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~nkarada büyük Atanın 
başladı cenaze töreni 

Btryftli OJıt'nllıı taliutu f ztnJtt.e ttcn! glJttfrtııU'rlien.., 

şu sırada devam etmektedir 

• 

şer halinde. 

• 

halkı 

Binalar mUesseseler, taren yoluna a
çılan her gedik, her yer halkla dolmuş
tu. 

'69-----------------------------------------~ Gidiyor! 
Gidiyor, yastgelemez bir daha tarih e§ine; 
Gidiyor, on yedi milyon ki§i tcikml§ peıine • 

Gidiyor, sonsuz olan "/iuareti sıgmcu akla; 
Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla. 

Gidiyor, izleri üstünae 7'irilimiş ya§lar; 
Gidiyor, yerde kılıçlarla, iğilmi§ ba§lar .•• 

Gidiyor, harbın o en 'lior'liulu aslan yelesi; 
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan me§' al esi ..• 

Gene bir devr açacakmış gibi en başta o var; 
Hıçkıran seste o var, sessiz akan yCl§ta o var! 

l 
Siliyor ruhunun ulviliği fani etini; 
Çiziyor ufka, batan bir güne§in heybetini: 

Büyüyor, gökten inip toprağa ya'klaştıkça; 
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça ... 

Orhan Seyfi ORHON 
._ __________________________________________ __ 
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k. Ü çük Habeı leı 
lÇERDE: 

• Ekmek narhr birinci nevide 8,5, 1-
klncl nevide 7 .~ kurşa lndlrilmlştir. 

* lcra işlerinin tslnhı için celbedllmfş 
olan mUtehnss:s Hana Lem.na tetkiklerl
rıl bltrimiıJ ve bazırla::lığr raporu adliye 
vekAletlne vermiştir. Rapor tetkik edil • 
mekted.lr. 

• Sahaflar çarummdakl dOkktuılar gOn
den gUne harab bir vaziyet aldığı için 
bunıda.kl kitapçıların başka blr yere ve 
)'ine toplu bir §Ckllde nakli knrarlııotrnl
mrı ve tetkikata baelanmıııtır. 

• Yerine adliye sarayı yapılacak otan 
ltaplshane blnasrnm etrnfındakl evlerin 
istlmlW için muameleye girl§llmiş ve 
bunun için 44 bin liraya ihtyaç göste
rilmiştir. 

• TUrk Tarih Kurumu, tarihten evvel 
yaşryan lnsanlarm mağaraları Uzerlnde 
tetkikata kara vermiş ve bazı fişler ha
lll'lıyanık vllb.yetlere göndermiştir. 

• lpkell kadın çoraplnrmrn l!!lahr lçtn 
getirilmesine karar verilen ecnebi mUte
ba~m ayın ilk gUnlerinde gelecektir. 

• Maarif vektılctl gittikçe artan mual
lim lbtiyacmı karşılamak için yeniden 
mUsabaka imtihanları açmnğa karar ver
mfatlr. 

• Devlet Demlryollnrmda hareket me 
nıurluğu için açılan imtihan aym 28 inde 
Japılacaktrr. 

* Yedlkule ııurlarmda nıUzeler fdare
ai tarafmdan yaptmlmnkta olan tamirat 
bitmiştir. Diğer surlann tamirine b:ı=lan
mıetır. 

* Otomatik tartı maldnelcrtnln mem
leketimizde yapılm~st için Çocuı.: Esirge
me Kurumu bir Türk mtlhendlsiyle mu
kavele imza ctmL,tlr. Para atılınca lşll
yeıı bu maklncler Ankaradn kulalnılacak
tno. 

• ÖnUmUzdekl aydnn itibaren tatbik e

dtlecek olan yeni avukatlık kanunu f:;ln 
hazırlıklara başlanmış vo teşkil olunııcak 
baro mmtakıılan teııblt edll~tir. 

DIŞAROA: 

o 
ihracatın 
kontr:>lü 

Yen f den bazı madde· 
lt-r için nizamname 

hı:azırıanıyor 

Öğrendiğimize göre tç ticaret umum 
müdürlüğü, 1705 ve 3018 numaralı tağşi· 
§İn men'i ve ihracatın mil.rakabesi hak· 
kındaki kanunlara uyarak buğday, arpa, 
tiftik, yapağı ve portakalın da ihracatı· 

nı kontrol hakkındaki nizamname proje· 
terini hazırlamıştır. Şimdı bu nizamname 
lerin kanunt formaliteleri yürütülecektir. 
Diğer taraftan iç ticaret umum mildilr 

lüğil fındık, çekirdeksiz üzüm ~tandandi· 
zasyonu hakkındaki nizamnamelt in ta· 
dılı için de birer proje hazırlam~~ a. 

Tfirk mahsullerinin hilesiz olarak ve 
kendilerine has nefasetleri muhafaza edi· 
IPrek fennin son icaplarına göre hazır-

iann:.ak. suretile ihracını temin et.mok c;a· 

yesile yapılan bu i~lere iktisat vekfiletin· 
re büyük bir ehemmiyet venlmektedır 
Hundan evvel fındık. yumurta üzüm ve 
p21am .. •Jamnızın standardizasyonu ya· 
p·':m~tı. Yeniden buğ:lay, arpa, tiftik. 
yap;ığı ve portakal ihracatımızın da 
k">ntrol altına almmasile ihracatımızm 

h'!Itlen yansına yakın bir kısmı devlet 
m:ı:-akabesi altına alınmış olacaktır. 

a 1 

Maaş eUzdaoları foloJ{rafh olduğu için 
~onlrol lmktin.ı daima n1Pvt•ultor 

Mütekaitlerle dul ve yetimlerin altı alabilirdi. Fakat bugün Uç aylık maaş es· 
ayda bir yapılan Uç a)·lık maaşlarına aıt habmın behemehal kendisinın maaş ye· 
yo'.clamalar cuma günü nihayetlenecektir. rine gitmesi ve cüzdandaki fotoğrafile 

Bunun için geçen seneler olduğu gibi bu şahsı karşılaştınldıktan sonra maaşını 
sene şeker bayramında EmUik ve Eytam alması usulü dolayısile daımt bir kontrol 
bankası tarafından mütekaitlerle dul ve imld\nı vardır. Maaş almağa gelemiyecek 
yetimlere bır avans verilmemiştir. kadar hasta veya alil bulunanlar ise, an· 

.. . . . cak ellerinde noterden tasdıkli ve gene 
Mutekaıtlerle dul ve yetımlenn her al· 1 t ğ n b l 'k ı ı ek·11 t • . o o ra ı u unan vesı a ar a v ı er ayın 

tı ayda bır )'ôpılan ve onları sonsuz zah· ed k 1 1 b'J kt d' s· 
metlere masraflara sokan maaş )'oklama· 
lan çok itirazları mucip olmaktadır. Sal· 
tanat devrinde ıbdas edilen bu usul o 
gün için do~ru olsa oıle -Ougun içbir hiK· 
meti vücudu 1.a!mamıştır. Çünkü o za· 
mantar elinde maaş cUzdan ve beratı bulu ı 
nan her §ahJS başka birisinin maaşını 

ere maaş arını a a ı me e ır. ına· 

enaleyh vefat etmiş herhangi bir şahsın 
maacıınm almabılmesine imkAn ve ihfr 
a1al bulunmam2kt:ınır~ Bu vazivette ih· 
tı)ar mütekaielerlo ~ it -:ın3lnrmı "'" ;·c 
tımlerini aıaba ve masraflara sokan öu 
halin artık nihayet bulması en mantiki 
şekil bulunmaktadır. 

Yunanist2nla 
ti:are.t 

müzakerelE ti 
• Barselonada bfitün bir mahalleyi ha· ============== 

Sıvas - Erzı tum 
demiry~lu 

Gelecek ey' U ide· 
tamamlannuş OIHea" 'H hni ~afh8s111a ı?!rdl 

nlp eden bir yangın çıktığı bildirilmekte-
dir. İtfaiye ve kıtaat patlayıa maddeler 
depolanna sık sık vukubulan infilaklar 
dolayısile yangını sondürememektedırler. 
Cumhuriyet hüktlmeti yangının bir kun· 
dakçılık neticesinde çıl~tığını zannederek 
tahkikata ba~lamıştır. Birçok ki§i tevkil 
edilmistir. 

• Çekoslovakyada reisicumhurluğa ye
glne namzet o.arak hariciye na:m SvaI 
ko\skinin gö:.tcrilmesi ıçin Çek, SiO\ak 
ve Rüten partileri arasında kati bir itil~f 
hasıl oldul:ru söylenebilir. Reisicumhur 
inUhabatı müteakip hükfunet istifa ede· 
cek ve yeni hükCımet ayni gün teşekkül 
etmiş bulunacaktır. Başvekfüet için yeni 
rnil!i temerküz hareketinin şefi Beraunun 
ismi ısrarla zikredilm21~tedir . 

