jOkl;mnı, 
yetişerek geçtik. Süvarilerden 
hir kısmı sırtlarına semer vurul. 
muş öküzlere binmişlerdi. U· 
şaklar ve at besliyemiyecck ka. 
dar fakir olanlar öküze binerler• 
di. Öküz burada oldukça mühim 
bir nakil vasıtasıdır; yavaş ol• 
makla beraber rahat; pek de 
romantik olmadığı halde emni· 
yetlidir. 

Her kervan, sırtlarına yurtla· 
rın muhteviyatı yükletilmiş üç 
ila on iki öküzden ibarettir. Bu 
öküz sürülerini ata binmiş ka. 
lınlar sürüyorlardL Kadınların 

.inünde, eğere çapraz konmuş 

fürk beşikleri vardı. Beşiklere 

·o:uklar sımsıkı bağlanmıştı. 

)İplerinde de tabiatin vazifeleri
ıe yol vermek için birer delik 
ırrakılmıştı; çünkü küçük çocuk 
n ekseriya yirmi dört saat böy. 
ece beşiğe bağlı kalırlar. 

Annelerden birisi bana dedi 
ki: 

- Böyle bağlı kalan çocuklar 
dimdik büyürler ve kamburları 

olmaz. 

TURHAN BEY DE KADINLARA 
ÇOK SATAŞIR 

Kazaklıırla Kırgızlar çocuklar kadar oyuncu ve p.. 
kaeıdır. Gerek erkek gerf'kse kadınlar ı, araaında 

blle kUçUk bir alay, gbldürÜC'U bir şaka.dıın bir 'türlU 
'\'llZgeç<'merler. At Ostilnde uzak bir yoldan gelmek. 
t.e olan bu kadının reıımlnl çekmt'k için fotoğrafı. 

ma dan:uıdığmı zaman Turhan Bey hemen atını sU.. 
rcrek kadının yanı ba,ına rıttı ve d<'dl ki: 

- Sadece blr kadının reaınlnt çekmek yazık 
olur dotnıııu ! 

şebnemli otlann arasından Ustleri 
çam ağaçlarile örtülü papatycler, 
manzaraya gerçekten ihtişamlr 

bir güzellik veriyordu. 

bekliyor ve içtik 
çe içeri geliyor. 

TANRIYA HAMDU ŞUKUR DUALARI SöY. 
LEMEDlKÇE SOFRADAN KALKILMAZ 

l\liislümanlıır da Hri!ltlynnlar gibi sofra başında 3Ukre. 

dı•rler. Bumda Saye.an Beyin ıılleııl nraıımda bir b:ırdak 
çay lçllm<'dlkçe yemek ıonunn ernıez. Aile çatal knıtık. 
la yı•mek yrmekte ve kocaman bir semaver kullanmak 
tadır. YurL'wı kPıuı rında dn tepPIP.ınc dlı.llml!J ~atak. 

tar, nıls:ıtlrler i~indlr. 

-(' 
Birkaç saat atlarımız dik yo

ku§tan yukarıya doğru zorlu bir 
tırmanma yaptılar. Artık vadinin 
sıcağından çıkmıştık; Şimdi bava 
titretecek kadar serinlemişti. Bir 
denbire yüksek bir yaylaya gir. 
dik. 

İşte burada, milyonlarca hay· 
van için otlak vardı; işte burası 
çadır kurmak için dünyanın en gü 
zel yaylasıydı. Tekes yaylasının 

dünyada bir eşi daha yoktur diye 
Orta Asyada söylenen söz, meğer 
se çok doğru imiş. Kuljanın kup
kuru ovalanndan çıktıktan ve ar 
kamda Rusyanrn binlerce kilomet 
relik yan çorak boz kırlarını bı· 
raktıktan sonra burasını görünce, 
ıslak ve tazecik yeşillikler üs~· 

tünde boyuna yuvarlanmak iste
ğini içimde güç zaptetdim. Yük· 
sek otların arasından kara eşkin 
giderken atlar kişneyip zıplama· 
ğa başladılar. 

Çok geçmeden 
kımızın hafif bir 
sarhoşluk verdi • 
ğini de hisset • 
tim. Ayağa kalk· 
tığım zaman 
dümdüz durama· 
dığımı ve bacak• 
lanmın biribiri • 
ne dolaştığını 

gördilm; bu da 
tertemiz ve yal· 
nız bir günlük 
kısrak aütil iç
mekten ileri geli· 
yordu. 

KENDiSiNE GOVENILIR BiR UŞAK KARrStLE BiR '.ARADA: 

Burcrsı benim hayalimden geçi· 
rebileceğimden de çok daha fazla 
idi. İşittiğim hikayeleri pek ya. 
van ve cüce bırakıyordu. Gözün 
alabildiği kadar geniş bir ot de
nizi karşısında idik. Dizlere ka. 
dar yükselen yemyeşil ve tazec:k 

Yaylanın üstünde birer beyaz 
nokta gibi yurt mahalleleri dağıl· 
mıştt. Her bir mahalle üç yahut 
dört yurttan müteşekkildi ve çev

KAZAK EVLATLIK ELiNDE tCNE 
UANIMININ CiHAZINA YARDIM EDER 

AIA Bc-yln nt,ıınlrsmın evllltlıkt hanımına bir çevre I~. 
lemf'ktedlr. Çev'l'enln nakı~ları Rus f('klllcrldlr. Cengiz 
Wnm ..._ *1ttert" blltiln A-.yayı flllpUnnu, olduğu 
ıs ftMI a11rdaoberl Rmıyada Tatarlarla Ruslar ~ok ka 
rtjlllJllardJI'. t,t.e bunun itin göçebfo nrn!lmda ııık aık 

Bu• aaoaı ve kWtttrilne tesadUf edlll.r, 

resinden atlarla 
koyun sürlileri 
otlayıp duruyor 
lardr. 
Ata Bey derin 

bir yarın yama• 
cındaki yurtları 

parmağile göste
rerek: 

- İşte gidece
ğimiz yer 1 dedi. 

Bizi misafir e
decek yayla sahi 
bimiz, biz dört 
nala ilerlerken, 
yüzilnde sevim • 
ti bir tebessümle 
karşımıza çıktı. 

Atlardan indik: 
lizginteri uşakla 
ra attık ve az 
sonra yurta gir· 
dik. Sunulan kıs
rak sütünü tas· 
larla içtik. Bu 
kadar cok ir.ebil 
diğime kendim • 
de şaşıp kaldım. 
1kin:i tası yuvar 
ladıktan sonra. 
insan lküncfüıil • 
nil dört gözle 

Ahmet blr kazaktır, çok namualn bir adamdı.r. GUzel muallar söylemesini billr. " 
Kalmııkla.rnı verdltl bin bir tıx1bı.ttlden mkı1an Beyinin lmdadma Ah""'tlliı hJkAyeleri 
yetııtr. Ahmedtn kanıı Kırpdxr. Bono batörttıailnden anlıyabWralnlz. Arkaamda a... 

Kırgız beylerin 
den hiçbirisine bir şeycikler olma 
mı§tı.Bunlar sütle dolu bir mide
nin gözlere cila vereceğini söyle
diler.Fakat daha sonraları bir Kal 
muk yurtunda Kırgız beylerinin 
de kısrak sütünden sarhoş olduk
larını gözlerimle gördüm. 

Yurtun hanımı ' elinde bakır 
bir çaydanlıkla iç~riye girdi. 
Yurtun ortasındaki çukurda kül· 
leri eşeledi ve çok geçmeden a• 
levli bir ateş çatırdamağa başla· 
dı. Sapasağlam iki çocuk içeriye 
daldılar. Birisinin üstünde kol· 
lan ancak dirseklerine kadar i· 
nen ipek bir ceket vardı: ötekisi 
ise anadan doğma çıplaktı. Er
kekler konuşmayı bırakarak co· 
cuklarla oynaşmağa koyuldu
lar. Kendileri de çocuk gibi olan 
göçebeler, çocuklara karşı kalp
lerinde derin bir aşk beslerler 
v.e onlarla bıkıp usanmaksızın 

saatlerce oynarlar. En zengin 
beyler bile çocuk babast olmaz
sa fakir sayılırlar. Diğer taraf· 
tan da en fakir bir uşağın yur
tunda oynaşan çocukları olursa 
bu adamın itibar ve şerefi artar. 

Fu Ben Yi adlı sakalı Tungan, 
ateşi karıştırmak olan ev sahibe
sinin yanı başında diz çökmüştü. 
Kadın gebeydi ve bir kaç hafta• 
ya kadar aileye yeni bir çocuk 
getirmesei bekleniyordu.Fu Ben 
Yi elini uzatarak kadının kar
nım okşadı gerek kendisini ge
rekse kocasını bu kutlu hSdise 

sılı gördUğiln\1% keçe KIJ'&'lZ • Kazak önnesldlr. 

do_!ayısile tebrik etti. Kadın bU. 
yük bir sevinçle gllldü. 
Kadın kocasına, çocuk doğur

du kça, evinde mutlak Amirdir ve 
kocasile biltUn dünyanın saygr 
sını kazanır, Artık gebe kalma• 
mağa başladığı zamandır ki ko
cası kendine yeni bir kan ara • 
mağa kalkışır, e~ki karı da ar
tık yurtta göçmU2 nesli temsil 
eder. 

Fo Ben Yi'nin tebrikleri er
kekler arasında şakalaşmalara 

sebep oldu. Kadın bütün bunla• 
ra karşı güldü ve Ala bey de a
deti olduğu vechile alay işinde 
birinci sırayı elden bırakmadı. 

Tekes ziyafetlerinde evvela 
krmız, sonra çay, sonra da ko· 
yun eti gelir. Buraya gUn batar
ken varmıştık, en son et lokma 
sını yutup parmaklarımızı yala
drğımız, bıçaklarımızı sildiğimiz 
zaman yarım ay gökte epey yük 
selmişti. Yaşlı bir çoban elinde 
iki telli bir sazla yurta girerek, 
dağlan, boz kırları ve tenha pa· 
tikaları heyecanla titreten yanık, 
yanık türküler söyledi. Ayakla• 
rımız ateşe doğru uzanmış oldu· 
ğu halde yanın bir daire halinde 
uyuduk.. Ev sahibile karısı en· 
başta, yanı başlarında Saycan 
Beyle ben, alt tarafımızda hel'
kes rütbe ve derecesine göre sı

ralandı; uşak Ahmet dairenin en 
sonunu teşkil ediyordu. 

Ev sahibinin karısı en son yat-

tr. Ateıe atmak için karanlıkta 

çöp ve ağaç parçaları aradı. Te
kes göçebeleri bol odun bulmak 
saadetine maliktirler. Halbuki 
Orta Asyada odun yoktur; ateş 
kurutulmuş tezekle yakılır. 

Bir gün kadınlardan birisine 
odunu mu, yoksa tezek ateşini 

mi, tercih ettiğini sordum. Biraz 
düşündil, omuzlannr silkti ve 
gülerek dedi ki: 

- Ne farla var ki? Tezeği 

toplayacak odunu kesecek değil 
miyiz. 

Sabahımız tanyeri ağarmakta 

beraber geldi çattı; çünkü top
rağa yakın yaşayan insanlar, gü· 
nün en iyi saatlerini boş geçir
mek suretile kaybetmezler. Genç 
bir Kırgız, av kartalını göster
mek için, beni dağın yarığında 

kan derenin kıyısına götürdül.1 

Burada üç ayaklı bir sehpaya 
ayaklarından bağlanmış tepeli 
bir kartal duruyordu. 

Bana kartalın, bir giln evvel 
tutmuş olduğu küçük bir flliki 
gösterdi (Tien Şan'da yaşayan 
karaca geyiklerinin yavrularına 

illik derler). Küçücük illiklerin 
boynuzlan bir hayli para getirir, 
cünkü Cinliler bunu ilaç yap • 
mak için satın alırlar. 

Tekesde kartal ve şahinlerle 

::ıvfaT\mak atalardan kalma bir 
derilere sarılı kollan üstünde 
eorguçlu şahinlerle kartallarını 

derilerele sarılı kollan Ustünde 

tıtctarı 
taşıyarak yap ,.~ 

1• olUf• 
şen ve neşe ı tıis• 
rrnda olduğu el~ 

· teP im başrndakı 
511

,e 
salıverilir: kut .~ 
havada kayıP gı ır 

ııaıı ' 
Vın U··stüne çu " 

ta" 
rine avcılar k0f\,ı 
likte ·hayvanı i;l~ltle 
avlardan v~ ılar• ~ 
dağ kcçilerı aY de 
rı,kurt ve tilkiler 

mr. 
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Baştmaft 1 incide 
lundllb'lu için ha k, bu; ill: oluniln silkOna 
kn, i.l-,.\n ruhu karşısında gorulmemış bır 
intizam ve sükCln ıle ı;oktanberi hazırdı· 

lar. 
MUesscseler, dükkfmlar kapanını§ 

k a y n a § a n halk kütlesi, lstanbu· 
la tarihlerin kaydetmediği, tekerrür ede
mez bir matemt malı~ manzarası ver 
miştlr. 

Saat 7 ,30, Dolma bahçede 
Ebediyete intikali nnındanbcri ordu· 

muzun §ereflİ milmessilleri tarafından 

ihtiram nöbeti ile beklenen aziz Atatilr· 
kün tabutu başında orgeneral Fahrettin 
Altay, general Cemil Cahit. General Iin· 
lis Bıyıktıy, General Salih, General Ce
mal Doğan nobet beklı; orlar. 

7,45 de BU} tik Mıllct Meclı i heyeti .. a· 
lona geldi. Tabutun snğ taraf mda şefin 
mane\i huzurunda hilrm.tlc duruyorlar. 
Sol tarafta iki manga zabit son selOm res· 
mini ifa etrnektedırler. 

Bu esnada nöbet d ~·:tirildi. Son nö· 
beti §U zevat aldılar: 
Muhafız alayı komutanı albay lsmail 

Hakkı, başyaver CelfU, ya\er Şükru, )'a· 
ver Cevdet, muhafız bölWt komutanı 

Veysi ... 
Bu sırada saylav Kılıç Ali, Recep Züh· 

ti!, Hasan Cavit, Hasan Rıza. eski yaveı 
Muazff er ayakta ıhtirrun vazi}•etmde dur· 
maktadırlar. 

S:ıat 7,50 de on iki general geldiler. Bu 
generaller şunlardır: Ziya, Nun. Zeki, Eh 
rem, Sabri, lslınk Avni, Osmnn Tufan, 
l. Hnkkı, Enıı:;, Kemal... 

Yüzlerinde, bu dcnn matemin, ve bu 
sonsuz elemin hfiznil belirmiş generaller 
§erefli Türk ordu unun en buyUk asken· 
ni son defa kucaklamak ~>eref -.e matemi· 
ile sonsuz bir he} ecan ir;ind ... ydıler. Bu 
sn ·da tören lstıkametince umwni görü· 
n0, şöyleydi: 

Tören i lennl tnnzime memur protokol 
memurları bu sabah saat yedi buçuktan 
itibaren gelmeğe başlayan zevata Dolma· 
bahçenin dış kapı mdan Beşıktnşa doğru 
olan sahadaki ycrlerını g~sterdiler. 

Askeri erktin bU~·ük üniforrmılarile. 

mlllki erk~n frakla haı:mlılar. Jstıklat 
madalyeleri olanlar madalyclerini takmış· 
lardı: 

Konsoloslar ve maiyetlerinin bulundu· 
ltu yerde bUyuk ilnif ormalan ile ve frak 
larla yer alan ecnebiler de hemen he.men 
saat 8,30 da hazırdılar. 

Çelenkler için sararın dı~ kapısının 
Tophane tarafındaki trotuar tah is edıl· 
mi~ bulunduğu için bu taraf bir çiçek der· 
yası gibi görilnu}or. Hafı( sısm sindığ 

Dolmabahçe ve etrah daha derın bir hu· 
sü:ı m;ınzarası atmış bulunuyordu. 