• Lehistanda Leopolda Polonyalı tale· 
belerle nasyonalist Ukranyalı talebeler a· 
rasında bir arbede vukubulmu~tur. tJk· 
ranyalı bir p:-ofesörün o:lasına bir kesta· 
ne fişeği atılmıştır. Politteknık enstitü· 
sünün rektörü gayri muanen bir zama· 
na kadar derslerini kesmiştir. 

• ltalyat!a Vencdik beledıyesi 1939 se· 
nesi ilkbaharı için 16 ırcı asnn tanınmış 
ressamlarının Paolo Veroussein en kıy· 

metli eserlerini bir araya toplayan bey· 
r.elmilel bir sergi vücuda getirecektir. Ser· 
gi g~nde tamir edilen ve Grande kana· 
lma nazır o:an Giu3tinıani sarayının ge
ni.'J salonlarında 25 nisanda açılacaktır. 

• Sunday Pittoual gazetesi Dilk Glou· 
cesterin şimdiki Hindistan umumi \'alisi 
lort Linlthgovun "azifcsirin hitamında 

onun yerine tayin edileceğini haber \·er
mektedir. Dük de Vindsor, 939 senesi 
başlangıcında MıSira ve Türkireye. mü· 
teakiben mart ayında Lond'\lya ve ora· 
dan Afrikaya gidncek ve en nihayet İn{!il· 
tereye dönüp kati olarak orada yerleşecek 
~ir. 

Sıvas - Erzurum hattının Erzincana Dost Yunanistanla aramızda bir müd· ri için sığınacak bir yer bulunuz,. levha· 
lannı taşıyan 500 kişi Alman konsoJos
tianesinin önünde bir ge;it yapmışlardır. 
Onümüzdeki çarşamba gOnü 20.000 \lern· 
k~ndeci tüccar. /ı.lmanyada ekalliyetlere 
karşı yapılmakta olan muameleyi protes
to etmek üzere bir saat mağazalarını ka
patacaklardır. 

ka:lar olnn kısmının küşat resmi ilkkii.· 
nun sonuna doğru merasimle yapılacak· dettenberi yenı bir ticaret ve klering an· 

la.ması akdi içın Atmada cereyan edt!ll 
muz~kerelcr sona ermek (izeredir. Oğren· 
dığımize gore, türkolis umumi reisi Bur
han Zıhnı Sanusun nyaseti altındaki he· 
yet tarafından temsil edıldiğimiz bu gö· 
r ·:şmelerde, Balkan an tandı m~mleketle-• Malen gazetesi Fransada hilkOmetin 

~ayanı arzu olmıyan ecnebiler için t~ 
merküz kampları tesisine karar verdiği· 
ni bildiriyor. Amme hukuku ve emniyeti 
adına daimt kontrola tabi tutulması icap 
eden yapancılar bu kamplara yerleştirile· 
rek halkdan ayn tutulacak ve sınıflarına 
göre gruplara ayrılmak suretile milli mü· 
dafan ve nafia işlerinde istihdam edile· 
ceklerdir. 

• Norveç kraliı;esi Mod, dün kamından 
yapılan bir ameliyat sonunda ölmüştür. 
69 yaş:ndaydı. Ingiliz kralı yedinci Ed· 
vardın kızı. simdiki İngiliz kralı akıncı 
Corcun halasıydı. 

tır. 

Sıvas - Erzurum demirynlu ilkteşrr 

nin yedinci günU Erzincana vasıl olmuş 
bu ~uretle Anadolunun göbeğinde şırr.dı· 
ye kadar en güç gidılir §Chirlcrimızden 
biri olan Erzincan, Türkiyenin bütün 
limanlarına ve bütün dünyaya bağlan· 

mıstır. 

Sıvas • Erzincan demiryolunun ikma· 
liyle de.miryollanmızın mecmuu 7039 ki 
lometreye baliğ olmuştur. Fakat o müd· 
dettenberi demiryollarımmn mecmu tu· 
10 bu miktarı çok geçmıştir. Çünkü Er
zurum hattının Erzincandan itıbaren 21 O, 
Diyarbakır - lrak hattının da 155 kilo· ı 
metresi hemen hemen ikmal edilmiş \'a· 
zıyettedir • 
Sıvas • Emırum demiryo!unun lnşaa· 

tma bu mali senede 8,740.000 inşaat 
m:ırırafı ve 900.000 liralık da muhtelif 

• Beynelmilel kanserle mQcadeJe hır- işlı>r ve malzeme bedeli olarak ccman 
liğinin teklifini nazarı itibara alan ltal· 9,640.000 lira sarfolunacaktır. Ge:eet>k 
yan tilmorlerle milcadele cemiyeti mem· sene iş çok hafiflemiş olacağından 
leketin en yüksek makamlarının yardi· 1..170.000 lira inşaat ve 300.000 lira mal· 
mile sonteşrinin 23 ün ile 30 u arasında zeme hedeli olarak 1,770.000 lira sarfo· · 
bir tümörlerle mUcadele haftası ihdasına lunacaktır. 
karar venniştir. 

• AL.as Lorenin Fransız y-.ırduna dön· 
mesinin ~·imıinci yıldönilmü münasebeti· 
le Colmar ve Metzde büyük ~:!nlikler ya· 

Sıvas • Erzurum demiryo1u, bundan 
tam on ay sonra 1939 cylUlünde tamam· 
lanmış olacak ve ilk tren Erzuruma va· 
sıl olacaktır. 

r "illi 'iOn ıçtimalarından birinde müzake· 
re \e kabul edılen Balkan memleketleri· 
r.ır. yel d•ğerile daha genış bır şekilde tı· 
cari mı.irıasebatta bulunmaları hakkın· 

dak? ka'Orm esaslanna uygun olarak ye· 
ni bir anla~manm esas hattan üzerinde 
mutabaakt hasıl olmuştur. Bundan evvel 
Romanya \'e Yugoslmya ile bu ~kilde 
anlaşmalar yapılmış ve Balkan memleket· 
leri de aralarşnda yeni anlaşmalar yapmı~ 
lardı. Yunani ·tanla aramızda yapılacak 
bu anlaşma zincirin son halkasını teş· 

kil edecektir. 
Dost Yunanistanla aramrzdaki iktisadi 

münasebat, bilhassa iki memleketin de 
~'C!<d•ğerinin benzeri mahsuller yetiştirme
si itibarile inkişaf edememektedir. Bizim 
Yunanistana daha ziyade satacağımız 
maddeler bulunduğu halde Yunanistamn 
bize satacak fazla maddelere malik bu· 
lunmaması kileringi iyi işletmemekte

dir. Yeni anla~manın bulunan bazı for
müll .. rle iki memleket arasında daha ge-

pılrnıştır. Metzde mera:;im mare_~l Pcta· ============================= niş iktisadi münasebata imkan vereceğı 
kralı Karol şerefine bir ıiyafet vermişler- tiınit cc:lilm~ktedir. in ve Colmardakine de başveldl muavini ı 

Şotanm baş.1<anlığmda cereyan ctmiştir.1 
• Dalkan antantı gcneJ kurmaylar kon·I 

feransı ayın 28 inci pazartesi günn Ati na·• 
da toplanacaktır. Tüı'k. Rum~ ve Yu· 
go:lav genelkurmay ba~kanlannın Afr 
nadaki ikametleri on gün sürecektir. 

dir. --on---
• Amerikada Jorjide bir bombardıman 

tayyaresi uçarken ateş almış ve ormana 
dü;müştür. 4 ölü. iki yaralı vardır. 

Ülev vaouı u 

• Nevyorkta e1lerinde "nazilerln tethiş • Fransız reisicumhuru Löbrön, ve re· 

• Alrmn ajansı, büyük Çek endüstreli 
Batanın tevkif edildiği hakkında çıkan 

haberin teeyyüt etmediğini bildirmekte-! 
dir. 