Dolmabahçenin arka kapısından itıba· 

ren yaya kaldırımlarda muntazam ve sa· 
kin birer hUmıet sah kuran halk lstan· 
buldan ebedıyete yolculuğa hazırlanar 
büyilk 6lünün törenini derin bir huşu i· 
'inde bekliyorlar. 
Kollanndakı bazubentlerde "protokol .. 

yazılı memurlar harıl harıl gclenlerın ycı· 
Jerihi gö.:ıtermck ve halkın yayada:ı aş .. ğı 
taşmamalarını temin etmekle meşgul olu· 
yorlar. 

Şehrin umumi hali 
'rUrkiyenln hiçbir yorınde, hlçblr ta

rlt:lndc tekerrür etmemi~ mnhşcrf bir 
hnll( l:ctafcU henUz sekiz bile olmadan 
U Dolaıabnhçcden bUtUn t6rcn yolu tstl
kn:ınctlııce cörUlmektC>dir. Resmi mUes
ecsclcrln bnyı-:ıklıırı ynrıyn kadar çekil
~ bir hııldodtr. DUkUınlnr kııp:ınmış, 
clvnrdnl:I evlt'rln pencereleri, balkonları, 
dııml:ırı, b!.reı yt.ltBek bUtUn tümsekler 
kr..dın, erhck, ço!ı.:k çocuk binlerce İ8 • 

tenbulluyla ve civo.rJnn, villlyetlcrden, 
her ycrd"'n, h"tt.\ B:ıll anlnrdan gelen 
yilJ: b!tllcrco l::."ıınb do'udur. 

Tt;.·E'n 1c4k:mırtır.cn iki taraflı yaya. 
uldırUTJl::ın, 15nU mektepler, asker ve 
jand:ırmn~m l:uı·duğu bUrnıcl snflarıyln 
kepann:ır:J bu!tır u;,.or. 

Unlver:ıttcJ o t:ı!ı:;:s olıınnn mahal he
nUz 8 ohıı::.füı:ı t:ı namlyle dolmug bulu
uuyordu. 

Ce:ı::ı:zo n.:tm:ızı 
Ccr."r:ıll~ CV\t'.a tnbutun Uzerind~kı 

tayr:!!ı S('nra o. ti" 1lı kaJrlı.dılar. San· 
dcl:a merdan:ı çı!:tı. 

13unu mütr~~ir> :?"İ: 11.:ntm tabutu sa· 
lonun ortı ıro g •ir"ld:. 7 55 df" cen~.,e 

na:r:<J~!. Mitrr: tetl:i!:lcri <'n-.tıtfr•ii mlidti· 
rQ ordi:ıa!:yüs p:-vk.::ür Şc.a!cddin Yallm· 

yanrn L-n=mh~ı ve -- •.• , "tll"j 
hususi olarak ed:ı edildi. Tekbirler türk)e 

detlcndi ve Valuvayı mahvetmek u:ıere 

ü hazin 
alınıyordu. 

Namazı mnteakip tabut salonun kapıSI· 
na getirildi. Son merdh·ende 12 general, 
ebedi şefin tabutunu ellerine alarak top 
arabasına koydular. 

Top arabası 10,5 luk sahra topuydu. 
üzerine yerleştirilmi~ bir sehpanın üstü· 
ne tabut konuldu. Bilfilıare müzeye kaldı.· 
nlacak olan sehpanın üstündeki san bir 
levhada şu kelimeler okunuyordu: 

Atatürkün top üstündı 
naklinde kullanılan ıelıpo 

19-11-1938 
Bu esnada herkes fevkal!de mQteessirdi. • 

Bu arada Ba§Vekilin ağlad$ &örülüyor-
du. 

Hareket 
Top arabası 9,10 da muayede salonu· 

nun kapısı önünden hareket etti. 
Arabayı Uç çift hayvnn çekıyordu. On· 

de beygir ilstilnde teğmen Kemal gitmek· 
teydi. Arabayı çeken hayvanların Ustun· 
de de teğmen Arif. teğmen Abdürrahman 
ve teğmen Salih vardı. 
Arabanın önünde kara. deniz ve hava 

subayları, iki tarafında generaller yürü· 
}'orlaıdı. En önde ise at üstünde general 
Fahrettin Altay ve general Cemil Cahil 
gıtmckteydiler. 

Top arabasının beş metre gerisinde en 
kıdemlı tümgenerat llyas. si}•ah bir kadi· 
le ü Hinde Atatürkün istiklfil mndalyesini 
götürüyordu. Bu vaziyette sarayın büyük 
kapısına gelinerek orada birkaç dakikn 
duruldu!\tan sonra hareket edildi • 

Mcrnsim nlayı, atlı polis l:It'aalyle bq
lıyor. Mera.sim alayına yolu açık bulun
durmnlt vnzlfeslyle mUkcllef bulunan po
ll!l kıt' l!ln hareket ettiler. 

Bu lş:ıret birdenbire hnlks. ynyıldı. 

Kitleler kaynaştılıır. O hnlk ki onu her 
tstnnbula gelfolnde ve gldf.!Jlndc görebil
mek için gene böylo kUtleler halinde 
knyna~mıştı. Fakat bugUn O artık lstnn
bulu, Türkiyeyi, TUrk dUnyaaını ve ciha
nı boynu bUkUk bırakarak ebediyete in
tikal ediyor. Bir daha bnlk böyle coşan, 
aknn, kaynnşıın kUtlcler halinde onu ge
lecek, gidecek dlyo beklemlyecekler, 
bckllyemlyccekler ve bunun derin ve 
sonsuz bUsranı gbnUllerl kanatıyor. 

den Beyazıt saylavı Halit Bayrak, Ktltip 
Ç..oruh sa~·lnvı Ali Zırh, 1 parta saylavı 
Mi.ıkerTelll, Jmıir S<ıylavı Rahmi, Zon· 
guldak saylavı Hail, Anl,ara saylavı Yah 
ya Galip, I tanbul sa}·lavı Ali Barla • ve 
Kütahya saylavı Na§ıt Hakkı Ulug göru· 

lüyor. 
Bunlardan sonra, e.ıı.ki Efgan kralı A· 

manullah rnihmandarlarile beraber ve 
büyük bir teessür içerisinde yürüyordu. 

Cumhuriyet Halk Partisi ile halkevle
rini temsilen gelen Sinop saylavı Cevdet 
Kerim lnc:cdayıdan sonra Istnnbul vali ve 
belediye reisi Muhiddin Üstündağ ve mev
ki ve deniz komutanları. lstanbulda bulu· 
nan ecnebf konsoloslar, lstanbul vilfiyt?tı· 
nin teşrifata d:ıhil asken ,.e mülki erk!lnı. 
şehrimizde bulunan mebuslar, Halk parti· 
si erk!lnı, rektör, dekanlar ve profesorler 
geçtiler. 

Tramvay yol,unu tnklp eden alay Top· 
hane)'e ve oradan Karaköye geçti. 

Köprüden geçerl<en 
Alay köprU llı:erindo kolbaşısı Uc g8rUn
dltğµ ınman. EmlnönU mcydnnmdan 
yUksclen bir ferynt, blnlerco kı§lnin bir 
ağ~dan hnykırışlurı ctrnfı kopladt. 

Önde llcrllyen nth polis kıt'nsınm 

parlak miğferleri scsslı sc siz ağlıyon 

kiUeyl coşturdu, hıçkırıl:lar, inceli knlın-
• ıı nğlamalar arasrnda polis kıt'alnn ller

ledl, bunu eğik bnşı ve mahzun oturuşu 
ile at UstUnde merasim komutanı tnltlb 
etti. 

Bcyııı kınnızı mtıraklarlyle takım ko
hında yUrUycn sU\'nrllerln e.rktıeındıın 

60 parçalık bandonun, Bctlıofcn'ln ölUm 
molodlslnl çn~nrnk tıerlcyl 1, hall 1 bna 
gelen halkın gözynşlnrmı ço~o.lttı. 

Bıındonun ordındnn başta 11ubnylnn 
bulun:ın yedok subay olculu taburu lU
rcklcrl tonı nsılı safta yUrUdUlcr. 

Topçu taburunun ntlnrı bile mntcm tu
tan saltln bir yllrUyUşle ağlar gllıl arl:n
lanndakl topları çekiyorlar, kaldınmlıır
da hada bir inleyiş glbl akrdon hafif 
gUrUltU halkın rstırab cUmlc>lerlnc knn
şıyor, eğik baglar hUngUrtUlU bir gözyn. 
vı tufo.nlylc snrsılıyor, hıçlnnklar, inle
meler, bUyUk tılUnUn mancvt huzuru ile 

Urperen kalplerde b~ygmlık mcyd,ana 
geUrlyordu. Blnlorco vatanda'}, t1ıu aıla 

tıannla brçkmyor, kntJlır"Casmıı. ağlıyor
du. 

Dolan gözler boşaldı. DUn onu elleri 
ynnmcnya kndar hayat denen fant varh
ğrnda alkışlıynn halk, bugün kıuırmtt ve 
ağlamnktnn yumruln5mı, gözleriyle onu 

Topçu taburunun arl:nsmdnn bahriye son defn selli.mhyor. 
bandosu Şopenln t:cno.ze mn~ını çalarak 

Merasim komutanmı mıttnklı bir stıva-
geçU. Bu senfoninin iç Urpertcn nhcngi, 

ri r.lnyı taburu tnklp e1lycır. Ban. · 
n~lıyaıı, ıstırab çclı~n yUı: binlerce ldşt. 

dosu önde gelen Yedek subny okulu 
ilk halk kitlesinin haykınşlnrını bir ıtlls: 

tobunı halkm coşkun elemini izhara vc-
U dl\ha arttınyordu. 

sile oldu. Bando ağır bir mntem havasını 
Bandoyu takiben llcrli3en tUfoltlcıi 

çnlnrak arkasınd!l taoıdı!?ı dUnynnm en tcnı asılı deniz taburu, bu gözyaalarlyle 
bUyUk lnsanı, TUrkUn Atnıımın tabutu-

eulnnan kumlu yollarda hnşlnrı oğlk \'c 
nun yaklaetrğtnı bildiren blr elem haber- derin blr keder irade eden blr tnvırln 
elsi oldu. Arkasını topçu taburu tuttu. yUrUyUee dcvnm etti. 
Sonra geno bnndosuyla geçen deniz ta- tJnl\'enıltolller tarafınd n tnşmıın c;c
burunun arlcııPındnn çelenkler bqlndı. lenklcr, başta Cumhurreisl tnönU'nUn. 

Bilyük ÔIU geçerken Millet Meclisinin, Baevekllln ve Partinin 
Çelenkler uzun sürdil. Çelenk1erl Qni· kiler bulunmak Uıcrc 186 parça muaz • 

\'Crsiteliler taşworlar. Çelenklerden son· ıam, 4-5 ıenç tarafından zorlukla götU
ra Harp akademisinin biltün sınıflan. bU· rUlcbllt>n sörUlmcmlş c;elenklerdl. 
yilk finiformalarile ve başlarında konm· Eb~dr §erin bayra~a sanlı nanşını ta· 
tanlan korgeneral Ali Fuat ıt>ulunduğu şıyan top arabasının yakla,.tığını go teren 
halde safta geçtiler. Arkasından top ara· çelenk akını karşısınıda ak!.."'~ıs.. son had· 
bası üzerinde Büyük ölilnUn Türk sancn· dini bulmuştu. 
ğma sntıh tabutu geçti. Tabut geçerken Başları açık, hudutsuz bir ihtiram tavrı 
kendinden geçen, bayılan ve haykıran ağ· ile adeta peri§an gibi duran kütlede sar 
laynn halkın coşkun ıstırab ve hüznilnO sıntılar göze çarpıyor. yere çömelerek hıç
insan dılinin ftciz kelimeleri vasledemez· kıranlar, eşinin kollarına yığılan, tmrnın· 
ler. Arabanın S.1b'lnda altı ve solunda altı lık geçiren kadın!nr göze çnrpıyordu. Yav 
olmak Uzere 12 genemi yanlarda ve top rulnnn yanık. iç burkultan haykınşları 
arabasının telcerlek seslerine ayuklarmı zaten her tarafa hakim olan mrıtem hava· 
kaptınnıs yUrUdOler. sını terıeiros edilcmiyecek derecede ağır-

Bunu AtatUrkOn ". istiklfil madal· laştmyor, gözlerinden ya~ sı:mayan tek 
yclerini tasıyan general takip etti. BUyul: ki~I bulunmuyordu. j 
asker Atatürk. Türkün istiklfll savaşında· 185 mükellef çelengin geçişi 15 dakika 
ki hizmetlerine karşılık Türk }'Urdunun da nihayetlendi, çelenklerin ardıııdan bu· 
hemen her zerresine damlayan alnının te- )ilk Uniformalarını kuşanmış harp aka· 
rile istiklfll madalyesini almış bir başlcu· demisi subayları, her sınıfın yaptırdığı 
mandandı, bir Ataer, bir Ata askerdi. O çelengi önlerinde ta§ıyan saflarla sırlannı 
hayatına tek mağlQbiyeti kaydettirmemi§ takip ettiler. 

cihanın en muzaffer askeriydi. Harp ma· Bu sırmalı matem saflarımıı arkasından 
dalyeleri onun kahramanlık hayatında 6 yağız atın çektiği topla büyük Atanın 
Türk ordusunun, şerefli Tilrk askerinin tabutu göründü. 
bir sembolik varlığı halinde ebedileştiğini Atlas bayrağa sarılı abanoz tabutun i· 
gö-teren bu tezahür askeri çok a&l:ı.ttı. çinde 18 milyon kişinin kanlı gözyaşlan 1 

Başvekil ve Meclis heyeti dökerek mateme bilründugü büyük 6lli ı 
Tabutun ve nişan ta,ıyan geııeralin ar· bu 18 mil;-onun 20 de birinin dayanılmaz 

ka~ından Cumhurreisi lsmet lnônünUn feryatları arasında ve, arabanın iki ha-1 
üç yaveri yürüyordu. şında tek adım mesafe ile ilerliyen. 6 Ştır 

Bunu Daşve!dl Celm Bayar tnkt petti. dan 12 generalin tazimi ortasında Emınö· 
Ba5\'ekili Bilyük Millet meclisini temsil nü meydanmı takip etti. 
eden 9 ki5i1ik heyet takıp ediyor. Mevkibin görünü~u. feryat eden mttzta· 

Heyette, Büyük Millet Meclisi riyaset rip halkın heyecan ve matemini son had· 
di\'anı namına reis \'ekillerinden Bursa dine çıkardı. 
saylal'I Refet Camtez, idare lmirlerln· Biribirinin üzerine yığılı duran kalaba· 

" oı.""""'••'4-"""'--

zarte 
ılaca 

Vali ve Belediye Reisliğinden: 

1 - Ebedi Şefimiz Atatürl:ün aziz na· 
a~lannın 21·11·938 pazartesı günu Anka· 
rada mevkii mahsuunsa vaz'ıru milteakıp 
yurdun her noktasında BUyQk Olilnün 
hatırasına son bir ihtiram olarak herke:; 
olduğu yerde ve ayakta hürmet vaziyet a· 
larak uç dakika te .. '3.kkuf edecektir. Bütün 
nakil vasıtaları da olduktan yerlerde Ur; 
dakika duracaklardır. 

hk sarsıldı, yere yıkılanların, bayılanla·ı 
rın, kendini yerlere çarparak duğOne dö
ğune ağlayanların sa}·ısı bırkaç yüze çık 
tı. 