Denizbankm yakın sahiller postalarım 
yapmak üzere getirdiği ikinci \'apur tl· ı 
!evin açık deniz seferi yapmış olması ifr 1 
barile alman tertibatı çıkarılmış ve va· 
pur sefere hazır bir hale gelmiştir. 'ınrekeUerini eziniz .. ve "Alman )'ahudile· ı fikası dün Pariste bulunan Romanya 
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3lat1ata t!."J!- , 
diifl~ Matem o 

gtıııtı, 1 

B UGON materıı uıı >,.rtJ 
kalbimizdeki bUY seıcıı 

nız onu dUııUnrncmiz lfiı°!1 ıııe_...ı 
'd dCı;• ' ,s•·, 

gUn yalnız Ankara 
8 •un celi ' 

her tarafında AtAtUrk ıoJlf9ğt 
dınlıyor; faknt Atnlil~kıeıııe• ~ 
mUyor, hnttl anıtını b pıtJletlP ~ 
müzeye Ronulmuyor, I ea•I" 
gömUlUyor. Onun cesedıll d)sl )11ı4 
nerede olursa olsun. kell rŞ!llldJ. 
tarafındadır ve her ta f'1fl,-

. otnrak )11 • ..ııG 
dınç, dıı.lmıı genç k'Utı oı..-

Atatllrk dehnsını 'J'{lr dtğil• 
bı oı1ııblll " mıştı; o, bir ferd, r iJJSJll 

let hayatının, kudretinin eaıı" 
O bayatın ıet ·J 

tecelli etmesiydi. ı:ııOd" "~ 
z· bir . 

o kudret tUkeneme • dilııebilıt•..., 
uğnynblUr, mkıntıya 11lb ,r ~_., 
raı,ru zanırct ı~ındo ha 1'uııetl"' • 
mUş olabilir.,, Yanar vedls! d"ğtf.i 
AtatUrk, ynnl yine ıten kll\f\)fP"'.ıı 
mllleU taze bir huyata ,....,e• 

' k ctt .. ~ 
mııyUllerlnl tahakltU 'l\fU!~ 
hfiJ.'ilh ,,.._ta GlrmPlt Jç~~ 1 ,ı.J. »'

11 

lt~noı aureım o a.ilrıiı ':...tıııde 
di SD•"' .J 

mal de milletini ken ~ _,~ 

TUrk milleti ona b::ıkrdtıll' 11"':. 
1 •o ' kı>ndinl gl5rmUıı o u~ )[eııd.IJl8 ~ 

g5rmesl lc;ln de kendi ınlııet1ıı111 'I 
kft.fldlr. AtatUrk, TUrk bt.r trrd· 1 
dinden bUyüktU: çUnkU ç ~<f' 

• blrk8 uıı 
tetln ancak bir va}la tııı bot ııJ 
11U ettiği halde o, rnUle •8rttl~~ 
nnı, bUtUn bUyU1t1Uk ve :flıcııt 111 
tarını temsil edfycırdU· 1tflt111e ııı,Uf ",) 
!etinden bUyUk dC"fildl, tirdutt1111-' 
bUyük olamaz. Onda g ıııette 
rnznetlerl bulmak için rıı 

ıtOl 
kdfldlr. uıııcU ~ 

Buglln matem gtınU. ~ıı eıı f 
en iyi temsil cı.nıfş, 0~ııaıı!I ıl 
sureti olmuş sdııın 8 ...nııO d~ ;/ 

U ... cıs ı;~ tıfl 
Fakat matem gUn • " b'' bif 

bftn b"' 
ği!dir. O, "harab ve rdr}.,s !'~ 
duğu mJlletlni ıuırtateJcrat' >'e g1l 
ölUmU ile o ınilletlıı ıııııte111 
me91 için değildir. J31lib e tlı11~ıı~ "' 

1 a tc"c .ıı:11er" ı· gönUll!'rlmlr: on ,.., ıtıl' 

U Unrıırn. ·ıı rŞ 
yaptıklarım d ş .;e ıı ,~, 

~i1k nutkunu okuynlı~ dU&rıOP ~ 
kat onun yııptıklartf. 111ııt(l11l f 

bU tnO,_ 
lerinl okudukr,a. 8rııS ııt 

dahi göz ya~ınrııntı bf59urıı0 .. f 
• 1 .. r ıe 0111" 

b('ı:ısUm. bir tft ,.a t.1rtıÜ' tfl ./ 
ttr· onu meydana gc dU~ııı"' ıı• ,4 

mı;nsub otmnktnn dttY ~ıııfl1•• f.6~f' 
uıın: e ıjd" 

B•tgUn T!'a.tem f{ ıırııfl1 J .ı 
bi (latııı aıııe .,,,, 

mtzdtr. onu r rı dcır ~"" .I' 
ijı\'l\.'! 1ıt ~ııııfl • .,.-

yeC"°"lm lz frln !: 8 fl't' r 
t yarın 04oıı (l 

muzilur. Fnkn H d ısıl' ;/! 
···nU c1ıı. ı-ıtı' f" 

varm onun ö!~Ur:ı• tftilt• ttJll ~ 
i!fr; vnztıml\zde )'fl1nıık 1311 ııı~. ~ ,. 

• • 1 e• · ~v ~· di~ teb"s'lilrn kn • b'ı1tı' 0 ,")·- ~ 
trkrar '11114, ,-e 

Jnrfnt'!nn sonra a:ıtn' .... ııde 
hnvatn. o ytnc baŞrrtl a.,uııcrıv-
ramızdaymll! gtbf, f! 1>C 

ırecclHı· ... f. 
yer vermeden g .11"" 

r-ıur' 

" u ,1e~9 .r~ o 
K 1 ' 111 ' 1. 

1 
"',. ~ ~ıı' ı 

i h 1 haf l 8 çı "ııJ a01:d,r ~ 
rnııte J 

Milletin tıuyUk ıııttfıııtlıı•~r ' ~ 
ildncltcşrinden 10 
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Halkçı Ankara dün 
gece uyur11adı E: E 1 ATA 

. Atatürk lıalkçıhkta 
hıç müsamahakar olmadı 

Sabahlara kadar bütün Ankara halkı aziz Şefe 
son tazim vazifesini yaptı 

~tallın ha 
ııtt~el< iç~çılık va ıOanru tebarüz et-ı 
'Otıdan e' ~ene. istiklal harbi tarihi-
~ r. ~ele kadar bir göz atmak 
• tıırk . 
llt>ı dıror ki. 

lft ı~ıı . '1ıılletin .. 
lıı b !as ettif vıcdanında ve istikbalin-
>~ ~r r1>ııttı 1111 biiytJk tekamül istidadı-

11e. sır J 'b· . it 1 "'""P gı ı vıcdanımda taşıya-
GtbıL ey, bütı't'n r • • • • • 

A ı. 1( etı · ııeyetı ıctımaıyemı-
"<at 11111 k ~ 't Urkun ( ~ mecburi yetindeydim ... 

tın ~~ lllillet~~lli Sir) diye vasfettiğı 
'·~dığ1 ~nın_ necip varlığından bu
~ lf haııt akıkat içinde her şeyden 
~~ttı.ır. Çılık mefhum ve şumulü 
~~ ınıur sır) . 
ı~ı klira ın .. azız cumhuriyetin te 
~ . buıun~ buyüJc prensipleri ihtiva 

~ı hiıtıbaren ~nu Atanın 1919 tari

' ~ Şekild ~atını takip etmekle de 
Ilı halk e &orürüz. Atatürk biran 

r~ c:ultıhu~an ayn düşünmedi ve bu· 
illı~de cinc:e Yete baz olan parti pren· 

l Ur~,, bu vasfı dikkat önünde 
il' ... •e 

~ tıe hdk· . 
4 ~ ecı ~~ııyel kaynnlt nıill~ttir,, 

1 e>ı 11 h ~ ••mrru11; otı rnıısuvur 

Ilı .. '1>ıı1a ~. 'rbir /erde, hirbir aile}'t 
lı ., • 'llçb ' ) • 

11 ntrıda~ı ır cemaate imtiyaz tanı-
" t"' v <ırı h ııa;lltecı ' alktan ve halkçı olan 
et çıı;n Parti pprensipi ebedi A
t \e kısıt lllefkures.i uzerindeki has

"-0 ~k 8-s ~nçlığını gösterir. 
q_tt~ O ll'ıa~rtınıuz 1919 gecesi saat 

:Jıi '.saat l 
1

1 
de\'letinin Harbiye ne

b '>etı.e bi 
1
. den sonra da Padişaha 

"t f~r~ bıldj~~t~ askerlik silkinden 
,,Ilı 1 llıillet) ıstı .. Bu suretle Atatürk 
~ l(,)~ullu;· halınde ~alışmağa karaı 
'ıbı.')eı ı Ordu. Ata diyor ki· 

._ '<l' <ıra/ • 
'ıı oı ~, g edikJ· 0 ndan, ordulara ve mil-
~ 'ııııııo~hiy~111u tarihten sonra resmi 
rı.. "f/ı len ·· 

~·'ft,~ >ı ~ef k mucerret olarak, yal-
~t at ve · · · -ıı. Ot O>ııt.. cıvanmcrtlıgıne gu-

"llı.ı 'ırJ •• lt7n. 
·
11 ~il~· a,. ilJıa ız menbaını ve kudret 

·~ıır~e~ile : ve kuvvet alarak vic
~ ~ b attık evam ettik., 
'ııı 11G;·lilt lll~e asker, ne müfettişti. A

~~ı. ;ue birt~cadclesine başlamak ü
lıl ~~ Ste bu 

1 t~ Çalışan bir Türk ev

' ~ı~lacıığ1 ~rıh Yani Atanın mille-
~ ~~ b·ııı at'kas u zaman, Türk milleti 

1't tı' butllnl~da daha inançlı, daha 
tt ~I kon r ~e birleşti. 