Gillhnne parkı içinde 
Alay eaut tam 12 de UUlhane pıırkt ka

pıımıda.n ~h-di, pnrkın dcnlto doğru uza
nan genl~ yolun iki tarfı askrri mektep
ler tah>bclerlylc dolmuııtu. Yolun sonu
na doğru deniz kuvvetleri bandosu ve 
mUtc:ıklbcn de knm kuvvetleri tıındoısu 
cvvclA lslikUU mnrvını ve sonrn da ma
tom havasını çalarak BUyUk Atamız.ıı 

kllrvı son vcdıı.lnrını yapUlar vo geri kal
dılar. 

C nnl'!~nln anUndcn giden askeri kıt'a
lar yolun sağ tnrarınn dlıılerek 13UyUk 
ÔIUnUn tabutun yol vcrc!ller. Ataınızı 
taşıyan top a.ı nbnsı parkın deniz kısmı
na do ·ru llc•rlcdl. ve sohlldc t1urdu. 

Znfcr torpito mubrllıl, Sarnyburnunn 
koııulıın dub!ıyn yannemııı, BUyU ÖIUyU 
bekliyordu. Muhribin arkasında bir Kn
tnfalk yapılmıe, Uzerl mor kııdl!clcrle ör
tUlmUgtU. l{atafalkın önUnde bo.eta Ami
ral ŞUkUr Ol:an olduğu balue bUtUn yllk
e k rUtb il deniz euboylnrımıı bU~Uh 

Unlformalarlylo, Bllj1lk OJU'yU knrvıla
m mı hazırlnnmı lıırdı. Torpltonun etrn· 
fmı Atnaiyle vcdnlnşmatın gelen blnl~r
cc, on binlere İstanbulluyu bômll ıno
t6rlcr, romork6rler ve diğer vesaitle 
çevrilmişti. 

Bu ~ırada tabut top arabasından on iki 
genemi tarafından alındı ve nğrr bir yü· 
rüyü11le Zafer torpidosuna geçirilerek ha· 
zırlanan krıtaraıı~ın üzerine kondu. Arkn· 
sından cenazeye refakat edecek Başvc· 
kil Cetrı.ı Bnyar ve diğer zevat ta torpido· 
ya g~tiler .. 

"Zafer., tam saat 13 de bUtOn lstanbul 
halkının göz ya~Jan içinde yavaş ya\:a~ 
Sarayburnu rıhtımından ayrıldı. Bi.ıtür 
Beyo1tu, Üsküdar v~ İ!ıtanbul ırtlarmdn 
cvler:n, opartımanlann pencereleri. b:ıl 
konları \'e damlan üzerınde toplanan bü· 
tun İstanbullular Zafer torpido unun ar· 
kasında Tlirk bayrnt'1na ~nlı en bil) tih 
insanın tabutuna yaşlı gözlerile yalnız 
hıçkmırnk veda ettiler. 

Selfim toplnn 
l\tern ımln başludı~ saat 9 dnn itibaren 

Galata kule indeki varda '-ndra tnraııw 
dnn \'erilen işaret üzerine Yll\\IZ hnrp gl" 
mımız her be~ dakikada bir top top ata· 
rak aziz \'e bliyük ölüyü kucaklamayı bek· 
liyordu. 

Top sesleri her patlayışında bir deıa 
daha ha.kın hıçkırıkları içınde dağılarak 
bu hazin ve elim gunc daha derinle~eıı lm 
acı ~·nyıyordu. 

B..ı sırada hava Cil~lan yakın mesafe· 
den nlnyı takip cdeerk ~mıımt heyecana 
ve teessüre 11cmadan akan birer matem 
en ni gibi bir havayı dağıtıyordu. San· 
ki acmı:ıhır ağlıyor 1 , 

Tıı.butun harp gemisine nakli auıısın· 
da ağlayanları hıçkırıklarından, hava 
filosunun muztarip oğultu 1arından baı· 

ka bir §ey duyulmuyor. Yıh·•ı.run, bU· 
yük ölüyU, Atamızı son defa td§ıyocağı 
şerefli göğsU Uz erinde l>h mUfı l!ze ihti
ram vaziyetinde duruyor • 

Tabutu taşıyan gemi yavaş yavaı Ya
vuza ya!tla; rken bnlk arkasında beyaz 
köpükler bırakarak Uzerinde bUyUk ölil· 
yli, Atamızı ebediyetine biraz daha yak· 
la~tırmağa giden geminin arkasından 
k:ın ağlıyor. 

O sırada AtatUrkUn tabutuna refakat 
edecek zevatın nakillerine tahsis edilen 
Sus vapuru rıhtımda ve istim ilzerin· 

de bekliyordu • 
Proğram mucibince alaya refakat e· 

den me:nurlarln, hallcın AtatUrke ynpı· 
lac~k deniz mr.rnsimine iştiraklerini 

mUm'·Un kılmak için Şirlteti Havriye 
ve Akayın hazırladı':ları ikiter vapur 
da Snrayburnu açıklarında beklemek -
te••diler. 

Deniz~e 
Bu sırada Marmara üzerin.deki umu-

• 

dılecelctır. 

mi vazıyet şoyle idi: ~~~,; 
Atanın hazın tabutunu a)J"''...ııı 

a&ır ağır Yavuza dotnı dy . o 
Ecnebi harp gemııerı, tdolJI 

mensup dcnizalu veto~, .. 
zum bir aar halindo ~ t p,30 dl 
memı§ bır bUzUıı verlY0 • rab' fli 
dıköyunden bir, Sirkeci :en UÇ 

ıskelesuıden lkı ve köptU ri tJ~ 
olmak üzere l l vapur ıçJe ti. 
hm hnlkla dolı.ı hareket e~0uııd• 

Vnpurlar Fcnerbahçe ..ı. 
• l18U"" •• ıdl 

bt harp gemileri ile l{ın• ıııaıır· 
kcndılcrıne tahsis olun•" ol ~ 
kurmaca doğru Ağır ağır '/ 
lunuyorlar. ~~dt tıl' 

Tep augı, her bet da 
1 "avuz• .:....ı yuluyor ve gemi ·" b•ılır' 

halkın ıığlayıgı blr ıuf an 
1 yordu. ıeıssl 

Tabutu hnmiı bulunan 

yanattı., ,j 

Yavuz da cıtıfııc' / 
ınu _.ıl) 

Yavuza, prograııı . dl r,U'f'Y J 
işaretinin aryası çekıl · çı'f>"''~ 
zlz öli.iniln tabutu yavuza cıol) ~ 

Yavuz kısa {asıJaJarls 
1
rad'_,,I 

}3U t ıvr' 
top ateşine b:ışlıy~r. . bir pır' ,., 
harp gemileri de yırıtıı iJJl .,.S~ 
fı ile bUyUk ôlUye ıon tal ~ 
yapıyorlı:ır • dilc:tfıı' 'jll 

BUtUn vapurlar ken 0o1ııl % 
yerlerde baıırdır. TaLıut, '

1
.,. ~ "J 

aıınar ri'.ı~ 
nayla Yavuı:umuza ından '"~ 
zenin bUrnıet snh nras . ci .,~.J 

• ,1 rasıııt ~ 
ve top atıfı suretı} e tar"° r 

k arka ~ 
tazim eda ohınara . uırc:•' 
önUne va.zed.ldi. Bır ın / 
vaziyetinde bekliyıor. bl~ tıı' 

Top seslerinden ba;ka 
1
,/ 

ahı bile du> uımuyor. f1 d•"J.~ 
Marmara bir tek göı Y~0,,u• 'İ 

llndc lh:erinde taşıdı~ı nl•tıssıt' 
hırÇI . ,/ 

eonsuı mateminden rııf''' ı'fJ. 
AtatUrk evHidı gibi, çıtetC: oıfl~I" 

Mnmara A tll}'ı kııÇ "ı•" 'I 
' ata''. ~4"-' 

da taşıyarel< onun haY ?ı1•rırı'" ~ 
varlıfının ıı:evkine varan ~attlP 

cnılne " gUn tstanbulun rn:ıt rıı' 
içine hUzUn olup aktı· C) lt'red;~ 

Yavuz beyneJınilel ( rtırıd• ?" 
v vuı. ıı ırUll• ,ı 

ynını çekiyor. a le 1ur t'lj 
çekemiyrceğf en blh'U ınuJ'ff~ıı!., 
kUn Atasının tabutll:~eıcet ,ıtıJ.. I 
rtyle kucaklayarak h " 

yor. • ol\lı~:;oı. 
Tayyare filolarının ,eeı itldi ~~ 

beş dakikada bir tOP oıd~ 
izdihamın sebeP 1.. 

kazalar ~as I 
uıed tif~~ 

Cenaze alayının ı; ııı.ıı• il> ~· 
Uk At• c:tl1 

gtSrmek ve BU)' ktıCi 'f ~vl 
sıralanan halkın bır~u ,,aö•. ~ 
kazalar olmuştur. içın c:•"' b 'P'I 
meydanının açııma~n yııcı~!. 'f' f 
ıarı tarafında kJSıtl arı:ırı tı•bi,11~~ 
rın duvarlarınıı tır~0,ıarl• ilteııl' rl. 
ların ç6kmcaiylc ın;1~11r, 0.f 'f''l':J 
Uı:erine yuvnrtan sıı\lllıeli f P'Ş 
14 kişi vUcudlarının bıtrııardl1' o'cı"'/ 
den yaralannıııJar, nbi ııııdl~~ 

ı 18'" sı tıe tı ~ muhimcc o an • uı-'a 

U lle arkn yoıııırdllı> 1 t" .J 
kaldırılmışlardır. ·~tıt'dlf P ~ 

Zahire Borsası cı 1'1 ,ııt' P' f!. 
dilkkilnırun yanı~• ,ıırlJf" 'oi'_ı~ 
damına blr;kentcrın dUtc:ıJc:_,, ıı' 'I 
çökmUş, yalnız yere 5Uleyıfl1 ıf'~~ il' olmamış, aralar:n:~aıııırı •~,oı9~# 
35 yaşlarında bır i ırııd•1 ~I' . 
rılmış, kendisi sıhb nesırıe .A~ 
Certthp~şa bnstnhB t' ~r 

ı mışıır· rı • • ., 
tedavi altına 8 ın . ekP''' )'ifl a:v-

tıı. Bankası ile çıç ,._ b·rı ~' ıl 
... bir ıca~ at• -... ı ,. 

ca.dcleye biriken td ,.,, esi'~"' 
le alayın b:..ıraya ya J11tırı<' ıi• I 

' . asker ~ıaı:ı'l ,. ıtl 
rindeki pobs ve «n tııı !ı,ıeY 
rek caddeye tnşın~" rııiid' 

. . . r ivenın men'i ıçın ıt a ~ 
ruret basıl olo:ıuştut· 
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Yala~. Çocuk I · r At c sır. da 
~ ~~ııııa · Çehov Çeviren: Ferh Ferruh 

',. bıııun 
~ vcıA. anlardan b' ·. "'Q"a ın. 
~ J ı:eld' , 
11 

b. tirrn k ı ı .. diye haykırdı .. 
İ't oıOdiç\a e te olan Natalya da: 
~~lendi. gelmiş arnan Allahım ! 

ttc Voı0dya1 
~~ı. Olan b .. arının gelmesini bek 
~- "'tc a Utun }{ . . 
"Ctııj tıldı. :ı:: . ..orolev aılesı pen-

~I bir ltız~n cumle kapısı önün
' beyaz b d~ruyor. kızağa ko
~~ ~•tliy0td eygır.den koyu bir du 
~~ n, h. u. Kızak bo t Ç" k" 
.~ uıı l>atı ş u. un u 

I \ 't ~Oric1 tdı arasında kızaktan 
~~; 'e ıo. ora gir-ı· t• b:I ., • .. 
j,~ &Ulttan k ... ş ı ı e.. uşu-

~lc ba.1 • 
1Pkırmırı olmuş par

k - ı Igı:ıı " ""td • Çozmekle meşgul-

~ taıcbclerj 
:'1ı ~~tiltıtti ne Jnahsus raltosu, 

gı }'a. ' §akaklarındaki saç 
ıı.. -an gınış 'bi ,~. fa ltad gı bembeyazdı .. 

~ıı 'ııı h ar Çocuğun her tara-
~llıı ~ti~r ?§Una giden bir soğuk 
~~ '•ın edıyordu 
h.·ııııı,ğ c tcyzes· . 
cııı a c koYı.ıld ı, onu kucaklamağa 
--<çt Si:•kıatına Ular. Natalya, Vol'Xi-

tr:ıc llıcıcri atılarak ayağındaki 
!ıtıı 1%ı Çıka • 
~ ( ~A-n kl.lk t?naga başladı. 
ı...'~t ~"Piltıy0 alrdcşieri, çığlık üstüne 
~ }ta" r ar k 
~ "atakı • apıları çarpıyor 

\~ ~11

1bqb;ıs1 ~tını bilmiyorlardı. Vo-
ad ıse r 

t lad ' e ınde makaslar ol
il lc;ı.1 ec:c ,. 1 ğ" 

~td "ar ~ - c e ıyle ta sokak 
il· 'ltlarn 

~ &ı~ · 1§ ~ocuğuna ses-

~ ''ni dalı 
t ttldı' a dün bekliy.oduk ı.. 

i' n rn·., 
~ ~ba:tabbiı. ı:. Salimen?. Hele 
~~ 1i'le it • tiusaade edin de ço
t._~ i'ttinc ~~akıaşsın ! .. Yoksa bc
~~n li Yınuyor musunuz?. 

sc.ıi'lt dı:,~ bir köpek olan Milov 
· "•arı 

b _ ara vurarak, kalın 
~'rf t. 

~r...~ qa111 • 
ltı ~ d e11in .•. d.ıre haykırıyordu . 

~<llhallı td ıçındeki her şey, iki 
~. t inltııa en, , tek bir sevinçli 
'ı ~ 1 t p Ctm. • İ • 

•IA. t~tilt ıştı. Ik sevınç 
~ "'lln ten ao 
4ı dan nra Korolev aile-
~~lara :~da, koridorda, şal-

e ~"ltı._ kcaiın,~runrnüş, kırağından 
'~kt 1! k" . 

ad;ı a o1<fuğ uçuk bir adamın da 
( · Ilı ltor·d unu farkettiler .. Bu 

~ı b~t tillti ~ .. orun bir köşesinde, 
V · İ'ttdc h Urkünün gölge teşkil 

tt ~ areketsiz olarak duru 
'le i'anııı. v fı anncı.· 

V ~l ~11tı ile : Çocuğun kulagına 
ı.. d clıç'lta Bordu: 
.. , ~- ~\ b •bu k" 

·~·'·L İt..ı tm?, 
""' "enb· -4.h l'tın b' ıre unutulmuş bir 
'tlc· ır in 

: " ai, •iz san haliyle: 
' 141 tlcaclaş, e takdim ctrneği u-

ı,. < ıç, taıcbea~ Çeçevitsin, idadi 

çok rica ederim, yeyiniz, sıkılmayınız 1 .. 
Bizim her şeyimiz .sade ve basittir. 

Volodyanın üç kız kardeşi: Katya, 
Sonya, Maşa, - en· büyükleri on bir ,.a
şında idi. - Masa başında oturuyor, ve 
gözlerini misafirden ayırmıyorlardı. 

Çi!jevitsin de ancak Volod} a kadar
dı; fakat onun gibi tombul ve beyaz 
değildi. Esmer, zayıf ve çilli bir çocuk
tu. Saçları fırça gibi eert, gözleri dara
cık, dudakları kalındı. Umumiyetle Çe
çevitsin çirkin bir çocuktu. Şayet üs
tünde i.dadi talebelerine mahsus elbise 
olamasydr, onu pek ala a~ı kadının Ç.0-

cuğu zannetmek mümkündü. 

Çeçevitsin hüzünlü bir çocuktu. Sof
rada oturulduğu müddetçe hiç konuş

mamış, bir defa bile olsun gülmemiş
ti.. Onun bu ha•eketini dikkatel göz
leyen kızlar, derhal bunun çok okumuş, 
ço'k akıllı bir insan olduğuna hükmetti
ler. 