~ ~e~YetiJ g esınde tesekkül eden 
•· lıni k de adında g··rül· d"~- " 
·~ on o ugu uze-
Q .... htiııd greden yani halktan al-
.""14 eyd· , 

1 ırı n tıa~ı '.· Ebedi Ata, ilk başla-
Civaıı,.. }alnız Türk milletinin 
~ ·•ıeru·.... . 

rıı u\~. ''•ne, kudretine ve ne· 
<la UVarıak1~se. uğra~tıktan, boğuş-

1 ııı ~ene 1'\irkold~t~n'. k~duktan 
·:ı~ 1J ka rnılletının necıp Türk 

" ~ nında Q C:Urnı. mevcut kudretlere 
ı. · ··"•U · ~ "" dı . 11Ycti ve inkıl§pları 

>. e ~Ot k' 
'<l~tq 1: 

ı ta 11ı •• 
~ ı, ı· '4stenit l ı 

~ i4~ lihııleıı 0 an bir hiikumetfo 
il> 

1eııı1 ~eı, hdı/ . anlaşılabilir. Böyle 
ı: <ılk h;ı~>nıycu milliye esasına 
·'Ilı flı>ıetidir. Cumhııriyet· 

ra i 
ı 11 Ptenj 1 . .. 

ı1. 1 ka""'- P en ı~ın başmdanberi 
"<i•lh. z uetrn . 
~1··'<1 herfe{' e?1ış. ebedi Atasının 

~ ~)or A. .erın başı olarak kal· 
er~ · tar 

~ ıe • 1'arihl u;k halkı, halk onu 
- ~ t ~fi bô erın hiçbir devrinde 

,' v~ ~ıilınunJ'le bir bütünlükle ölü
•ta>'a ~·~caı.1 en ebe.diyete kadar se· 

t "" a.,rnış d ~·1d· · "O\'le b' rgı ır. Bu kud· 
ır tarihin verdifü neti-

Atatürk halk fırkasının kuruluşunda 

hilhassa halkçılık prensipine dayanmı~ 

bulunuyordu. Bunun tekamül safahatını 
ebedi Atanın rumhuriyetçi, milliyetçi 
\'anflanm tebarüz ettirmemiz sırasında 

gostermi[>tik. Şimdi mütekamil şeklinde 

ele aldığımız cumhuriyet Halk partisinin 
haikçılık prensipi tamamile tebarüz et· 
miş ve son ıstıfata varmış bulunuyor. 

Cumhuriyetin on beşinci yılı münase
betile inti~ar eden eserde bu hususta deni· 
yor ki: 

"Türk inkılap tarihinde Halk partisinin 
ehemmiyetli gördüğü esaslardan biri de 
Halkçılıktır. Bu esas şöyle tarif ve tesbit 
edilmiştir: 

"1.ade ve hfildmiyet kaynağı millettir. 
Bu irade ve hakimiyetin devletin vatan
daşa ve vatandaşın devlete karşı olan va
zifeleri tamamile yerine getirmek için inil 
lar.ılmı:ısı Partinin başlıca prensiplerin
denriir . ., 

"Kanunlar önünde mutlak bir müsavat 
kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, , 
hiçbir sınıfa ,hiçbir cemaate imtiyaz tanı
..... ,."" ~"'"r.tdı:ıı;ılanr hallı:tnn--vc hcılkÇI ola

rak kabul ederiz .• , 
"'Türkiye cumhuriyeti halkını ayrı ayn 

sınıflardan mürekkep değil, fakat ferdi 
ve içtimai hayat için iş bölümü bakımın· 
dan türlü hizmetlere aynlmış bir cemaat 
sarmak esas prensiplerimizdendir; çifçi
ler, küçük sanat sahipleri, sanayi erba
bı, tacirler ve memurlar Türk milli \'ar
lı~mm başlıca çalışma unsurlarıdır. 

Bunların birinin çalışması öbürünün ve 
hepsinin hayatı \'e refahı için bir mecbu
riyettir,,, 

"Partimizin bu prensiple gözönünde 
tuttuğu gaye, sınıf kavgaları yerine içti
mai nizama ve tesanüdü elde etmek ve 
menfaatler ar.ısında biribirlerine zıt olmı
yacak surette ahenk koymaktır. 

Menfaatler liyakat ve faaliyet derecesi
ne göre olur.,, 

''Bu cümleleri tahlil edersek anlanz ki 
inl:ı!abımızın halkçılık esası: 

A - Demokratlık, 

B - Herhangi bir fert veya zümreye 
milletin umumi hakları haricinde imtiyaz 
tanımamak, • 

3 - Sınıf mücadeleleri kabul etmemek. 
Unsurlarından terekküp eder. 
Mıntaka menfaati, derebeylik, ağalık. 

aile imtiyazı fikirleri yoktur. Bir taraftan 
işçilerin çokluğu ve beraberlik kuvvetine 
dayanan iddialarla milli çah~a ahenginı 
bozacak zorlu hareketlerine, öbür yandan 
sermaye sahiplerinin para ve varlık gü· 

Ankara, 21 (Hususi muhabirimizden, 
telefonla) - Ankara, sağ uğurladığı 

,Büy~ Atayı tabut içinde kucaklamak 
matemi içinde ağlıyor. 

Onun mavi gözlerinde yeni doğ~uş 
bir giıneşin ışığıyla ısınmış gibi, Atası
nı güzel yüzü, altın 6açlariyle diri ve 
her zamanki gibi hayat ve neş'e, ümit 
ve iman taşan varlığiyle sarmış .olan 
Ankara, dün onun tabutu karşısında 

bir an ,bir tek kafanın saçları gibi yo
lundu, bir çift hasret ve müştak göz 
gibi yaşla doldu, bir tek yaralı kalb gi
bi ıstırap ve elemle burku1ıdu. 

Büyük ölüyü taşıyan treni Etimesut
tan karşılamağa çıkan Türk hava filo
sunun Ankara semasını oğultuya boğan 
ve sanki birer feryat gibi şehrin üzeri
ne yağan sesleri, Ankaralılara ebedi A
tanın yaklaştığını haber verdi. 

Onun yarattığı, aziz cümhJriyetimi
zin aziz merkezi Ankaranın Atasız ka
lan halkı, henüz tan yeri ağarmadan 

tıpkı İstanbul gibi bir tc1
• gediZ: bırak

maksızın sokakları, yolları, caddeleri, 
evleri, damları duvarları ve her yeri 
hıncahınç doldurmuş bulunuyordu, 

Koca şehir derin bir huşua varmış 

gibi ve henüz sanki uyanmamış gibi 
scnsuz bir sükftn içinde Atasını bekli
yor. 

Tren, üzeri.:de taşıdığı büyük ölünün 
ebodi varlığının büyüklüğü altında e. 
zilmiş, sanki tekerlekleriyle hıçkı

rır gibi gara girerken, yolları dolduran 
insan kütlesi dalgalandı. Kafalar istas
yona doğru .döndü, gözler doklu. Ku
laklar uğuldadı ve bütün Ankara, İstan. 
bul gibi, Türkiye gibi, hıçkırıklarla ağ
lamağa k.Jyuldu. 

Muvasalat töerni başlamıştı. Top 
sesleri duyuluyor. Bu .sırada Ankaranm 
u umı ın ttza ası ş y,c ır: 

Tören yolu istikametince iki sıra 
halinde Jıürmet ve tazim saftan kuran 
harp okulu talebesi silahları aşağıya 

dönük Atalarını beldi)ı:>rlar. 
Tören istikametince yollara açılan 

caddeler, yollar, polis ve jandarmala
rın kordonu altında kapanmış bulunu 
-yor. Halk sokak kıvrımlarına, cadde 
sonlarına kadar kesif ve bir tek kütle 
gibi görünüyor. 

Takdirle yadedilecek bir intizam ve 
sükun ilk ,görünüşün intibaıdır. Halk, 
büyük ölünün aziz ve· ebedi hatırasına 
cluy.duğu bir hürmet ve tazim içinde 
bulunduğu yerden ne bir adım jleri, ne 
bir adım geri gidiyor. 

Evlerin, binaların, müesseselerin, 
apartmanların pencereleri kadın, erkek, 
çoluk, çocuk binlerce insanla dolu ... 
Damlarda kendilerini tehlikeye koymuş 
kaç kadın, kaç ihtiyar görülüyor. 

Saat ona doğru, ebedi Atanın hedef 
arkadaşı, zafer, harp arkadaşı, kahra -
manlık ve inkılap arkadaşı Reisicum· 
hurumuz İsmet İnönü ve bıütün vekil -
ler derin bir hüzün ve tessür içinde 
istasyona geldiler. 

Tren gelmiş bulunuyor. Tören başlı. 
yor .• 

Reisicunihurumuz İsmet Inönü tre
ne girerek büyük ölüyü selamladı. 