Çeçevitsin, fikren çok meıguldü ... 
Mütemadiyen bir şeyler düşünüyordu. 
Kendisine bir sual sorulduğu zaman ür
periyor, irkiliyor, başım sallıyor ve su
alin tekrarmı rica ediyordu . 

Kızlar, her vakıt şen ve pkrak olan 
Volodyanın da bu defa çok az konuş

tuğunun, hiç gülmediğinin, hatta eve 
gelişinden adeta memnun olmadığının 

farkına vardılar. 

O da, sofrada oturduğu müddetçe 
ancak bir defa kardeşlerine hitap, hem 
bu hitabı da anlaşılmaz bir cümleyi te
laffuz şeklinde etmişti. Volodya, par
mağiyle semaveri göstererek: 

- K.aliforniyada, demişti, çay yerine 
cin içiyorlar. 

Volodyanın kafası da muayyen bir 
takım fikirlerle meşguldü. Zaman a:a-
man arkadaşı Çeçevitsin ile manalı 

manalı bakışmalarına nazaran her iki 
çocuğun kafasını işga leden fikirler ay
ni olmak lazımdı. 

Çaydan sonra hepsi çocuk salonuna 
geçtiler. Baba ile kızlar masa başına o
turarak, misafirleriı: gelişiyle inkıtaa 

. uğrayan işelrine devam ettiler. Bunlar 
yılbaşı çamı için renkli kağıtlardan sa
çaklar ve muhtelif çiçekler yapıyorlar-

dr. Bu, fevkal5.de eğlenceli ve gürültü
lü bir işti.. Kızlar, her yeni yapılan bir 
çiçeği gürültülü bir sevinçle karşılıyor
lardı. 

Hatta hazan bu gürültüler,ba ğrışma
lar, guya çiçek gökten düşüyormuş gi
bi, bir feryat halini bile alıyordu. Baba 

bile hazan heyecana kapılıyor, iyi kes
miyorlar diye arasıra makasları yere 
fırlatıyordu. 41: ~İ' tı onll ~~den .. Bizde misafir 

ilıırıı. ba, davet ettim. Bu patırdı arasır.da anne, çocuk sa-
~o~ bası büyük bir sevinç- lonuna giriyor, ciddi bir yüzle: 

'tiı ld11~ t~cı - Gene benim makaslarımı kim al· 
\ ~~ c' tlttti' ~Ok güzel, rok mem _ mış? diye soruyordu. 1van Nikolayi~, 

c: t'- .. <"1.ff :.r 
~ ~ ıı:ct oı Inızı rica ederim }"Oksa gene sen mi aldın?. 
J ı~· tıııı lllilo(} • 
'I "I lll lıt ti an CV haliyle ~ık-
lıı:ıt ij~L ":ı>'ıın:taıya, gospodin Çe-
~ı. Q •••ası 
~ ,~Cıt· lll Jt0P ~~a yardım et! .... 
~ ~ h· Ct?. egı def ediniz 1 Bu 

ı~ t ı 
~ 'llt i allıan 

ııc dt•. ııonra, bu .. "lt'·1·· 
'r~ "' ter guru u u 

~ t ı~ ac1a11 ÇBlrnJemiş olan Vo-

tı ~c ~11'ttııııı ~Çtvitsin, soğuktan 
I'_ ~tclt tı haıd 1 !arını elan muha-
'1,~'- . e, illa 

<ctlıl sa başında çay 
•rı Uıer· 
" '1~a 1

ll.de1t· k 
, "t tı' n 1.1 ı ardan ve buz-
,ı, trj " 1 gü • 

, 'liltııı. i'or t ncşı, semaverin 
't rı ıtı . ' crn·r: k 

, 'l'Ocllı ıçind . • ışı larını çay 
< İtt ıı:lar h~ .Yıkıyordu. Oda sı-
~ "Ilı' • ltıb• . 

ııcı •}'en s· ırlerıne yerlerini 
h· il, Ctd1ı. 1.aklıkia soğuğun, 

~" ıtla~a k 
~ı • ''' or; ra nasıl oynaş 
a c ille ilrdı. 

llıc1 .,, r hır t .... 
1 'lı~ı •ili 01 Utunden cigara 

11 er· an V' ı t.1!c 1 \ıza 0 odyanın ba-
•1aı• }'altı ''-tak : 

ll~i llda Yılb 
'it ıt~~ tc raı g aşı da geliyor, 
·~ -ıhıı~~i tdeı~Çelj ve annen seni 

ıtı b , bana d" 'b· \ )~ an un gı ı ge-
~, ~a'l a %len 

, 1 rok gene geldin ı.. 
~ıt "'l'ı"ı;.. !'."huı< J-':E''"ivor tn-

~ ·~vak· . 
i'or, C ıt bulmadan ihti· 

08P0 din Çibisov, 

1van Nikolayiç, karısının bu sualine 
karşı, oturmakta ohluğu koltuğun arka
lığına dayanarnk ve yüzüne gücenmiş 
bir insan hali vererek ağlamaklı bir 
sesle: 

- Allah, Allah, diye söylenirdi, bir 
makası bile benden çok görüyorlar. 

Fakat bir dakika sonra eski gürültü
lü sevincine dalardı. 

Bundan evvelki gelişlerinde Volod· 
ya da bu yılbaşı hazırlıklarına iştirak e
der, ve yahut avluya giderek, arabacı 
ile çobanın kar dağını nasıl yaptıklarını 

seyredered.i Halbuki şimdi ne o, ne de 
arkada!;ı Çeçevitsin, bütün bu hazırlık
lara, bu renk renk kağıtlara başlarını 

biel çevirmediler; bir defa olsun avlu
ya, ahıra inmediler .. Pencerenin kena
rındaki sandalyelere oturnrak ar:ıl:ırın
da bir şeyler fmldaşmağa başladılar .. 
Sonra, ikisi birlikte, bir coğrafya atla· 
sını açarak, h:ıritalardan birini tetkike 
koyuldular. 

Çcçevitsin'in, yavaşça şunları söyle
diği işi.diliyordu: 

- İlk önce Germ'e .• Oradan da ...... 
men'e .. Sonra Omsk'a.. Sonra .. sonra 
Kamçatkaya .. Oradan da bizi Samo
yedler kayr'klarla Behren boğazından 

ıı 
• 

anlatan ve veslkalan veren: A.. .K. Yamn: İkimlm 

19 tkinciteşrin - 1938 Cumartesi 
Hicri: 1357 - Ramazan: 26 

Koç katımı fırtınası 

-
6,52 11,59 14,32 16,48 18,24 5,09 

Birdenbire cekEtinin yan cebir:ıden 
bir (Negant) tabancası çıkararak 

göğsüme dayadı 

Lüzumlu T elelonlar -e-
Yangın: 
lstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 

446t4. Kadıköy lchı: 60020. Usk!Jdar f. 
cin: 60625. 

Yeşilköy. Hııkı_rköy, Bebek, Tarabya. 
Büyilkdere, Fenerbahce. Kıındilll, Eren• 
köy, Kartal, Büyükııda. Jleytıell, Burgaz, 
Kınalı. için: Telefon muhabere memu· 
runa yangın demek kAridir. 

Rami llfai)·esl: 22711 
Deniz ıtraiyeııl 36 •• 20 
Beyazıt kul esi: 21996. Galatn yangın 

kulesi: 4001i0 
Sıhhi imdat: 44998. Müddeiumumilik: 

22290. Emniyet rnfırlürUijU}: 24382. 
Neria \'ekAletl İslonbul Elektrik işleri 

Umum Müdiirlügü Beyoglu: 44801 • lstan. 
bul: 24378. 
taş: 40938. Ciball: 20222. Nurosmanlye: 
21708. füküdar - Kadıköy: 60773. 

Havagazi: lstanhul: 24378. Kadıköy: 
60790. Reyoıtlu: 44642. 

Müzeler 
Aya!!ofya, Roma - Blıanıt, Yunan eser

leri ve Çinili Kö~k, Askeri Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhlıl müze. 

(Ou müzeler hergOn saat 10 dan 16 ya 
kadar açıktır.) 

Türk •e lslOm eserleri mnzesl: Pıııar
te~iden bıışka hergün saat 10 dıın 16 ya 
kadar ve Cuma .rünlerl 16 dan 17 ye ka· 
dar açıktır. 

Top kapı Müzesi: HergQn sııat t 3 ten 16 
ya kadıır açıktır. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Sular fdnresl: Beyoıtlu: 44783. Be,lk• 
Beyoıtlu ciheti: 49084. Bebek cibetJ: 

36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Anadolu hattı 
Hergnn hareket eden ,ımendlfcrler: 
Saat S de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de 

Diyarbakır •e Sıım!iuo, 15,30 da E!!kl•e
hir, 19,10 da Ankara ekspresi. 20 de A· 
da pazarı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhtelit! pazartesi, çarşamba 
n cuma günleri Haleb n Musula kadar 
serer etmektedir. 

.1vrupa Hattı 
Semplon ekspresi bergnn Sirkeciden 

saat 22 de kalknr ve Awupadnn gelenl 
sant 7,25 te Sirkeciye mn.,nsnlat eder. 

Kom•ıınslyonel 20.30 da kalkar, 10,20 
de gelir. 

Edirne postası: Herglln saat 8,50 de 
hareket edrr, 19.33 de gelir. 

Denizyolları 
htanbuJ acenteJiRl: 22740. KaratlSy: 

42362. 
Pazartesi Tophaneden 18,30 Mudanya. 

20 nıındınna. . 
Salı Tophaneden 9,30 lımft, ltJ,30 Mn

dşnya. 19 Kıırabiga, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 
Çarşamba Tophaneden 18,30 Mudanya, 

20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
Bartın. 
Perşembe Tophan.eden 9,30 lı:mit, llUO 

Mudanya, 20 Bıındırma. Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
Handırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pımırle!!f Tophanerlen 9lmroı:, 9,30 lz.. 
mit, Galııtııtian 8,30 Mudıınya, 10,30 lzmir 
Sür, 12 Karadeniz. 22,30 Mudanya. 

- Siz dedim .Mualli.msiniz. Henilz yük 
sek gayelerimizin tahakkukundan önce 
bu kadar korkulu bir hava içinde kan dö
kerek zulüm ve işkence ederek etrafa 
dehşet saçmamız doğru olmasa gerektir: 
Karşımızdaki altıyüz yıllık bir Devletia. 
liyedir. Gizli çalışmamız gerektir mösyö 
Torna yan. 

Bilmem ne oldu, bu sözlerim herifi ür
küttü mü, incitti mi, sinirlendirdi mi ne 
oldu. Birdenbire ceketinin yan cebinden 
bir (Negant) tabancası çıkararak göğsü· 
me dayadı. 

Odümün patlayacağını sanmıştı galiba, 
hatta önce ben de öyle sanmıştım. Garip 
şey bu silah bana yumuşak ve manikürlü 
bir kadın eli kadar bile müessir olmadı. 

Fakat sustum. Dudaktan titriyordu. 
- Biz senden iyi düşünürüz. Emrimize 

itaat isteriz. Daha yenisin, seni af fedi. 
yorum. Haydi istirahatine çekil, 

- Peki. 
Silfilıını çekti. Sırda gençlik var, zaten 

hayatımın kıymeti kalmamış. Ben tarih 
okudum. Biraz da böyle adamların kor
kak olduklannı idrfilt edenlerden biriyim. 
Onun bütün cesaret ve şecaati yalnız si
la.hsızlara karşıdır, bunu bilirim. 
Zıp çıktı bir enneni hocanın hayatları. 

mız ve mukadderatımız üzerinde böyle 
haraç kesmesi beni epeyce zedelemişti. 
Buna bir ceza vermek ve yahut hayatımı 
burada kapamak 18.zımdı. Belki değildi, 
ama, işte öyle esmisti bana. 

Zaten fazla muhakeme etmeğe vakit 
kalmamıştı. Karanını şimşek gibi tatbik 
etmiştim. Onun silfilıı iner inmez benim 
pırıl pırıl yanan Smit Vessonumu herifin 
tam beynine çevirerek tetiği kaldırdım. 

- Dedim arkadaş! Ni~anıma güveni· 
rim. Biribirimize hürmet etmeği bilmemiz 
!az.mıdır. J{ahbelik yakı~az. Ermeni ha
pisten korkmaz (1) 1 

Tomayan şaşkın bir ahmaklıkla yüzü-
me bakıyordu. 

- Ne istiyorsun? dedL 
- Osmarun hayatını. 
- Peki! sen mert bir adama benziyor-

sun .. lndir silahını! Mukaddes gayemize 
yemin ederim! 

- Biraz yanımda kal! _ 
O gün beraber yemek yedik. Bana teş

kiltlt hakkında daha fazla malQrnat verdi. 
Epeyce dost olduk. 

- Sıvasa gider misin? diye sordu. 
- Hay hay! 
- Hüsrev paşayı tanır mısın? 
- Hayır.! 
- Sıvas zaptiye kumandanıdır. En bü-

yük düşmanımız olduğunda §Üphe yok
tur. Bunun izalesi lfizımdrr. Bu işi deruh
te etmeni isterim. 

Adam öldürmekten nefret ederim. Fakat 
böyle bir işe memur edilerek daha gıllı 

llA ~mi eket D:şı Deniz gışlı davalara karışmaktan kurtulmuş ola-

Selerler! cağımı düşünerek böyle bir muhakemey· 
Romıınva •apurlıın: Cumıırte!lf Rftnlerl le kabul ettim. 

13 ıle Kfütenceve: Soh .rilnlerl 18 de Pi-
re. Tieyruı. tskenderive. Tomayan bu havalideki ihtilal teşkil~-

1tıııvan vıınurları: <:uma ınlnlerl saat 10 tının asil gayesinin tahakkukuna kafi ol-
da Pire. Brendh:I. \'t.nerHk, Trlye!lle. ' k"l"" 

Sirkeci htn5yon Müılürlü~O Telefon madığını biliyordu. lstanbulda teş ·ı ut 
23079. yapmak tasavvurlarını anlatınca, 

..................... ~, 
Or Necaeddın Atasagunl 
:-;abahlan 8,30 a kadar ve akıam. 
ları 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
t. nri daire No. 17. Okuyucuları. 1 T'll' lan para almaz. Tel: 23953 

---~_, ______ _ 
geçirirler. İşte sana Amerika! .. Orada 
bir çok vahşi hayvanlar var .. 

Volodya: 
- Ya, Kaliforniya? diye r.::rdu .. 
- Kaliforniya daha aşağıda .. Iş bir 

defa Amerikaya gitmek .. Oradan Ka
Iiforniyaya gitmek işten bile değil .• 
Yolda giderken yiyeceğimizi hrrsızhk

Ja ve avcılıkla tedarik ederiz. 

(Sonu yarın) 

- Bu bizim için tehlikeli olmaz mı de
dim? 

- Bu işi dedi (Andon Reştuni) ba~ra 
cağını düşünerek böyle kısa bir muhake
meyle kabul ettim. 

Filhakika muhtelif kasabaların ihtilal 
reisleri silah ve cephane işlerinin halolu
nabilmcsi için Istanbulla irtibat temini 
lazımgeldiğinde ısrar etmişlerdi. 

Biraz da hükumette bazı adamların ele 
geçirilmesi düşünülüyordu. İcap ederse 
para verilecekti. 

Ben Sıvasa hareket etmeden önce (Me
ne) tskenderiyeye (Cebi Delikyan Agop) 
adında komite azasından birini gönder
mek üzere hazırlık yapmıştı. 

Baron Meneden ayrıldıktan sonra (Mı· 
ğırdıç) ı buldum \·e yeni vazifemi ona söy
ledim. 