Minimini yavrusundan Reisicumhu-

cüne dayanarak işçilerin haklarını çiğne- ================= 
melerine yol bırakılmaz. Bunun için sınıf lerin :sınıf menfaatlerini muhafaza için 
kavgası ve tahakküm yoktur. kurulduğunu \'e bizde gQya ayn yarı sı-

Bu manada anlaşılan halkçılık prensipi mflar 'rannış gibi teessüs eden partiler 
ne sahip olarak milliyetçiliği en temiz ve yüzünden malum olan acıklı neticelere ~a
saf bir kıymete yükseltebiliriz. Yalnız bit olduğumuzu ve halbuki Halk partisi 
milliyetçilik Türk vatanının sının içinde dediğimiz zaman bunun içinde vatanda5-
dilbirliği, kültür birliğile, mazi hatırata- larm bir kısmı değil, bütün milletin dahil 
rına ve gelecek zamanın emellerine bağ- olacağım .. söyliyerek ve kafasile eli işli yen 
lılıkta birleşme yapar. Fakat bu anlayış· bütün millet efradının meşgalelerini ayrı 
ta birleşmi:ı olsa da içinde sınıf, imtiyaz ayrı tetkik ederek neticede "Muhtelif mcs 

çarprşmalan bulunan, yani halkçr bir !ekler erbabının menfaatlerinin yekdiıe
duygu ile birleşmiş olan bir millet halk ve rile imtizaç halinde olduğunu. bunları sı· 
şerefte müsavi fertlerle kurulmuş bir mil· nıflara ayırmak imkanı bulunmadığım 

li birlik vücuda getiremez. Onun için ve hepsinin halktan ibaret olduğunu,. te
Kemalizmin kabul ettiği milliyetçilikte barüz ettirmi~lerdir. İşte bu izahattan son 
halkçılık zaruri bir unsurdur... ra partimizin Halkçılık şiarı da aydınlan-

Eserin gene bir yerinde halkçılık şiarı- mış oldu... 1 
nın aydınlanmasında şu izahı görüyoruz: Ebedi Ata halkçılıkta hiç müsanıaha· 1 

"i\.1illetin siyac:i partilerin çatışmasın-- kar olmamı~tır. Jşe halkçılıkla ha~laclı işi 1 
dan çok cam yanmış olduğunu,, İ§aret et· halkçılıkla bitirdi \'C bütün bu manzume-j 
tikten sonra ''Başka memleketlerde parti- yi halkçılık ü~erine kurdu. 

runa kadar bütün bir milleti, askeriyle, 
memuriyle, halkıyla, talebeleriyle ve 
bütün mevcudiyle ağlatan büyük Ata, 

ebedi Atamız, büyük Türkün tabutu, 
orgeneral Fahreddin Altayın idaresinde 
trenden büyük ve sonsuz bir tazim ve 
ihtimamla kaldırıldı. 

Alınlarına ellerini yapıştırarak Ata
yı selamlayan asker:n, ~apka!arı ellerin
de, boyunları bükük erkanın gözlerin
de biriken yaş, halkı daha taşkın daha 
c~kun bir hüzne gömdü .. Vekiller ağ· 

lıyor, meb"uslar ağlıyor, halk ağlıyor ... 
Göğüslerine göz yaşlarından parça 

parça ıslaklar dolan büyük Ü•ıiformalı 
subaylar kılıç çekerek top arabasının 
etrafında sıralandılar. 

Araba hareket etti .. 

Uzerinde ebedi Atanın aziz tabutu
nu taşıyan top arabası ağır ağır iki sı

ralı halkın hıç!.ırıkları, feryıatları ara
sından ilerliyerek Büyük Millet Mec. 
lisi önüne geldi. 

Atanın tabutu kendi eliyle kurup ko
ruduğu Büyük Meclisin önünde hazır
lanan muazzam ve muhteşem katafalka 
ayni tazim, ayni ihtimamla konulurken 
halk arasından ağlayanların: 

- Atam, Atam!. 

diye haykırıştıkları duyuluyor. 
Cihan böyle bir hadise kaydetmedi.. 

Cihan böyle bir matem yazmadı. Cihan 
böyle bir milletin yekpare hıçkırıkları 

arasından ebediyete varan bir Ata da
ha yaratmadı .. 

Katafalk, mor renkte kadifelerle sa-

rılmış bulunuyor. Defne dallarının üze
rine sızan meş"alclerin alev rengi güneş 
yere inmiş gibi mühip bir ır."'.llzara veri. 
yor .. 

Gelenkl~ katafalkın etrafında ve üs
tünde ve Meclisin her kenarında bu 

mühip görünüşe daha scnsuz bir hüzün 
katıyor. 

Tabutun etrafında altı meş'ale yanı· 
yor ve ortada yedinci bir meş'ale var. 

Reisicumhur ismet inönünün çelengi 
tabutun önüne vazedildi. Büyük üni -
formalı generaller, subaylar ihtiram 
nöbetin deler. 

Törenin ikinci safhası tabutun kata. 
falka vaz'ından sonra başladı. 

Halk sonsuz bir heyecan ve sabırsız
lık içinde bekleşiyoralr. Saat on üçten 
sonra Ankaralılar, Atalarının önünde 
tazimle eğilerek doya doya ağlayacak· 
lar. 

Ankarapalasın balkonunda ecnebi 
heyetler azası ihtiram halindeler. Her 
tarafta her insan anlaşılmaz bir elem 
içitıde Atasının tabutuna ynşlı gözleri
ni çevirmiş, vecd için.de,. Tayyarelerin 
uçuşları devam ediycr . 

Katafalk önünden muntazam sıralar 
halinde başları önünde ağlaşarak geçen 
Türk milleti büyüklerini, halk takip et
ti ve böylece gece de devam etti. 

Gece Ankara 

Gecelerce Ankara uyumadı zaten .. 
Fakat dün gece Ankaralılar sabahlara 
kadar ayni heyecan, ayni hasret ve iş
tiyak, ayni elem ve ve matemle evlerine 
dönmediler. 

Gece katafalkın önünde yanan meş'a
leler ağlaşan Ankaralıların solan yüzle
rini ışıklandırmasayclı, koca bir şehrin 
bu büyük tabuta örtülüp söndüğü sanı
lırdı. 

Her şeyi silen ve örten gecenin ka
ranlığı içinde katafalkın üstünde altı 
meş'ale yanıyor ve Atatürkün tabutu 
üzerine gölgelerle karışık ziyalar dü
şüyor. 

O zafer abidesi önünde yanan ve O
nun kur.duğu halk partisinin, ab pren
sipinin remzi olan altı meş'ale, başı u-

cunda iki general, iki subay ve iki erin 
resmi ihtiramı ifa etmekte bulundukları 

Büyük Şefin tabutunun bulunduğu ka
tafalka giden yolu yadınlatı~r. 

Sabahtanberi bu büyük mateme iş

tirak eder gibi kapalı ve kasvetli geç -
mekte olan hava, saat dörttenberi yağ
mura çevrilmiş olmasına ve devamlı bir 
halde yağmakta bulunmasına rağmen 

halk sabahın ilk saatlerine kadar akın 
akın büyük şefin tabutu önünden tazim 
geçidine devam etti. 

En küçüğünden en büyüğüne kadar 
bütün Ankara, en büyük evladına karşı 
içdcn duyduğu acıyı, O'nun tabutu ö
nünden geçerken gösterdiği sükün ve 
vakar içinde tazim ile izhar eylemekte 
idi. 

Gecenin sükutu içinde yalnız ve ynl
nız, bir hışırtı .duyuluyor, geçen binler. 
ce, binlerce halkın ayak sesi ... 

Ankara, bugün yapılacak cenaze tö
renine hazırlanıyor. Yalnız Ankara de
ğil, günlerdenberi harıl harıl nakil va
sıtalarının şehre taşıdığı halk gece ya-

l 
rısından itibaren kendilerine aynlan 
yerleri doldurmuş bulunuy.cr. 

Yirmi yedi yabancı 
devletten Ankaraya 

-heyetler geldi 
HugUnkil cenaze töreninde dokuz millete 

mensup askeri kıtnlar bulunuyor 
Ankara, 20 (A. A.) - DUn Ankaraya 

gelen lrak ve Fransız manda idaresi he

yetleriyle Bulgar heyeti ve Bulgar aske

ri kıt'nsı, lran, Yugoslav, Sovyet, Fran

sız ve Alman kıtaatmdan sonra bugUn 

de sırayla hususi trenlerle Yugoslav he

yeti, İngiliz heyeti ve askeri kıt'nsı, 

Sovyet, Fransız, Alman, Polonya, Arna

vutluk, Mısır, Macar, İtalyan, Estonya, 

Letonya, Danimarka, lspanya, Suriye, 

Finlandiya, İsveç, Hollanda, Belçika, Çek, 

Japonya, lran, Efgnnistan, Milletler Ce

miyeti, dilyunu umumiye heyetleriyle 

Yunan heyeti ve askerl kıt'ası, Ankaraya 

gelmişler ve heyet azalan Ankarapalas 

ve Bclvü palasta kendilerine tahsis olu

nan dairelere veya kendi elçiliklerine, 

!ngiliz kıtaatı Gazi terbiye enstitüsUne, 

Yunan kıtaatı inşaat ust::ı mektebine, 

Romen kıtaatı jandarma enstitüsüne yer

leııtirilmiştir. 

Metaksasm ziyareti 

Ankara, 20 (A. A.) - Yunan Baş\'C

kili Ekselans Metaksas ve Yunan hcyetj 

Ankaraya gelir gelmez Baııvekil Celal 

Bayarın refakatinde doğruca Atatürk'ün 

tabutu önüne giderek bir dakika süküt 

etmişlerdir. 

Metaksas, Reisicumhur 

nezdinde 

Ankara, 20 (A. A.) - Reisfcilmhur İs

met lnönU, bugUn kendilerini ziyarete 
I 

gelen r:;kselii.ns ?Jetaksas1 kabul etmiş ve 

uzun müddet görUşmUştür. 
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/Jaştaw ıı 1 111cıde 
ve çok m.1.k yerlerden gelmiş bulunan 
h:ılk lnğmur Jnğmasına rağmen sokak
larda derin bir hu15u ve vecd içindeler. 

Atatilrk'ün ccnnzc törenine saat 9,5 da 
b:ışlanacak. 

Büyiık Millet Meclisi önü, saat yedi
den itibaren, frak \'e silindir giymiş ola
rak gelen s:ıylnvlar, bUyük Uniformnlı su
baylnrla dolmuş bulunuyor. 

Ankarnpalasta bulunan ecnrbi heyet
ler de büyük üniformalnriyle hazırdılar. 
Çok er!tendC'n gelen he~ f"tler proto!:ol 
mcmurl:ın tarafından kendilerine göste
rilen yerleri i!lg'll ediyorlar. 

Ecnebi kıt'alar, Taf)hnn i.stlkamelindc 
toplanmı tardı. 

ButUn dJkk1nlar kapalı, resmi. yarı 

resmi mile "eselerin Uzerlerindeki bay
rnkl:ır yarıya kadar ç 1 ilmişli. 

Yalnız fotoğrnfhanclC'rin vitrinleri açık 
ve halk fevç f vç bu \itrlnler onUnde si
:ra.h tüllrre s:ınlmış ebedi Atasını ::ılTiı~ıı
rnk s yrediyorlar. 

Tayyare filolan, snbahm ilk s:ıntindrn
bcri hareket halindC'IC>r. 

Ya· murn raıhnen al<;:!k mcırefed n u
çan ha\•a filomuzun çıkardıbrı uğultular, 

scmndnn yağan bir rery d ve ıstırab gibi 
kC' if halkın Uz rlcrinde d:ığılıyor. 

H<>r tar fta, herkes küçüğünden bü
yu ·une, çocuğundan ihtiyarına kadar 
hıçl:ırıklnrln ağlıyorlar. 

Saat 9,5 
Toren ba lıyor. Törene iştirak edecek 

hc>yetler, zevat, kor diplomatik, ecnebi 
kıt'alar, Türk kıt'alan yerlerini almış 
bulunuyor. 

Bii) Uk ölUnUn tabutunu kaldıracak o
hn 12 ııaylav ı·met Meclisinin merdiven
leri önünd hazır bulunuyor. Bu heyet 
ş·ı z vattan mürekkeptir: 

farelin saylavı Hilmi Çoruh, lstanbul 
c:aylaq Hamdi Gün oy, İstanbul sayb
vı Atıf Bayındır, Kırklareli saylav:ı Züh 
tu Akın, Trabzon saylavı Daniş Eyribo
lu, lzmir sayla\1 Hasan Ali Yücel, Kü
tahya s:ıylavı Mehmet Sümer, Kütahya 
~ay\a\1 Naşit Hakkı Uluğ, Manisa sayla
vı Kenan Ürer, Marıisa saylavı 
O man Ercin, Erzincan saylavr Hik
met I~ık, Tokat saylavı Galip Teker, 

Heyet frak giymi~ bulunuyor. Silin· 
dirler bir elde, mendiller diğer elde ağlı
yorlar. 

Büyük Millet Meclisinin istasyon bina
sı ta.-afındaki çelenklerin önGnde saylav
lar duruyorlar. 

Ankarapalasm kapıı;mm önil yava5 ya· 
\·a~ doluyor .. 

Saat ona yirmi kala Tashan önündeki 
ecnebi kıtalan ağır yürüyüşe geçiyor. 

Gazeteler halk arac:mda elden ele do· 
laşr~·or. Halkın içinde civar köylerden 
gelmic: binlerce köylü kadın. köyln ihti
yar, köylü yavrular, gazetelerde siyah 
çerçi,·e içinde gördükleri ebedi atalanmı 
fel) atla ağlıyorlar. 

Tören b:ışla :Ir 
Onde riyaseticumhur bandosu, arkada 

bira .keri kıta y~mış ya\ aş yaklaşıyordu. 
Tabutun sağ ve sol kenarlarında mev

ki alacak generaller büyük üniformalari
lc hazır bulunuyorlar. 

Top araba~ tabutun mevzu olduğu 
büyuk \'e muhte,.em katafalkın önüne 
g .. lince bütün tören heyeti durdu. 

ltfaiye bir merdiven taşıyor. Merdiven 
iki ha ::um:ıktan ibaret bulunan kaidesinin 
önüne getirildi. Katafalkın önünde bulu
nan Fran a reisicumhuru namına konan 
~elenk kaldırıldı 'e arkasından Türkiye 
rei icumhunı Ismet lnônür.ün çelengi kal 
dırılı} or. B:ıŞ\ eldi Celal Bayarın, Biiyül; 
Millet mecli.,i rei i Abdülhalik Rendanın 
Geneikurm:ıy Ba)ham mareşal Fevzi Çak 
m:ıkın çelenkleri alındı. 
Büı ük ôlünün tabutu üzerindeki örtü 

kaldırıldı. Tabutu kaldıracak 12 saylav 
hıçlma hıçkıra ağla} arak tabuta iğildiler. 
Büyük bir lıu~ içinde seyredenler ara· 
sn dan vaveylalar duyuluyor. Bütün bir 
millet tabut kalkarkt!n tekrar ve bir defa 
cfaha, birer ı~at daha fiddetli bir hüzünle 
aY.a ıyor. Tabut ağır ağır merdivenler
d"n indırilcrek top arabac:ında hazırlana;. 
} ere konuldu. 

Şim-Ji katafalkın üzerinde ve etrafın· 
d·ı } em} eşil taflanlardan başka bir §CY 
~ i unmüyor. 

S=ıj la lar Millet Meclisinin alt başına 
meliler. Top arabasının arkasında kara, 
:.,niz, hava subayları sıralanmış bulunu

lar. 

G.ıyuk he} kelin cephesine tesadüf eden 1 
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sırada generaller dizilmişler bir hürmet 
safı kurmuş bekliyorlar. 

12 saylav altı ı sağ, altısı sol tarafta 
olm..'lk uze e top arabasının yanlarında 
me' !,i aldr!ar. 4 geheral cenazenin baş 
ucuna geçerek kılıçlarını çekip nobet bek· 
liyorlar. 

Kcs.f b:r sis Ankaranm tepelerinden 
yavaş :ravaş yükseliyor. Hava filomu
zun u{!ultu!arı duyuluyor. 

Orgeneral Fahreddin Altay, yanında, 
Orgcn:ral 1:-zedC::n, diger yanda gene
ral a .. ım yavaş ya iaş yürüyorlar. 

Sen nob:ti beldiyen bu üç general 
to;> ara' a ın-1 L:lJikr. 

Tabut top arab:sına konulurl;en ge
neı.al ar ı:eı:. .• 1 \a .. ~) e.inc!eler. Her ta. 
raftan t..ılıut sörU!uyor. Tabutun arka
sı. ::an lı:.:yu't ünifurmalarını giymiş 

sulıaybr bü:; ü1: b:r T:.:rk bayrağı ge· 
t:riyorlar. 

Ecn~:.i heyetler An!carapalasın önün
de'd mev::ikr:nde yer almış, rı'atın ha
r ~ke .i 1i beklıyı:>rlar. 

T.ıb:.ıt top ,r:ıhsına !:>.ığlar.mış bu -
hındı.g.ı için artık her~ey ha ırianmış 
olu} ordu. 

Cenazenin önünde Cumhur :-i} .. Seti 
b3ndosu görülliyor. Bu sırada saylavlar 
Büyiık Millet Meclisin:n önünde!•.: ·-<dl
dırım üzerinde hürmet safı kurmu;Iar. 
dı. Saat tam 1 O .. Ş.mdi l:.. ...... ı Ankara, 
sessiz, derin bir hüzün içinJc ebedi A
ta) a son vedama hazırlanıyor. 

Tabutun bulunduğu top arabası ö
nünde, etrafında ve arkasında bulunan 
heyetleı in, generallerin, askerlerin sa
rarmış yüzlerinde sonsuz bir matemin 
ıstırabı görülüyor. Orgeneral Fahred. 
din Altay, törene başlama emrini ver
di. 

Bu sırada protokol müdürü Şevket 

Fuad, ecnebi heyetlerin bulunduğu 

Anl:arapnlasın önüne geldi .Ecnebi hey
etler içinde gözlerini silenler görülü
yor .. Büyük Türk Atası, bir zam3Jllar 
(Hasta adam) diye istihfaf olunan 
Türk milletinin senin mübarek c1ınlc 
kavu§tugu büyük ve s:;nsuz İstiklal 

ve met1eniyetinin dünya müvacehesin -
deki l:udret ve feyzini bir defa daha 
iftiharla görebilmek için başını kaldır, 
işte arknnda senin milletinden olmıyan
lar da tğlryorlar. 