- Aman birader, dedi. Sıvas en tehli
keli mıntakadır. Hüsrev paşa kül yutmaz 
bir heriftir. Asıl büyük tehlikeye şimdi 
atılıyorsun! 

oıdu, bir defa söz verdik. Çarşamba 
günü hareket edeceğim. Bana bir Türk 
nüfus tezkeresi verdiler. Resmimle hazır
lanmıştı. (Yakup Rahmi) adıyla Sıvasa 
ticarete gidiyordum. Bu nüfus tezkeresi 
i_şine hayret ettim. Bu herifler her şeyi 
inceden inceye hesap etmişlerdi. Nüfus 
tezkeresi benimkinin hemen aynirdi. Kü
çücük bir farkı bile yoktu. 

Tomayana vedata~ğa gittiğim gün 
çok mühim bir sırra daha erdim. 

Bu iş ya bizim başrmıza umulmaz bir 
f ela.ket getir~ veyahut da Osmanlı dev
letinin başına mühim bir dert açacaktı. 
Yavaş yavaş Muallem bir müdafaa teş

kiHi.tına bile başlanmıştı. 
Tomayanın odası epeyce kalabalıklı. 

Köşede san saçlı güzel bir kadın oturu
yordu. Kadının verdiği izahatı cfıkkatle 
dinliyen irili ufaklı komiteciler ben girin 
ce merak ve hayretle Tomayanm yüzüne 
baktılar. Ya bir üzenti veyahut hakikaten 
bir dikkat eseri olacak ki hepsinin elleri 
sol iç ceplerine girdi. 

Tomayan: 
- Yabancı değil! Sıvas murahhası de

di. 

Hepsi parmaklannı açarak ellerini yür 
lerine kaldırdılar. Se.18.mlannı iade ettim 
ve Tomayanın gösterdiği bir iskemleye 
oturarak ben de dinledim. 
Teşkilfitın iki büyük noksanından bahso 

lunuyordu. 

1 - Asker ve cephane 
2-Bütçe 

Adının Eliz olduğu ve Tomayanın ka
nsı bulunduğunu öğrendiğim güzel ka
dın bir Avrupa seyahatinden bahsediyor 
ve Avrupa milletlerini (mazlUm Ermeni 
cemaati!) nin istiklfil davasına maddi yar
duna daveti teklif ediyordu. Kayayan 
Ohannes (3) ibu maksatla çalışmanın teh
likelerinden bahsetti. Oradaki casuslar 
yoluyla sarayın haber alınası ihtimallerini 
ıiJeri sürdü. Bu hareketin bir hayır maksa
dile yapılması icabında ısrar etti. Noktai 
nazarını kabul ettiler. 

Tomaya'l kansının lsviçrede okumuş 
bulunduğundan ve Rus asilzadesi olduğun 
dan bahsederek A vrupada yapılacak bu 
çok myhim işin kendisine tevdi edilmesi
ni teklif etti. Alkışla kabul ettik. Bir (Er
meni fakirler hastanesi) kurmak maksa
dile para toplanacak fakat bu parayla 
cephane ve silah komisyoncularile temas 
olunarak Merzifon merkezine silfilı ve 
cephane göndermeğe çalışılacaktı. 

Eliz bu vazifeyi kagul etti. Ben bu ka
dının ahvali sıhhiyesini beğenmiyordum. 

Güzel ve genç bir Rus dilberinin Avru
pada para toplamağa çıkması acaip bir 
milliyetperverlikti, ama, bana ne, baka
lım elbette bunun kokusu çıkacaktı. 

Kayayan Ohannes de Andon Ruştuni 
ile teşkilat hafiye adına görü,meğe ve o
nunla İstanbul teşkilatını idareye memur 
edildi. 

Bedros oğlu Misak '(4)' adında yuzu 
gözü hayırlı bir adam olmadığım ilk 
bakışta gösteren biri Tomayana dönerek: 

- Baron, dedi. Postalardan para top
lamalıyız. 

(Devamı var) 

(1) Bıe söz llrnçaklar arasında bir dar
bımesel lıalimic kalmıştır. Hükumetin 
araşlrıması üzerine Derevcnk manastırın
da ele geçen evrak arasında bil sözle baş
layan birçok beyannameler bulunmuş
tur. Sırasında goreceğiz. 

(2) A11don Rcştımi gazeteciydi. lstan
bıılda doğmuş ve Türk diişmanlığı ile ta
mmnış. teşkilat yapmak iizcre bir müddet 
Anadoluya geçmiş ı c oradan lskenderiye 
ye gitmiş ve bilalıare Merzifon reisi To
mayamn davctilc lslanbul teşkilatı başı
na geçmiş ve nihayet idam sehpasında can 
vermiştir. 

(3) Bıt da Merzifon Amerikan mektebi 
lzocalarındandı. 

(4) Maden (ı'\1aden) ve ( Palos) hava
lisinde. şekavet yapanların başında bulu
nan bu adam idam olımmuşlur. 
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. Siliih başına! Sifli. aşına! 
anlı orduları geli or !,, 

- Şimdi hnrp var. Çavuştnn izniniz 
nrmı? 

- Yıldmm ordulannm eline dll§mekten 
kurtulduk. Biz dıı,:nndaykcn harp patla • 
~ No yapalım biz! 

- Kapıya yakla~m ! 
- Nereden geliyorsunuz? 
- Blznna hudutlıırındnn. • 
- Mnlmrz nedir? 
- Canımızı güç kurtardık. Mnlımızı 

Osmanlılar yağma etWer. 
Nöbetçi zabit bir bo:nıo çalarak muha· 

fıs kumandanma haber verdi. Kervan 
b1r daha ~ticva.ptan gettl .Muhafrı ku -
mandaru daha tebUekll sualler sormum
tu. 

- Hangi yoldan geldiniz T 
---ıuna boyundan. 

- Slı:l nasıl emr etmediler? 
- Ve.zir AU paeanın kral ha&metın 

S!mana el~lllğinJ lh:erimlzc aldık. 
- Osmanlı orstusunun kuvvetinl gör

cmnnz mn? 

- Korkunç kunuuıdanım korkunç. 
Muhafıs kumandanmm kaelan çatıldı 

ve yUzUndc derin elem ı:Izeilerl bellrdL 
O da Osmanlı ordulnrmm korkunç ol • 
duğunu bilmiyor defiıdl. Kale itinde mnh 
sur halk açtılar. Kırbaçla, dipçikle sus

turulan bu halk Osmanlılara teslim ol • 
mağa ı:oktan razıydılar. Ama, nihayet 
lı!ltün kumandanlar kılıçtan geçecek
ti. Halk bunu dU§llnmez, fnkat asker 
d~Unmeğo mecburdu. 

- Haydi. DedL Giriıı f 
Kervanlar on b~ arnba, ent yedi Jra. 

tır, eeklz at ve fk:l yUz insandılar. 

Kale kapmı gıctrdıyarak kapandı. Fa
kat utuktnn geniş bir ko.rartnmı kale Q. 

zerine do~ ııerled.lğlııf gl5ren g~zctller, 
vnztyett muhn!ız orduya haber verdiler. 

- Hey. SilAh bqına! Sll!h bqmal Os 
manh ordulan geliyor. Sallb qkma ~ 
IU.mden dönen kahpedlrl 

Rnlen!n etra!ı bir kıyamet gftııOntı an
dmyordu. Sildhmt kapan kale mazgalla
n kenarlarına, kalenin l!Il'tma yUzUko -
yun knpanarnk heyecan ve dehget itin
de gittikçe yakl:ı;,nn karartıyı bekeldi • 
ler. Y~al Slsmnn eıkılı yumnıklarmı ha· 
vada salJrynrnk oğlunn ve etrafını alan 
kumnndanlarma haykırıyordu: 

- Sb Lelopus kimdir bHir mlslnlz T 
Blltnn dUnynyı çl!;'?leyip geçen bnnı;U:Jer 
gibi mwıuam orduları başında savlet e
C!en dUvmnn bir fırtınadan, bir boradan, 
bir kasırgadan mUthl§tir. Biz harbede -
meytı! 

Krallarmm bu bedbinliği karvonnda 
isyana hazırlanan kumanı!ıınlar blrlbirl
ııe bakrştılar. Fakat bu ısırnda tUylcrini 
tlrpertcn bir çığlık koptu. BnSrlşnıalar, 
haykırmalar, feryndlar kral saraymm ( 

bot korldorlan~da korkunç akisler yaptı. 

Mütemadiyen atılan ıllWar, Ba?ayI da 
allakbullak e~tL Kral haykırıyordu: 

- Ne oluyor, dUeman ıehre mi girdlT 

Herkea bir yere dafıldı. rumxıan pence
reye yaklaıtığı ıaman dehactle frkildl ve 
oğlunu kolundan yakahyarak a\lrUkledl: 

- Haydi vakit kalmadı, kaçalnnt 
Kral ve oğlu korldorda neftlenm!a gi

bi ltoprlarken gırtlağı dee~ glhl hay
kıranları duydular: 

- Yeniçeriler kaWam ediyorlar! 
Saray kapısı 15nUnde muhafız kuman

danı yansı koparılm13 kolunu pençesiy
le a~ krala bağmyordu: 

- Kahpe herif. Utanmadan mlllellnl 
bınıkarak kaçıyorswi. Yeniçeriler bize 
oyun ettiler. Meğer kervan dediğimiz 

dalkılıçlnrmış ! Önlerine durulmaz bir 
halde 6nlerine geleni blçi;>orlar. Aaker 
kale drşma yığılan Osmanlı ordularile 
harbewyor. Sisman muhafız kumnnda· 
nınm göğsUne bir hançer yapı~tırarak 

bu boğuk scsl kcaU. Oğlu dehşet içinde 
idi. 

- Haydi, ne duruyorsun T 
- Baba, flmdi ne yapacaksın t 
- DUııUnUlecek yer burası de~l. Bir-

kaç dakika sonra Osmanlı orduları ka
leden gireceklerdir. Once canımız.ı kur
taralım, sonra m1llet! 
Kapı önündeki atlara atladılar ve aa

rıldıkla.n kaputlar içinde teııhls edilmek. 
slzln kalenin arka kapıama doğru dolu
d!zgfıı kayboldular. 

Kale kapılan açıllXllf, Osmanlı ordula. 
n ıehre glrml§tf. Evlere, reamı binala
ra, her yere boyu bayraklar asıldı. 
Dtlltk!nlarda, aokaklarda tek insan ltal
mamqtr. Yalnız Yrldırı.ın ordusunun as
kcrlndcn bqka bir tek nehirli görUlmU
yordu.. 

AU pqa atı tızerlnde haylnrdr: 

- MUnadi çıkım. Herkeı lif.ııln bqt. 
nL Halka dU§manlığmıız yoktur. Hq
metlQ l!tıltan Yıldmm ldll bir htıkümd11n 
cihandır. Aeker ve aarny adamlnn all!h
ıız istedikleri yere gidebilirler. Bu daki
kadan eehlr, Yıldmınm memleketlerlne 
ilhnk edilmi§tir. Haydi ilAn ediniz! 

Talan menedilmişti. A.sker ıehir orta
sında. otağ k~rdu. Yıldırımcı habp gön

derildi ve bütUn dllnyaya bu zafer iblftğ 
olundu. Yıldırım Bayczid vezlrl Ali pa
şayı kucakladı. Firuz bcı)i 8lnmdan 6p
tU. 

- Esirlere hUınQ muamele edlnlz. He
nU% Iıılmlz bltmeml§tlr. 

Siaman kaçmıotır. Ordumdan Bulgar 
lı:ralmm kafasını, Macar aııllıadclerlnln 
kulaklarmı f.aterim. 

Asker yekpare bir ıeı gibi coukun 
bir halde haykınnı~tı: 

- Barekallah! 
Kadı ellerini açarak bu muzafferiyet-

birine götürdüm. Salonda heyecan ve merakla beklerken, doktor der
hal yanıma geldi. Müşteri yoktu, beni bir kenara çekti: 

- Maşallah, J ızmızın hiçbir şeyciği yok; buna ·emin olunuz. 
Yalnız küçük hanımın uzun zaman sükOnete ihtiyacı var ..• Mesela 
bir ay kış sporlan ve iki ay güneş banyoları yapsın... Göreceksiniz 
nasıl ~lacak! Ki!çLk hanımın tcşekkülatı çok sağlamdır. Ve sizi ta· 
mamile temin için: Beyefendi, benim ikikızın var; onlara, sizin kı· 
zmızın sıhhatini temenni ederim. llaca, mil~ca lüzum yok ... 

.y. •• 

ten dolayı dua ederken yeniçeriler bir 
ağızdan haykırdılar: 

- Mağrur olma pad!vahnn, ıenden 

bllyUk Allah var 1 
Alt par;ıa lsteditf fırsatı ele geçlrmiı

ti. ~te bu sırada. pa~ııhı ceyh Buharl 
işine sevketmek mUmkilndil. Paonıwı ka. 
fasında mw:afferlyet ve hnrbl~rden nn • 
tün olamk Maryasmm blltUn tehlikeler
den uzak kalması tedbirleri vardı. Şeyh 
Buharlye verdiği s5zU yerine getirmez. 
se §eyhin Maryeyı padif'aha haber ver
mesi muhakkaktı. Ali paşn, pa~s.hrn ~a
ğında oturdu ve yavaşça kulağına eği
lerek: 

- Sultruu Rum aeyb Bubarl hazretıo
rlnln duaları indi illihtdc mUstecab oldu 
sultanım! 

Yıldırım bllyUk bir haz duymuetu. A-
11 paşanın arkasını okşadı. 

- Doğru pa~a! Allah ulemayı ve rne. 
vayllıl bnşmıızdan eksik etmesin! 
Akçağlayan camfJn! eeyhe hibe et

tim, fermanını yar.smlıırl 
Ali pa§a yutkundu. Şeyh cami istem.1-

yordu, ama, bunu padişaha nasıl söyle· 
meli, llfm neresinden baıJlamnlrydı? 

- Padi,ahmı ! DUn gece çadırımda bir 
rüya gördUm. 

Yıldırım çok mutekit bir adamdı. Her
kesin tııitebile:cği kadar hızla sordu: 

- Hayırdır inııallnh pa§a, anlat baka
lım. 

- Şeyh Bubarl ho.zretlerlyle beraber
dim. Şevketi~ padi§nhmın kılı~ ~atır
Inrkcn, veyhl dudaklnrmdan öperek kal
bini çıkanp verdin. Şeyh bunu aldı ve 
birlblrinlze snnldmtz. Öyleco kaynaııtı -
nız. Hnnginiz eeyh, hangfnfz oevketlO 
hUnkft.r belll değildi. Semndan Uç nur in
di, uyandmı. 

Yıldmm dudnklarnu bllktU. Ne acıı!b 
rilyaydr bu. Acaba ne,h Buhar! kendisi
ne bir hud'a mı hazırlıyordu. Yoksa eey- 1 

hin başkB gizli maksatlan mı vard T 
Kadı d'..l bu rtlynya uar.ımışu. llllnkft.r 

kadıya dönerek: 

- Ey. Dedi. Kadı efendi. 1nydi ilmi· 
ni glSstcr bakalım. Şu rUynyı tabir et. 

. Kadı ne uydursun §imdi? Y •tk :ındu, 
duraladı. Ali paşa lmdadmn yet.li;imesey
dl blı:!lre kndı ilmini ödü gibi nğzı hn 
kusacak ve korkusundnn ölUvercccltL 

- ŞevketlQ hUnkdrmı. Bunu tabir i in 
kadı efendiye birkaç ıaatllk bir mUlılot 
Ihsan et! 

HUnkf1r güldll: 
- Doğru söylersin pa§a. Haydi efen. 

dl. Git, dUıUn, gel anlat! 
Esirler nrnsmdnn Osmanlı ordusuna 

silah çekenlerden bir yUz kadan oracık
ta kılıçtan geçti. Kral sarayındaki kıy
metli eşya derlenerek Bursnya doğru 

yola çıkarıldı. Pndlş:ıh hnrb işleriyle uğ. 
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Dönü~te yanakları kıpkırmızıydı. 

_,,. 
Yauuı: H. C. Bywater NaJdecl 

Kurt, bütün Baltzk havzasın~~ 
Rus müdafaa sisteminin anJ Jı 
rını elinde tuttuğunu anla 

-S 
ce epey bcmılmuıtu. Seviyordu ve kiska
nıyordıı.. 

- Bu adamdan hiç haber aldmız mı? 
Kadın JAkaydane cevap verdi: 
- Hayır. 

Sonra birden hiddetle söylendi: 
- lnşallah ölmli!JtUr. 
Gene durdu ve ilAve etti: 
- Kansiyle 1ld çocui;"Unun fotoğrafını 

sonradan gördllm. Emirberi onun evrak 
çantnsmı almağı unutmuş veya çantayı 

görmeqılıı. içinde bir sUrU evrak \re bir de 
kansiyfe çocuklarmı bir arada gl:lsteren 
bir fotoğraf vardı. 

Alman zablti bu çantaya bUyUk bir a
Ifika gösterdi. Sahil mUdafaa teşkllAtında 
çalışan bir Rus zabltlnln çantasında bu
lunan evrak her halde çok kıymetli §ey. 
ler olmalıydı. 

- Diğer k!ğıUarda neler vardı? 
- Bilmem. Bakmadım bile ... lçine dair 

evrak. Fotoğrafı görünce bnııkalarma 
bakmadım ve yaktım. 

Bremennan bu hahls llzerlnde mrarla 
durdu: 

- Klğrt.Ian da yaktmız mı T 
- Hayır yalnız fotoğrafı... Ötekiler 

çantada duruyor. Odamın bir köı.ıcsine at. 
mıştım, her halde oradadır. 

Kurt Bremerman, ertesi gtln çantaya 
ve içindeki evraka. ka.VU§tu. KA.ğrtlarm 

bcpsl rosm.1 idi, Uzerlerinde çift başlı kar
tal işareti vardı ve hepsi rusça yaulı idi 
Arnlarmda haritalar ve pldnlar da vardı 
ki ehemmiyetleri ilk bakıııta g1Sze çarpı· 
yordu. Bunlar Riga ve clvarmdnkl mayin 
tarlnlarmın plAnlnn idi. 'Ozerlerlndc muh
tcllt fı;ıaretlcr ve izahat vardı. 

Kurt, bUlUn Baltık ha\'ZaSmdnld Rus 
mUdafaa sisteminin anahtarmı eUnde tuL 
tuğunu anladı. Evrakı kendisine verme
sini kadından rica etti. Reddetee bile r.or
Ja alacaktı. Fakat Annanm bu.?n ehem • 
mlyet verdiği yoktu, çantayı verdi.. 

Soluğu gemisinin suvarisfnin yanmda 
aldı. Vaziyeti ona anlattı. Beraberce a. 
miral gemlııine gittiler. Amiralin yanma 
kabul cwlmek ııercfine mazhar oldu. Fi
lo erldl.nıh"rbiyesl davet edildL 

Evrak ve haritalar inceden inceye 
tetkqt olundu. TcrcUmı::leri yapıldı. Bal· 
tık denizindeki bütUn Rus mayin tarlnlnrı 
ve nncak Rus gemilerinin bildiği serbest 
geçitler artık Almanlara da malumdu. 

Amiral sevinç içinde) dl. Gözlerinin ö
nündeki matnmnt eayeslnde iş fevkalade 
kolaylaı.ımıştı. Mayin tnrlalarmdaki geçit 
yerlerini bildikten sonra artık mayinlerl 

rnşırken Ali paşa bir behaneyle hUnk!
nn yanından aynldr ve doğruca kadının 
yanma gitU. 

- tı11ek , 
toplamağa. teeebblll e 1' 
ilkeli bir Jge girl1Dlesfıl9 

m~tJ. ~ 
Sahil mUdafaa ba iS~t 

de öğren.mişlerdL onıarı 
ten bile değildi ıill rol" 

Mayn tarayıcı geıııil9 ~~td' 
rını beklemeğe l~~tı:rdeıı 
tolar önden gidip geç .. ~ 

edilece... ~ 
ler, onlan ihraç erdi· 13i1) JJll 
gemlleı takip edece!r.l lz]J plJP 
gemlleıiyse Ruııları:n g )tadat ~ 
sinde mllmklln olduğu _ ..... bil 

ııustw- · _ırııı 
Inşıp batnryaları ıııUt&J':-. 

Bu \•azlyette Uk bUcuıxıu ıı.rfo b11 

le Mlı:er ihraç etnıek, ~ ııı 
lere yardımcı g8nde~ ıc~ 
gnyı eim.diden znptedl 

llrlerdJ. :fi ~ 
81acıııı· .t 

Amiral BerUnden _,,,er-' de ç~ . A 
telgraflnrını gazeteler tıri'-oı· 

' U e ge ~ı• !erini gözlerinin lln n 0ıı1Jl" 
kO.nıharbiyesl de ııevinçte -~d• 

JıaP'-

rektiler. Breınerınan _.ıı 
edildL gUıı e(f.,. 

Taarruz tarihi btrk8~t11'ç~ 
dı, artık bektcıneğe ıatJ d•I 
Fakat ihtiyatlı davranın:aııtıaıı 
Elleıindekl harltaıarıneııl Jl11)11 ti, 
mnndanber! RusJ:ır ·y 

1 
rdJ. 

ı bitir c Aı 
vücuda getlrm!ş 0 a ır yarı" 
pltolardıın mUrekkCP b e~I 

lt sant 
taarn.ızdan otuz a 1 

memur edildi 
1 
~ 1" 

eee t, ..J 
Bu tehlikeli vazife, g ış or.. 

BUtlin 13ıkl3n ınaskele~0a f 
rttalaı-

tolar, Rusların ba ti 
tiler. . ~ 

geçitleri arızasız geç Uf ed!I"·~ 
Hiçbir mayna tesad Jıl1 .:C 

udafsa , .. 
pltolıır Rus sn.bil ın ıııdJ!l,8~ 
dan birfnln pek yak:ı1e •w;ıl 
halde tek bir ınernıl d n b,ri tfl' 

Alman amirali bun 
8 ;'f'l .ıoJ 

ılm1 zamanındanberl -;a 11etJcC 
mevkii değiştlritnıedlği _.ıı_ ) 

ini veJ""" 
dı ve taarruz eı:nr itoıar ,,,e, 

t torP -lJJ · 
Muayyen tnrib " rU>'et _. tD 

girdiler. Kesif bir :kat bil. ı'1' 
dukça azaltmı§tI, a1'1ıs~ • 
dll§manın gözUnden 

8 atd , ~ 
'-'aıarı .. e> JJJ 

dalıydı. Rus b:ıtrır,., eır.Jlel' eı:,ıefll" • 
bn[iladıkları zaman g JtJ'll'°sııi J1 
mişlerdl. Alı:nnnıarın ıxıutcae1'~, .. f 
dört eski zırhlıdan .,,0çtl 

beleye " fi 
BU derhal ınukrı b:ışladf. )"et 
bir bombardı:ınıınıı. 1 .. r eıııııl ıe~ 

rpitO '" pet' 
Bu esnada to derc1' etı 

matla zikzak se)-re içiJldeyöil e~t > 
diler. Mayn tarlııSl sJllde g ıe 

sa Ye 
ellerindeki bnrita •tibllrl• ıı 
rlnl blliyorlardı, bU :ı S~~ı J 
girmclerlnl ınubteıtl cOD 

(Dcrnmı var) ~ 

lllm~CH!rELmm !Dl!rarDJdBli3~sa~ el. 
Bir sabah kapısını açtım. Daha uyuyordU·fte! vtlrd•;,ıı) 

§İmdiye kadar hiç gönnedığim gümüşi bir de8011ı ııı1J1t.t11ı ~ 
şu iki harfi farkettim: H.D. Acaba Girizan ~a~erine t ~1~ 

Oldutrum yerde kaldım. Gözlerim def terın uısıı\'\ 
defter sayesinde belki hakiki Girizanı, ~srarı111• 

0 
babadan gizlenen her şeyi öğrenebiiece.1<tun. !J31-11"·" 1 

Birdenbire uyandı. . J{ıısut11 , ~>'° 
- Ben de ama tenbeliın hal değil n:1? .. r0ıc •.. 1JoP· 

istersen, oku; senden saklayacak bir ŞC)'!Ol ) 
diyorum ... On dakikacık ... şaheserimi okU··· ? Aliye, davet edeceği kimselerin listesini yapmak gibi mukaddes 

bir vazifeyle Istanl.mlda kalıyordu. Kfünran ise, seyahati hiç sev· 
mezdi. Binaenaleyh biz, ikimiz Bursanın yolunu tuttuk ... 

Bu bir ay zarfında, hiç onlardan bahsedilmedi. 
Girlzan, beni neşeli gördüğü için neşeleniyor: 

- Çok eğlendim, dedi, fakat bir daha gitmem. Onlarla beraber 
pastahaneye gitmek icap etti. ... Ne budala adamlar olduğunu tasav
vur edemezsin! 

- Giriz.an, senin böyle şeylerinde rni ,,ar ... fJ' ~ 
t - Var, işte hepsini öğren, senin oısıınl edi~ 

llk sayfayı açtım: ·et t>d'1 

"21 kfinunuevvel 1932 • çarşamba ... Niha> 
01

,.,, ~~ 
- Canın sıkıldığı zaman bana söylersin, de~il mi? diye soru· 

yordu. 
Sıkılmak mı? ne münasebet? Ben bir bakıma göre de, onların 

yanından sıkıldığım için kaçnu~tım. Şimdi, sanki bir tunelin nihaye
tine gelmi~ gibiydim. Bursaya çıkınca doğru otele indik. Ve ertesi 
günü, seyyah kıyafetine girip, kolkola izsiz karlar üzerinde uzun u· 
zun }'Ürüyüşlere başladık. Bir aralık içime bir korku düştü. Girizaru 
gene doktora gösterdim. 

- Ciğerleriniz gayet sağlam, hanımefendi. 
Doktor bu cevabı verdi. 
Girizan, ince fakat daha tatlr yüzü ile annesine benziyordu. Onu 

gören yirmi yaşında olduğunu sanırdı. Artık etrafını kelebekler sar
mağa baslrunıc;tı. Bunlardan biri, 1stanbuldakf ahbablamndan biri· 
nin hatası yfizünd .. n, kendini takdim ettinneğe muvaffak oldu. 

Kızı tenise davet ettiler. Kabul etmesi için zorladım. 

Bende doğan çirkin kıskançlığa da ne diyeyim? 
- Bu gece seni dansa çnğmyorlar, dedim, benden izin istediler. 

Kabul ettim. 

Gülerek cevap verdi: 
- Ben de reddettım. Hcnilz on beş yaşında o:,:Juğ\ımu, öyle her 

yere girip çıkamıyacağırr.ı söyledim .. , Hem sana bir §ey söyliyeyim 
mi? Hayata atılmağı na~ıı buluyorum, biliyor musun? Karanlık, zin· 
dan gibi bir şey ... Zaten ısrar etmediler ... On~ yaşındayım! ... 

"JUlyctin yaşı!,, diye duşündürn. Uikin, o grup içinde boş yere 
bir Romeo bulmağa çalı51yorlarclı. Bu delikanlılardan nefret ediyo!"" 
dum. lçlerinden birisi Gfrizar n elini sıktığı zaman istikrahla titri· 
yordum. Onların içlerini, dı~larmı kızıma tahlil ediyordum. 

Sabahları saat beşte uyanıyor; altıda banyomu yapıyor, giyini· 
yor; sonra saat yedi olsun diye bekliyordum. Bu zaman gelince kı· 
mnın odasına giriyor, onu hazır ve eldivenlerini giyer buluyordum. 

dil Çok memnunum; scvgilımle yola !1kıyo7 etti•> ol't~i} 
Bu bir tek kelime "sevgilim,, bent attü5 1~u~fll·~' 

çalandığ·m \e sonra tatlı bir merheml~ Y~~~se ~r.ı 
hissettim. Bu bir tek kelime, bana vaktıle ~\1 ,rerdi · ... ıtfl 
mırıldandığı zaman duyduğuII\ sonsuz saa c . , iofl>' ,tı ( 

-11- ôfllütduı;i,ı.ı11ıııı ) 
Yiyeceğimizi. içeceğimizi alarak kari~ g }l:ıfif; ,;tP 

dinlenmeden üç saat yürüdük; hava ~akuı '~oıdııl'· ~ .ııt 
tamamile alıyoruz. Nihayet çimenli bır yer tl'ıf>' 
mek için durduk. ,oel' 

- Defterimi okudun mu? hiçbir'!) 
- O senin değil, benim ... Benden t:şk:ı ! ~ 

miyor. ı.011 tns:l'"ıtJ 
- Ya! hep kendimle mi me~gııl olaca~ (De..-
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TÜR!ıClYE UMUM nJl ~ n OD ~ ~ 
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~Qb j• k lk;ncl k•ş;de ~ ~ B!nc~u~ 9~ed? s u 1 

ADEM i • 1 K T 1 O A R~-• 
ve El E L G EVŞEKLIGINE KARŞI 

ıij .. 
te~undan b 1 ramiye 45.000 liradır. 
~·Ooo) li a§ka: ı s.ooo, ı 2 ooo, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ti~ tıli ı,11:aııı: iki ıulet mükafat vardır. H O R OB • 1 
toıı1211 

1
Ptcn bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
ltıcs'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 

ıos J.t~!rahk yazıhane ve katlar 
~Ullla det ve her türlU konforu havidir. ANKARA caddesinde Oksürenlere ve 

söiü• nezlelarine '-.. '•da :AN BUROSUNDA FERDI SELEGE müracaat 
~ Telefon: 20335 

t. •u~ li l 1 H r 'l A N 
~( '§tı ":-'.li ___________________ ..._. _____ _ 

>tdı~disine. k ar reti son derece artın· dı01uı v~ ; ..... ı ..... :.oJ ı.)'co,leccğini anla· 
!ille • 4ldj~in· aaden buharlı yemekler dı. I a ... at §im ... iuk lıuna lüzum gi.ırmii-
dl( ~ıı öı0u

1 anladı ve kendisini susuz· yordu. Etrafında cereyan eden hallere ;tt <!i~e rınclcri ihtimaliyle tüyleri pek 1.lkayd bulunııyordu. 
ftt~at, a~ Oldu. Büridan Rikeey sordu: 
ttı adı "'e ~ Rike suyu getiricine - ıı:.cın tesiri ne kadar levam cde-
Ctt~ti: -6. ıçtı,. Kalbine yeni bir ümıt cek?. 

tr taba 1 d. . . ··1d·· . S 11\iyd· :en ısını o urmıye _ 
tt 'triljıldo ı :: 
h,t tııdcıtd·boylc düşünürken birdcnbi

lıı... l g'" 1 lt 
1
, "ııt~ltı' oz eri karardı, viicuduna 

.._: baCıtault arız oldu. Bağırmak is
" ~en· ınaaı. 
\J]t I Zeh" 

Sttit ttğinı ır}ediJer 1 diye düşündü. 
tiddJıld.~ oın andığı bu dnkil:alarda 
tor~i bir rur..de görmediği derecede 
,, lıl'ord l'tse knpılmıştı. Ölmekten 
~lıd !\darı lrıtt~ lb-:ak Büridı:.n ve rüfc· 
~ lıtt12l'ord ·aın alamadan ölmek onu 

tlrd~ '':acıa ~· . . . 
'>dı ~ıt 8 • Utıdan zmdandan içen 
'ıı~lınd <lnıye kadar bir meş'alenin 

ta . a ha d 
Str 1 !eri . Y udu muayene etti.. 