Bütün dün}: .11 ağlatan b~yUk ölü! 
Bu ~erait l:ar~sında senin millet:n ne 
sonııuz, ne bitmez tül=cnmez ıstırap ve 
hüzün içindedir. Cnmielrin minarelerin
de, kubbelerınde ,damlarda yığır., yığın 
görülen halk (/tim tehlilterine maruz 

kaldığı halde b:le bu korkunç mevkile
rinde ayağa kall=arak bü} ük ölilnün ta
butuna dik:Imiş gözlerini dliyorlar. 

Tören ba~aldı. 
Mızra!;lı süvari aıiker yavaş yavaş 

Atalarının tabutu önünden geçtiler. 
ArkaJan topçu taburu göründü. ön

de kor.ıutanl~rı derin bir hüzün içinde 
'lerliyor. Üç subayın taşıdığı T .:rk san· 
cağı heye:;ı --- s:ıllimlaruyor. Arkasını 

muhafız alayı t:~:ip etti. 

Komutanlar, subaylar ve asker ge. 
çerken, büyük b:r tazim, :ıürmet ve 
sonsuz bir heyecan ve teessürle büyük 
ölüye, büyük ve kahraman ve şerefli or 

dunun ebedi Atasına, Türk milletinin 
ebedi "efine ba'karak geçiyo .. :r. 

Saat onu yirmi geçe 22 inci alay ge
ç:yor. En önC:e komutanları, bandoları 
olduğu halde harp okulu geçti. 

Harbiyeliler, kendi şerefli yuvaların· 
da yetişen ve bütün dünyanın hayran
lığı içinde ebedil.i(:n Atalarından baş. 
larını, yaşlı gözlerini ayıraır.ıyorlar. 

geçiyor. Arkada sııcih endazlar, yavaş 
yavaş tabuta yaklaşıyorlar. Onların ar
l:asını Bulgar askeri takip ec1:y.cr. ön· 
de bandolariyle tabutun önünden geçer
ken sonsuz heyecan içinde büyük ve 
ebedi Atayı, Ti:rkün Atasını, dünyanın 
en büyük evladını tazim ve hiirmetle 
s:lamlıyorlar, 

Yirmi metre arayla önünde trampet 
leri, borozanlan, bandosu ile l<'ransız 

bahriye silahendazları geçiyor. 
Fransız askerlerini müteakip en önde 

komutanları, bandoları olduğu halde İn
giliz kıt'aları geçmektedir. 

lngilizlc rJ kara ve deniz Yunan askeri 
takip etti. Yunanlılan lran askeri ve on
lan da Romanya bahriyeJileri takip etti. 

Yugoslnv bahriyelileri ve karn müfıe
ıesi tabuta doğru yaklaşıyorlar. 

BUliln 'lskerl kıt'aların yanında nılh -
mandar olan Türk ımbny1an yUrUyor. 

On bire çeyrek kala bir bahriye müf
rezemiz önünde bandosu ile tabut önün
den nğlıyarak derin bir huşu ve tn1.im 
içinde geçiyorlar. 

Cenazenin Uzcrinde birçok kuşlar ade
ta ta\'lf edercesine dönüyorlar. Bu sı· 
roda l ağmur kesilmi!} bulunuyor. Ufuk
lnrda toplamın siyah bulutlar dağılıyor. 

Generaller Top arabasının etrafında mev
ki alıyorlar 20 general bir tarafta, 20 
general diğer tarafta duruyor. 

AtatUrkün bUyUk tabutu lSnilnde Riyn
scticUmhur bandosu, arkada iııtikltı.l ma
dalyasını tnr;ıyan siyah kadifeden bir 
yastık tUmgcneral İlyas Aydemirin kuca 
ğtnda duruyor. 

Türk kıt'aları mevkilerini almış bulu
nuyor. Halkevlnden itibaren kendilerine 
tahsis edilen mevkilerde toplanıyorlar. 

Mızraklı silvari alayı halkevinin yanında 
bir kavis yapıyorlar. 

Harbiyeliler, istasyondan itibaren Yeni 
şchirc cıkac.1k ruıfalt yolun bir kenarın
dadır. Ecnebi askerler karşı tarafta yer 
almış bulunuyorlar. 

AtatUrkün cenazesi, ( 45) dakika kadar 
devam eden geçit arnwndan geçecektir. 
Ecnebi h~·et Atatürk'Un cenazesi arka~ 
flındn huruf u heca hesııb!yle eırolanmış
lıırdı. llyas Aydemirin arknsmda Atatür
kUn hemşiresi bulunuyor. 

Cumhurrelsi İsmet İnönü geldi. Ecne
bi heyetleri selAmladı. 
Yava~ yavaş top arabası yUrUyor. Bu 

sırada bandolar matem havalnrma bae1a
dılnr. 

Halk, heyetler, asker, saylavlar ağlı
yorlar. Bandoların matem havalan bU
tün Ankarayı bir an içinde hıçkırığn 
bo~du. 

Aile.d geçiyor 
Atatiirkün hemşiresi kolunda bulun

duğu arkada~ına dayanarak hıçkıra hıç
kıra ağlıyor. Bunu Reisicumhur !smet 1-
nönü takip ediyor. Arkasından Riyaseti
cumhur katibiumumisi Hasan Rıza So
yak, başyaver, Muhafız kıtaatı kuman
danı albay İsmail Hakkı ve diğer yaver
ler ağlayarak yürüyorlar. 

Arkadan Büyük Millet Meclisi reisi 
Abdülhalik Renda, bir tarafında Celal 
Bayar, diğer tarafında Mareşal Fevzi 
Çakmak yürüyor. • 

Saat on bire on iki kala yağmur başla
dı. 

Sema ağlıyor büyük ölüye! 
• Saylavlar geliyorlar. Birinci safta icra 

\'ckillcri bulunuyor. Ali Çetinkaya, Re
fik Saydam tam ortada mevki almıştı
lar. Büyük bir kara bulut aşağıya doğru 
yürüyor. Saylavlan barem üçüncil derece 
ye kadar askeri erkan ve bunları da ba
rem üçüncü dereceye kadar mülki erkfuı 
takip ediyor. 1 11t cırp-narak ağlıyor. 

Ecnebi kıtalar geçiyor 
S:u:ıt on bre yirmi beş kala ecnebi 

kıtclar ge;mcğe başladılar. En önde 

Bunun arkasından Ankara dahil olmak 
üzere 62 vilayetin parti, halkevlerinin 
mümessilleri olmak üzere ücer kişilik bi
rer heyet takıp ediyor. 

Alını, bahriye kıfası barıdosiylc 

- - -

Mil(\ ?OVRA-z ı 
$İMA Le Do.iRu 
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Tören de .. ·am ediyor. 

Bütün TürkiY . 
ugün Atanın 
tıatırasını anac 

Saat 16 da .yurdun her tarafında ilÇ ~ 
büyük ölü ayakta sü liôl Jle a~ı.1 

Ebedi Şefimiz AtatUrkUn mukaddes na-, bugün saat 11,45 te Şı~lı 
aBınm Ankarada Etnografya milzes.lnde- tören yapılacaktır. . 
k1 mevkilne konulma.sı mOnasebetile bu Törene istikl~l marŞile 
gUn yurdun her tarafında matem teza- halke\•i bac:kanı tarafındaJ\ 
hUratı yapılacaktır. BütUn eehir ve ka- :ıo :ı;.. eserler h 
eabalardtı Atatürk heykellerinin bulun- }yatı veri)l·arekatt~1~ 

- ev ve ec ır. dugu yerlerde, heykel olmıyan yerlerde t tam 
de cumhuriyet meydanlarmda toplanıla- Öğleden sonra saa S b:J)' 
eak ve parti, belediye ve halkevi namına meydanında, Yedek u Ş 
birer nutuk söylenecektir. Yedek Subay Okuluyla '.• 
Şehrimizde Taksimde, Cumhuriyet fi. 1i cumhuriyet Halk' partı .. 

bidesi, Sarayburnunda Atatilrk heykeli müştereken hazırlanan bU :e H1arbiy~de Yedek subay okulu önUn. yapılacaktır. Tören prog 
'4e o mnk üzere Uç yerde ihtifal yapıla- ı ('.fa 
caklır. Saat 14 de Taksim Abidesi lSnUn- 1 - İstiklal marş 
de, üniversite talebesi tıırafından tertib bandosu tarafından) .

11 
edilen merasime şehir bandosunun çala- 2 - Şopen ve Bethovenı 
cağı istiklAI marşı ile ba§lanacak ve lan. . 

parti, beleiiye ve halkevi namına birer 3 _ Şic:li halkevi ,e Şı~h 
zat larafındnn nutuk verilecektir. t f d "' h ırlanan çel 

Bundan sonra Atntürk'Un scın,.llğe hi- ara ın an az .. ··ne kO 
" lenkl b .. t"n onu tabcsi okunacak ve tam saat 16 da, her çe er us u ·c.· 

yerde olduğu gibi, bUyUk 6ftlnUn ruhunu 4 - Şi~li J Ialk partıSl 
taziz için 3 dakika ayakta sUkfltla ihti- fmdan bir söylev. , ; 

ram vaziyetinde durulacaktır. 5 _ Belediye adına bif 
Meraflimin sonunda abide etrafında. 