"'- ilJiıd 111 ~il ey ·· d'" d •. ~ U 0 • e çoz ur u .. 
~~tr~ it \>v .. t~cvındi. İpleri çözülünce 
L. 11\ '" ini t .,.t i(j t atılıp oplayarak Büridar.ın 'it . lldı.... ontı boğmak istedi. Fa. '•t ... a•a ~l.i t..::li k rnadı. Kollarını kaldır-
~. tırk ' lidrtarnadı 

~ '"<:.11 ona . 'r ttlıt •endcı ~arınağiyle d~kundu, 
~tııı tlbııı anıcdı. Strajildo, zehrin te
)•~12"'veti adı. Butlin iradesi ve be-

lı(j "Ol l'kti;1311volmu~tu. Hiç bir şey 
t j arı yoktu 

' 
11 on ·· S Qeıı a: 

? lrQ" diyer k 
1cr11• Jllcıo it e mahzenden çıktı. 
~'~"'enden aatıc onu takibe başla<lı .. 
(p ~ b Çıktı y·· .. • .k 'd 
l ~i Ctab . · urumege ı tı ..,rı 

tıı ti. il ç onder 1~tiyari elinde değildi. 
'1~~ .\rt1ıt a fıkri hareketi iptal et· 
Cjı,fl hiaai lr.l'le kaçmak, ne de intiknm 
1-~, tllııı haya:lırııştr . Bürıdanı, Rikeyi, 

bir~'lrlllıy~t: Yal görüyor, fakat on
~ ita.. u. 
\... ·•ttıı. ~ da1tu • 
-~, ~ lı'saı.-t ::ı sonra kendinde bir 

'... tı v.. d e rn · ucu un.da yeni bir 
et:ınet d 

uyd Dilirin açıl-

- Tal:riben üç saat .. Sonra herif bü
tün kuvvetini tekrar elde edecek .. Eğer 
beni dinlersen bundan bilistifade bu 
herifi gebertmeliyiz .. 

Giyom da mırıldandı: 
- Sefil herif. Filiple Gotyeyi nehre 

ztarak öldürmek istediği için böyle bir 
blUmden şikayet etmeğe hakkı yoktur .. 

Bilridan arkadaşlarına: 
- Beni burada bekliyeceksiniz Eğer 

sabah olmadan dönersem beraberce bu· 
radan gideriz. Şayet gelmezsem siz Rol 
köyüne gider, Mabeli bulursunuz .• 
Kendisine ben lfizımgelen talimatı ver
dim .. 

Giyomla Rike, Büridan:n imkansız 
bir teşebbüse daha girişeceğini anladı
lar. Onu fikrinden caydırmak kahil ol
nuyacağını bildikleri için kucaklaşarak 
vedalaştılar. 

Büridan, Strajildoya Cellad Kaplu -
şun krrnuzı renkli mantosunu giydire· 
rek kolundan tutup götürdü, Strnjildo, 
hiç bir mukavemet göstermeden yilrii. 
yordu. 

Parisin bir çok so12klanndan geçe· 
rc't Sen Jnn meydanına vardılar. Eu 
meydanda sekiz cepheli b:r binanın 
üstünde bir direk vardı. Bu teşhir dire
ğiydi.. Bu direğe ceza görecek adaıru , 
Lağlayar<!k halkın hakaretleriyle karşı 
karşıya bırakıyorlardı. Mey~anın bir 
köşesinde işkence göre<;ek ve asılacak 
mahkumların bir gtce misafir edildik -
leri bir hapishane vardı. Gotye de idam 
edilmek zamanı relinciye kadar bu ha· 
pishancnin zındanlarından birine ko. 
nulmuştu. Büridanla Strajildo meyda• 
na varJıkları sın:•da ce115.d yamakları 

darağacını hazırhyorlardr 
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Big-om ile Rike, bunun üzerine, Bü. 

ridanla alay etmiye başladılar. 
Tristan ise, Büridarun teklifini diişü 

nü yordu. Nihayet: 
- Pek!lft 1 Ben de sizi takip edece

iim, fakat bazı ufak tefek işlerim var. 
Bana iki üç gün mlisaade ediniz. Sonra 
eize iltihak ederim. .. 

Büridan : 

- Hayır, diye cevap verdi. İşiniz bi· 
tince doğru Rol köyüne gidersiniz. O
rada, Marinyinin kızını bulacaksınız. 
Bizi orada beklersiniz. Eğer muvafık 
görilrseniz kıza babasının ölüdüğünü 

söyleyiniz. Çilnkil ben söyleyomiyece • 
ğim. Çünkü cesaretim yok .. 

T ristan: 
- Bu milşkül işi ben üstüme alıyo _ 

rum.. Cevabını verdi .. 
Ve Güllil bahçeden çıktı. Çıkarken 

de Bfg.cma kendisini takip etmesini işa
ret etti. Zaten Bigorn buna hazırlanı • 
yordu. 

Arkadaşlanna ertesi giinden evvel 
dönnuyeceğini söyliyerek Tristanı 

takip etti. 
Bilridan, Giyom ve Rike .ile beraber 

kaldı. 

Giyom: 
- Ey artık bu defa gideceğiz değil 

mi? Kurtarmak için çalışacağın başka 

bir Marinyi yok in§c~allah? diye sordu. 
Büridan mahzun bir sesle cevap verdi: 

- Elbette var!.. Her il:imizin de 
kardeş dediği Gotye var. Düşmanım o· 
lan Marinyiye yaptığım şeyi Gotye için 
tabii yapacağım .. Filip öLdü. Hiç olmaz. 
sa kardeşini kurtaralım .. Onu h01pisten 
kurtarmadıkça ve ya ölmüş görmeyin -
te burac1an bir yere gidemem. 

Büridan bunları söylerken a~lamağa 
başlamıştt. 

Giyom: 
- Zavallı Filip ! diye ağladı. 
Rike : 
- Evet, gerçi Gotye kacfar şaraba 

tahammülü yoksa da, pek nazik bir c· 

cuktu. Haydi Büridan, kederlenme, 
biz de ıenin gibi yapacağız, ~uradıın o. 
nu kurtarmadıkça bir yere gitmiyece
ğiz, dedi .. 

• • • 
Lansölo Bigorn, Tristanı takip cdi

yordtı: 

- Hey, babalılıcl Beni nereye götü· 
rUyoeunuz? Size haber vereyim ki çek 
acele bir işim var. Hiç tehire tahnmınü 
lü yoktur, dedi. 

Tristan: 
- Biliyor musunw:? Bu sahah deh· 

ıetli kin bağladığım iki adam vardır ... 
Biri efendim Marinyiyi astıran 'kont 
dö Valuva, diğeri de onu asan cel15.d 
Kaplll§ .. Kapluş sizin sayenizde ceza· 
sını çekti. Bunun için bana refakat et' 
menizi söylemiştim. Hiç bir şey &0rma
yınu:, geliniz, görünüz. 

Bigorn, Tristarun eözlerini dinledik. 
ten sonra onu takibe karar verdi. 

Sen Marten sokağında Marinyinin 
yıkılmış konağı önünden geçerek bir 
kaç yüz adım ileride Tristanın evine 
girdiler. Tristanı başvekil tevki! edil
diği giln de buraya yeraltındaki yollar
dan gelirken görmüştilk •. 

Eve girdikten s:nra Tristan bir 
meş'ale yaktı, Lansölo ile beraber mer
divenden inerek bir mahzene indi. Yer. 
deki kumların bir kısmını süpürdü. 
Meydana çıkan bir kapağı kaldırarak 

iç.ine girdi ve bir merdivenden daha ine· 
rek diğer bir mahzene vardı. Lansölo 
Bigom da onu takip ediyordu. 

Tristan orıula elir.e geç~rdiği bir kaz
ma ile duvara vıınnağa başladı. 

Duvar açıldı ve büyük bir demir ka
sa meydana çıktı. Tristan kasayı açtı .• 
Kasanın içi muntazaman istif edilmi~ 

torbalarla doluydu .. Tristan bu torb:ı -
lardan birini alıp ağzını açtı, altnlar 
yere dökilldü, 

Bigorn hırsla gözlerini açmrstı: 
- O ... dedi, bu torbada en ı:.şağı üç 

üz altın ekü vardır!. 
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Çok defa ehemmiyet veımediğiniz bir :NEZLE ve GRİP mikrobu yuvanızı 
yıkan bir dfişman olabilir. Bu mikroplan imha etmek icin GOMENTAL kul· 
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TAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ AGRILARINI defeder, 
NEFES YOLLARINI AÇAR. T ES 1 R l M U H A K K A K T I R her 
eczanede bulunur. 
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HAKKI KATRAN P A STiLLERi öksürükleri kökünden 

418 RURTOAN 

----~---------------------------------------------------------------- .liin diıka a.ıum ! .. .x anı lt.raım sa
rayındaki senyör:ıerden bırıni dcyura -
mk bir servet.. Bigom bana yardan e· 
diniz. 

Tristan, yere düşen altmlan torbaya 
~ymağa başladı. Bigorn da ona yardım 
ediyordu. İçini çekerek: 

- Şu torbadaki paranın onda biri 
beni zengin edebilir, diye mırıldandı. 

Tristan torbanın ağzını kapayarak 
Bigornun kucağına verdi ve: 

- Bu wrba sizindir 1. dedi. 
Bigorn sendeledi. Torba kucağından 

döştü. Hay retinden dona kalmıştı. 
Tristan: 
- Evet dostum, sizindir.. Kaploşu 

uan ipin kıymeti bundan katkat fazla
dır. Size daha fazla veremedigimin se
bebi efendimin servetini hak ve adalet 
dairesinde taksim edebilmek endişesi. 
dir. 

Bigorn : 
- Benim ha .. Bu torbadnki para 1a 

nn hepsi benim ha 1 .. dıyerek sevinçle 
ha •ırmağa ve mahzende sıçramağa, oy
namağa başladı .. 

Hemen diz çö' erek t 

hem't11yct v ı mc , 
fa zcngın ol um h 
para1anmı 1sr f tti E er b ni bu alt n 
toı'basiyle öri.ır e f"'!ral rı r;<'n ersl" 
rilcre, askerlere da ıtrr va kalkar; ge· 
ne hapı yutarım .. 

Tristan gülme~c ba lamıştı Sordu. 
- Ey ne olacak?. 
- Balkıl k hana bir hiz!net edinh 

Mademki Rol köyüne gelin bizi bula· 
caksmız. Bu altınları o üne kadar a-

rumzcıa saıdaymız. Hana, oraya getirır. 
siniz; artık iş işden geçmit bulunur, 
Büridan da beni iflis ettiremez. 

- Peki, istediğin gibi olsun 1 
Bigorn altmlar.:ian bir miktarını ce

bine koyduktan sonra. torbayı kasaya 
yerleştirdi ve kasa kapandı. 

iki adam yukarı çıktılar. 
Big~rn Tristana sordu : 
- Deminden, iki adam var, onlara 

fenalık etmek isterim diyordunuz. Bun· 
lar6an biri cell1d Kaplut idi. Ya öteki? 
Yani Valuva .. O daha cezasını görme· 
di.. 

- Siz de bana yardım etmek fikrin
de misiniz, yoksa?. 

- Valuvadan intikam almak için mi? 
Hay, bayi Yalnız size yardım etmeğc 
değil, Valuvaya caniliği ile mütenasip 
bir ceza çektirmeğe karar verdim. 

Bunun üzerine Bigorn ile Tristan a
rasında uzun bir konuşma cereyan etti. 
Nihayette Bigorn : 

- İşte böyle, dedi, eğer muvaffak o
lursınız onu kapıya kadar getireceksi
,..iz, değil mi?. 

Tri tan titriyerek: 
- Evet, ccvaoın ı verdi. 
- Onu iceri bırak,.caşsınız ; !lônra 

c! arıdan kapryı çekip kapayacaksınız. 
- Anl"dım .. 
- O vakit Rol köyi.ine gidip Bürl-

d:ı,.,ıı il tih<>k edeceksiniz .. Alt tarafı ha· 
a ait ... 
Pnnun üzerine iki aclnm biribirindcn 

:d.1ar · "r biri keıli'H i şine gitti.. 
I an öl'> B;gorn, kendi irinin yaln•z 

bir kısmını Tristana söylemi~ti. D üsü n· 
dü ü şey iki kısma ayrılıyordu . Trist"n • 
ikinci kısmı biliyordu; Bigorn birinci 
kısmı söylememişti.. 

Burada simdi. biz, bu dfü~üncelerin 

birinci kısmını anlatacağız. 
Lansölo. Sen Marten sokağından cı. 

kınca doğruca Büyücüler sokağına 

gitti. Bu sokak şehrin yahudi mahallc
sind 

~ 
-

__ ....._ _____________ s_u __ R_ı_o_A __ N ______________ -:~-
0
~, 

'!'" Fil':? el 
Oraya bilhassa geceleyın kimse girme:- ğırdıklarmı işitti .. Del~~· ~ıeııı di~ 
ğe cesaret edemiyordu. Jin zındanda öldüğü ıçın f 'si yill 

Hürafelere inanılan o devirde Lansö- rinin de fiilen ve evvela d~ınelıtl ~ 
lo Bigorn da titriyerek ve kendisini mek ve husyeleri cellad ı;ı:nek ,ııreti>' 
azizlere emanet ederek bu sokaktaki parıldıktan sonra başı kesı. . 
bÜyücillerden birine gitti. Büyücüye idam olunacağını ilan etı:n~Ş~· (jO~ 

. ınııtı· ;7"" 
ıordu: Lansölo dehşetle. u~e en gece . ,w 

- Bu sabah bir adam öldü. Onu bir nin idam zamanına ınuzar e get1fl'~ 
kaç gün ya§Cltabilir misin?. Jan meydanındaki hapishaneY·ıeıı tıf 

d vcrı 
- O adam ne tekilde öldil. ceği de dellfil tarafın an 
- Boynunu bir iple eıktılar, canı lat arasında idi. 
kt • • • _ı .. ıcll"' 

çı ı.. ıv•· ,. 
- Anladım, Marinyiyi söylemek is- Büridan, ertesi sabah ~:eyi _ _!,. 

tiyorsunuz. Ben ona hayat veremezsem edileceğini ve göreceği 1~d~ ı.a1'" · 
.. ı:nı 1 ,,. 

de canlı gibi gösterebilirim. Ancak ce. ber almıştı. Büridanın u S~ 
ıedini buraya getirmeniz lazımdır. tı. Nihayet gece oldu. tYenİft• rl 

Bigorn biraz düşündü. Sonra: Keşfe çıkan R~kc, .. Go k uıe~~AtP: 
- Pekala 1 dedi. Bu gece cesedi bu- Jan meydanına gö~üru~ie en :S~cJi, 

raya getiririm. duğunu haber verdı. 'l'ıt 1 aman' g 
Sonra pazarlığa giriştiler. Büyücü ka- - Artık işe başlaı:nalc ı. 'f,I 

naatkar göründil ve üç gümü§ ckilye dedi, eksir nerede? : . göııtef~d' 
razı oldu. Bigorn da derhal parayı ver- Rikeı Büridana bir gışc a ıııV .~ 
d' . k pabalıY . trit, r 

ı. - işte, dedı, pc fJaydı ,,-, 1 
Bigorn gittikten sonra büyücü ken- - Ehemmiyeti yok ı .. · sııis1~.d 

· c cı:nın ,er· 
di 'kendine mırıldandı: buk ol.. Bunu içeceğın . :fJar• 

- Ne ~la şeyi.. Marinyinin cesedini - Gündüz su içrnedı.'.pııc yc'f.,'~ı 
tetkik etmek benim için büyük bir ga. yanmı§tır, içeceğine biç ~u 500ra ! . ıt> 
nimettir .. Herif isteseydi bu parayı be!1 Rike böyle söyledikten ve d~~,e'f. 
ona verirdim. Acaba bu herif cesedi na ki mayii bir destiye koydu rııa il' 

d v d . . bOdrU • .ıtO ııl aragacın an indırecek? Ne ise .. O· ıle doldurdu. Sonra . ]cen: ~ .. 
nun bana taalli'ıku yok.. destiyi Strajildoya verır k b\1 d~ ~ 

Bigorn ise doğruca Tanpl civarmda - Gündüz sizi unuttu 'unntiit'ôİ· 
. s· . n zulı:n ee sebzevatçıhk eden bir adama giderek hatamız değildı. ızı ıdilk·· • f. 

s.-bze taşımağa mahsus araba ile eşeği- banı olan birisiyle ı:neşgu destif .l~ 
rınedcn r ı, . 

ni !atın aldı. Strajildo cevap ve ıcadll ~~ 
- 50 - kaladı ve son damtas~nak'"r:.e)•e ç.1;..ct' 

• k ' bır O:ı bl"'1 _fi' 
GOTYE Dö NEL Sonra miskin m.ıs ın d"tdiği~ ~· i ,.. 

Kont Valuva, mahpuslarını bir an StraJ"ildo mabkiırn e 
1
,. u"lecer" .jJ• 

··ıdur f v-
evv•J asarak onlardan çabukça kurtul- du. Yalnız ne suretle 0 dan ' s" 

B'" 'dan el r• m31t istiyordu. Marinyi ile Margaritten lamak istiyordu. urı b'Jiyor 0: ôt 
kurtulduktan sonra şimdi de Gotyevi !emek boş olacağını .da. ~ ikiııc• 

ld gv u 1çın ti ~· ort,,dan kaldırıyordu. sıkı bağlanmış o u ~ ·J oJI' 
.. 'd' de ttalı:n t'" 

Ç ü n k ü B i g o r n o gün kaçabilmek umı 1 • bcrı:nıı 
soknktan geccrken gene tellalların er· o günün sabahı nıı:e· .• ti ,• 
tesi sabah Sen Jan meydanında . sivasi yemek götürmUştü. .. ··ı_,e~ 4 

"'turu ı t"· 
ihanette bulunmak suçundan dolavı. Fakat nedense su go. ve bit• 

• 1 
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~Bız MiSiNiZ? 
lstanbuı 

Bu akşam Oır h.a9.lh 

MAZON alınız. Yarın 

neticesini görürsünüz. AZ 
Cin..: 

Telefon MüdürJüğünden 
lııl.. .. ~ \ıluhanunen bedel llk teminatı Eksiltme Saat Eksiltme 
~ ~ "1it Ura Kr. Lira I{rı Tarihi §ekli 

' Ylh ~t 1751- 132.- 25·11·938 Cuma 14 Acık 
~ 7 ~~~li ~ tell 1230.- 93.- 25-11-938 Cuma 14,30 " 

, k 8 ıtıe ile tnJdcde çam direk 
~ ih . lrelik e.njekde direk 2500.- 188.- 25· l 1-938 Cuma 15 .. 
it tıyacı · · çam 

, rıı._tltsııtnıe ~çın mübayaasına lüzum görQlen Oç ı-rtf mahıemenin cins, miktar, muhammen bedel, ilk teminat miktari· 
, ~~ 1'eılarih ve saatleri yukarıda iösterilmiıtir. 
, i .. ~~len e~on Müdürlüğ(l binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
~-ileruı. ergan levazım dairemizde görülebilir. 
~S}'otıa Yuka.nda yazılı tarih vuaatte muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu Ye kanunt vesaikle meıyQr 

'1 nınracaauan. (7330) 

~ "1ıı. 0~c:0. hulrulı: malıft-\ 1stanbu1 T e 1 e fon 
~~\ııı\Pd Müdürlüğünden 

t..tıazn Rtrıa tarafından Galatada ı - idare ihtiyacı için muhtelif ebatta (10) kalem kur§un zıvana, kurşun levha 
bo..,-_ Ôrrıer us nıanastrnnda San o- kapalı zarfla satın alınacaktır. 

tlıı -i<llllna d ~lu Sabit aleyhine 2 _ Muhammen bedel (7625) muvakkat teminat (572) Jira olup eksiltmesi 
~ltrııen :vası~da milddeialeyh 24·11-938 perşembe günü saat 15 de telefon müdürlüğü binasındaki satınalma ko-

1llt ~ dresine gönderilen da· misyonunda yapılacaktır. 
ı.. >'tıi ~k Yerilen m~hatta 3 - Şartnameleri her gün Levazım dairesinde görülebilir • 
. "411lııı. gi • tdıp 6 numaralı ma· 4 - istekliler muvakkat teminat mak buı veya banka mektubu ile kanunt vesaiki 

bir tenı ~ıı Y! mezkQr yeri de muhtevi kapalı sarflanru o gün saat 14 de kadar mezkQr komisyona vereceklerdir. 
~St ti rtıeçtıQ)e gitmiı oldu· (7329) 

l. lQ Q Qı Yapılamadığı cihetle hu· 

'bıcı ~erneıert kanununun Malkara MalmUdUrlUğUnden 
"11(1 "'rakın Itri mucibince tebllg Malkara hilkCUnet konalırun 938 yılı i~inde yaptırılacak 17547 lira 84 kunıs ke-
'" bir a mahkeme divanhanesi· 1lıı \ttritnıı '1 fasılalı illnen tebliği· şif bedelli kaba inpat kısmının ihale günü olan 3·11·938 tarihinde talip zuhur ctme-
:ı. 011 tün~~ ofl~ıa U!n tarihinden dilinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir ay müddetle ve pazar
~Qr do.qr ına ınahkemeye milra· lık sw-etile yaptınlmasına karar verildiğinden talip olanların 1 inci ve 2 inci iltin dai· 
·~ a\'a resinde3·12-938 tarihine mOsadif cumartesi günü saat 11 de Malkara kaymakamlık 

lüıunı llr%ühaH tebellüğ ve makamında to"'1u bulunan komisyona müracaat eylemeleri ilful olunur. (8529) 
U tebliğ olunur. .,. 

,(V .P. 2.805) 
ISTANBUL llARICJ ASl<ERI .. 

KIT AA Ti . İLANL.ARI 

288,461 kilo S.pirto mabtntu benzin 
kapalı urfla eksiltmeye konulmuıtur. 

Ekalltmeal 28-11-938 puarteal gUnU aa
at 1~ de beher lllloıuna 26 kuruı nat 
tab.mia edllJnl§tir. llk teminatı 15000 ll· 

radır. EkaUtmeye gireceklerin kanunt 
teminat ve 2490 aayılı kanunun 2-3 mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
saatinden bir saat evvel teklif mektup
lannı Ankarada M. M. V. Satmalma ko-
mlıryonuna vermeleri. (631) (8275) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen flat 4.70 

kuruı olan 130.000, 145,000 çift kundu
ra kapalı zarf usullyle ınUnaknsaya ko
nulmuştur. ihalesi 2-12-938 cuma gUnll 
aaat 11 dedir. llk tcmlnntı 31010 liradır. 

Eva&f ve ıartnBmeıl 34 lira 10 kuruş 

mukabilinde M. M. V. ıatmnlma Ko. 
daıı alınır. Ekalltmeye glrcccklerfn 2490 
1ayılı kanunun 2·3 cU maddolerlnde 
glSsterllen vcanfkle tcmln:\t .ve teklif 
melrlupJarmı ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarndn M. M. V. eatınnlma ko 
na vermeleri~ (634) (8325) 

Beher çlftlne tahınln edllen fiatı 470 
kuruı olan 150.000 çift kundura kapalı 
zarfla mllnakaaaya konulmugtur. lbnıe. 

ıl 30 2. Teşrin 938 çareambıı gUnU saat 
11 dedir. llk teminatı 31950 ltradır. 

Evtıa! ve ıartnameel 3~ lira 25 kuruu mu 
kabilinde M. M. V. ıııatınalma Ko. dan 
alınır. Ekstltmeye gireceklerin 2490 ıın

yılı kanunun 2 ve 8 nıaddclorlnde göste
rllerı vcsalkle tekllt mektuplnrmı ihale 
saatinden en az bir 88at evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko. na v rmcle· 
ri. (63~) (8326) 

• • • 
Pazarlıkla 68 bat binek hayvanı 98· 

tın alınacaktır. Ordu hl%metirıde kulla 
ndmağa elverişli satılık binek hayvanı 
olanların 30 • 11 - 938 gUnUne kadar 
hayvanlariyle birlikte Anknrada M. M. 
V. Satın alma l{o. na mUracantları • 

(636) (8327) 

• • • 
10 adet Eagl iv foto~ral makinelerinin 

mevcut fennt şartnan esine göre tadili ka 
palı zarfla eksiltmt)'e konulmustur. Mu· 
hammen bedeli 25000 lira olup tık temi· 
natı 1875 liradır. Eksiltmesi 22·11·938 
sah günü saat 16 de vekfdet satmalmn 
komisyonunda yapılacaktır •. lennf şartna 
mesi 12S kurus mukabilinde alınabi!ır 

lstcklilerın ihalt- saatinden bıı saat ewe 
line kadar ılk teminat :e teklıl mektup 
!arını Ankarada Ko. na venneleri 

(617) (8082) 

Çimışkezcl.teki birliğin ıhtı)·acı ıçin 

140000 kilo un 30-11·938 çarşamba günü 

saat 11 de kapalı %nrf usulile satın atına· 
caktır. Tahmin edilen bedeli 19600 lira o 
lup ilk teminatı 1470 liradır. Şartnamesi 
tüm satmalma koda pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri öğleden sonra görülebile· 
ı:ektir. isteklilerin eksiltme günil saat lC' 
na kadar teklif mektuplarım makbuz mu· 
kabilinde Ko. na vermeleri, ve kendileri· 
nin de mezkQr gün ve saatte el~ğ tOm 
satınalma Ko. na mnracaatlan. 

(638) (8351) 

-· 3üzel iğın1z 
için: 

EM 
~l&.J..,amla 
anzall 

Bütün dünyaca takdire
dilmiş sıhhi güzellik 
kremleridir. Gece için 
yağlı, gündüz için yağ
sız halis acıbadem çeşit
leri husuni vazo ve tüp
lerde satılar. 

tNGtLIZ KANZUK 
ECZANESi 
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ıvıevva luzunun 
. ........... ıı t' •• !c!Jılir. Fakat ~ terti· 

bi, ne de tesiri taklid edilemez. MAZON 
isim H O R O S markasına dikkat. 

\'almz evinizde değil 

Cebinizde bile 

BiR ŞBŞIE 

NERViN 
BUl.UNMALI 

U7kuıuzluk - Sinir •inlan - A .. bi 
Okıürükler - Bayımlık - Baıdönme· 
ıi - Çarpmb ve sinirden ileri selen 

butün rl'lhataızlıklan 

iyi eder 
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1 
r esiri kati ahmı kolay e.rı ıyı rnüshil şekeridir 1 

liilümum ecı.anelerde bulunur. 
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Devlet Demiryolları ~E .Limanları 
' . . ' .. 
1 • 

. , işletme Umum idaresi <·: Ilanları 
1 • • 

'Yerli malı oldufu takdirde muhammen bedeli 35720 lira, ecnebi malı ol. 
duğu takdirde muhammen bedeli 18615 5 lira olnn 15 knlem elektrik çıplak tel 
ve kabloları 5-1-1939 perecmbe gUnU saat 15.80 dn kapnh zarf usulU ile An
karada ldnre binasında eatı:ı alınacak ur. 

Bu işe girmek istlyenlerln yerli ma h için 2679 ve ecnebi malı için 1396.13 
liralık muvakkat teminat tıe kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri:ıJ ay. 
ni gUn saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

f3artnameler parasız olarak An kar ada malr.eme dal resinden, Haydarpa. 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağ ıtılncaktır. (8518) 

• • • 

Muhammen bedeli. muvakkat tl'rninatı ve liste numaralarfle clnSlerl aşa~da ya· 
zıh malzeme 22·12·938 perşembe gilnil saat 15,30 dan itibaren liste sırası ile ve ayn 
ayn ihale edilmek ilıere kapalı ıarf usulile Anknrada idare binasında satın alma~ 
trr. 

Bu ite girmek istiyenlerln her liste hizasında )>azılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veslkalan w tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadar komisyon reisliti· 
ne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
sellOm '" sevk §efliğlnden da~ıtılacaktır. 

Liste No. Malteme 

1 
2 
3 
4 

Çinko lehva ve külçe çinko 
Düz ve oluklu galvanize sa~ 
Tel halatlar 
l{urşun levha ve kurşun boru \'t 

teneke levha • • . . . • . . 

f\1uhammen 
bedeli 

Lira K. 
11400 
16509 44 
20500 

5376 

Haydarpaşada 're
(8416) 

Muvakakt 
teminatı 
Lira K. 

855 
1238 21 
1537 50 

403 20 

· Nafıa Vekaletinden: 
~ıvaa - Erzurum hııttmın tS76 m cı kilometresinde yapılacak bir adet 

kl\gır açık tunel ile 656 mcı kilometresinde bir ve 550 + 667, 671. 67' Un.. 
cU kilometrelerde Uç amele bnrnkası ve 720 inci kilometrelerdeki k6prU79 
beş adet göı lliivcsı kapalı earf U.Buli 'e mUnnknsaya konulmuetur. 

ı - MUnr..kasa 28-ll-9:i8 t.ar1hbe tesndUf eden paznrteısi gUnU Al.t 

on t:eş e \'ekfilctimlı demlryollar inşa at daırcsind ki mUnsknsa komisyonu 
oaasmda )'Opılacalıtır. 

2 - Bu işlerin heyeti umwnlyes!.nln muhammerı bedeU yUz doksan Uç bin 
liradır. 

a - Muvakkat teminat mlktan o:ı bin dokuz yUz liradır, 
• - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık leleri genel prt. 

namesi. fenni eartnam". k6prU projesi açık tUpel malttnı . dört adet bina proje. 
ıl ve vahidi kıyasi fiyat cetvelinden i~aret bir takım mUnnlmsa C\Takı doku.ı 
yUz altmıe beş kuruş mukabilinde dem iryol!arı l:lşant dnlreslndcn tedarik O· 
hinablllr. 

:S - Taliplerin btr defada en aı. yUı bin liralık bir yol ve yahut ıimeL 
dlfer !ılnl mUteahhlt ııfatıle yapmıe olmn!an şarttır. 

6 - Bu işe girmek lstlyenler, rc!e rans ve diğer veslknlannı bir lltldays 
bağhyarak mUnakasn tarihinden en aı eckiz gU.:ı ewel vekalete vermek ıu. 
retne bu ı, lc;ln ehliyet vesikası tstlyecek \'e bu ehliyet vesijcalarını mlliıa
kl\Sa komisyonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası f çln mUnakaaa tarlh1ıL 
den stıklı: gUn fVVel yapılmıynn mUra cnııtlar nnzan itibara alınmıyacaktır. 

7 - MU::ıakMnya iştirak cdcr.ck?-er 2400 numaralı arttırma eksiltme ft 
ihale kanunu mucibince ibrımna mecbur oldukları evrak ve vesnikl muvakkat 
teminatlannı VE' fi yat teklifini havi lrnpnlı ve mühUrlU zarflarını mezkill' 
kanunun ve eksiltme şartnamesi :ı in tarifatı dairesinde hazırlanarak 2S-,.11-
g;ıg tarihinde saat on dörde kadar numııralı makbuz mukabilinde demiryollan 
inşaat dairesi mUnakasa komisyonu rei ı:: li~iır teslim etmeleri lhımdır. 

(~) (8287). 



~. 

• 

.........:::._ . , ~· ... 