6 
_ Gençlik adına ~ede!< 

me,aleler yakılarak, sUngUlil askerlerin sö ıevı 
muhafazasına terkedllecektir. dan bir gencin r ' c ·aJll: 

7 c· .. ı· Halke\'İ :B3~ Şehrimizdeki merasimlerden diğeri - ~ıi>"ı .. g 
Şişli Halkevi tarafından tcrtib edllml§- bir söylev, Atatürkun 

tir \'e Harbiyede, Yedek.subay okulu ka- and içme. ··ç 
pısındnki AtntUrk h~ykell önünde yapı- 8 - Tam saat 16 da ;tı: 
lncaktır. Buradaki mernsinı de ayn1 pro- g _ Altı meşale yana . 
gram Uzcrlno cereyan edecektir, 10 _ Büyük geçit rec.Jlll 

Sarayburnundaki AtatUrk heykeli 8- ch-aı1f1 
Şişli, Nişantaşı ,.e ·eti~ 

nünde de saat 14 de ayni §ekllde merasi- erene h 
me ba:ılanacak, Eminönü, Beyoğlu, Fa- kullar ve halk bu . 

0 
halke\Je 

tih, Kndıköy, Be9iktaş, Şehremini vo di- Okullar öğle üzen ) 
ğcr kaza hnlkevlerinde de ihUfn1 yapı. de kendilerine ayrılan 
Incaktır. ceklerdir. 

Saat 16 da, bütün vapurlar ve kuleler- Fatih Halkevinden: d : 
deki düdükler ~almaya bashvacak ve Uc t __ Ulu SefjJP.İ.1 ,·e .,, 

8 akika herkes olduğu yerde 8.) akla u u- edt ... uraSJı .. 
yüksek ve eb ua bU 

racaktır. k ··zere 

Halkevlet indeki 
1 

merasını 

Şişli Halkevinden: 
Ebedi Şefimiz Bürük 

hlığımızı suruna • u lı:ıntı 
te Ev kurağındaki top 
bir tören yapılacaktır. 

A - lstiklfil marşı. 
B - Söylev. çı~e 
C - Atatürkün .g~rsıı1' 
ç - Uç dal~ika ıhtı ı.~ 
2 - Bu top!antıYa }ler 

Soğuk algınlığı, nozle ve teneffüs yolla
rile geçen hastalıklardan korur, grip ve 

boğaz rahatsızhklarmda, ses kısrklrğında 

pek f aydahdır. N 
INGILIZ KANZUK ECZA 

HeygJl'I u - ı~tanbul ·--
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~ ilıaıınıyaı kraauııon ILcncdlırawı 
M :glyaretı 

Üza e erin 
,zuu ne 
~ , ıı,_ kta1ı 

C11ıı~.. nın Londra ziy~-
•ııı· .. en rn .. h. '. ltıkiJ c u ım ıiyasi hadise-
~ ... ki • lrncktedir. Orta Avru· 

'f~t:-:~ değiıilı:lik ve Almanya
't•· L • #\VrU 
ı~ ..ı 'llt111 :l Paya yayılma siya· 
""' ın a b • tl\übj ' u uyaret hakika-
t r ı ili lıir •1 J " ~l • gaye ı e yapılmış 
lı-,·~ C:lır. 

·~· Ct ''~ f' 1 ııı ıiy81• Y 1 Herald,, gazete· 
~ıı l 1 llluh · • otı.ı arrırı Kral Knro-

ı. ,'% tıdibora :ı:iyıırctini şu şekilde 
'<!a (( J r: 

h:c. aroıu 
t Cclccc,ı;~ Londraya resm bir zi-

'I> '"
1 bund • •tı· •r ve .1 • an tam bır sene 

~ tlıı· rı rnışti. 
1 193 

\ ~1•tUı ara 1 - Teşrinsani 1938. 
::ı "llıtııryasında ne bü} ük bir fark 
~ Pttçaıa nnı ilhakı, Çekoslovak
~ " la b 

11111
• MUnih anlatı:ması o erab :r •••• 

h.·h tal?>~ ~r Kral Karolun siya-
t;ıı, rıe ıse b " . 
l! .... tnda•-· ,, ugun de odur. Zı-• oııı •ı;ı g'·. 

ı c arıya oruşmeler,, in mev-
t~ bir ·~~ alakadar eden bahis-

ktır, evvel ne ise şimdi gene 

~~bir '• • 
hıtti •ene t t ilde hl zarfında Romanyanın 
~~ lıal'ilUeç bir değişiklik yoktur. 

~tında r~ kaprJrnıJ.ın ve yabancı 
~ lf ltlıyıc lunnuyan kral, siyase

t ~tckctlct~s~it etmiş bulunmak
~ 1i brı;ıu İl rını tesir üzerine değil, 
~. it •iya: taYin etmektedir. Bu 

razı olsunlar? En iyi mÜ§terileri - veya 
tehlikeli bir komşuları - olan Almanya 
ile bozuşmak istemiyorlar .• 

Romanya, Almanya ile olan ticareti· 
ni inkişaf ettirmek ve arttırmak arzu

sundadır. Faltat Almany:a ile olan ihra
cat ve ithaUitında Almanyanın iktısadi 
sistemine sürüklenmek istemiyor. 

1(. 1(. 1(. 

Kral Karolun ve nazırlarının fikri 

şudur: Eğer Romanya iktısadi istikla· 
Jini muhafaza ederse harici ticaretini is
tediği gibi idare edebilir. 

B:r Alman ticaret heyetinden sonra 
bu sonbaharda Romanyaya bir İtalyan 
heyeti de geldi. İtalyanlar, Balkan pa
zarını Almanyanın inhisarı altına alma
sını istemiyorlar. Roman. t, İtalyanları 
hararetle karşılamıştır • 

Bugün kralla beraber Londraya, İn
giliz - Rumen ticaret münasebatini kuv
vetlendirmek hususunda 01üzakere için 

bir heyet de gelmiştir. Romanya fngil

tareye daha fazla hububat, petrol ve 
kereste satmak, buna mukabil de İngi
liz mallarını Almanya vasıtası ile değil. 
doğrudan doğruya lngiltereden almak 
istiy::r. 

Bu suretle Romanya, Almanya ile o

lan ticaretinden tamamiyle ayrılmıya
cak, yalnız bunu ınüvazencye koyar-.ak
tır. 

• • • 
1 Ct Ve • • b" ~35 ıyı ır kumandan- Londradaki milzakerelerin başlıca 

(l ~Z_Qıııda mevzuu şu olacak: İngiliz • Rumen ti-
~ ..ıı.ı:~ 'kraİ tccri tedbirler kaldml- caretine yeniden nasıl bir şekil verme-
·~ tıı. li karo) beyannamesini .U? Tilrkiyeyc olduğu gibi Romanyaya-
ı, ~a kraııa~C!istan tecrübes:nden da bir kredi verilmesi, Rumenlerin 

~ Atuıcuer ç netice çıkarmıştı; ileri sUrdilğilne göre, faydalı olacaktır. 
·~ Ccck bir Cenıi~ti, emniyeti te- Fakat bunu tngiliz maliyecileri biraz 

dtı, '!'tl.lı t"rnUessesc olmak bakr endişe ile '.karşılayorlar ve başka bir 
~, lı ll;(İilltb !•'-;ı o••-•y. :ıt•r..ih -1.:y•rler, 
>~. t~la~ır vaziyette ingiltere-

a l\ln do· >'ardım beklemek Ro
~h. ~°""'- &t'\ı dcg~ild' 
~~t -.. ıarı ır. 

: •: İll~'-Yba.nın tutacağı en doğru 
eı;- l,I 'l' • 

~ t~ vazıyctc dü§memek-
alcyh~rıve!a Rusya ile birleıip 

ti ~ Ue b 11Yasete girmek ne de 
ıı-.. ~, crab • c·< ~t tt tııtzn er Rusya aleyhtarı 

~trı.. ak .. Sadece bitaraf kal· 
'lilrı . 1 

~ ~·~ı ~·· gı bir "blck,, tan hariç 

ll aro~ b . 

Şüphesiz kralı ziyareti sadece bir iş 
ticareti değildir. Kral Karolla, Kral 
Corc kardeş çocuklandır. Romanya da 

. ingiltereye karşı hakikaten bir kardeş 

sevgisi vardır ve bu sevgi Kral Karol· 

da aha fazladır. 
Fakat iş üzerinde de görüşmeler ola

cakhr. Daha doğrusu, ''yüksek siya

setler,. denilen meselelerden ziyade iş 

meselesi görüşülecektir. Ve bu eğer, 

netice verecek olursa her iki memleket 
için de iyi olacaktır. V. N. Ever 

ı ••-•••H ... •••••••aaaa-aaaaaaea 

i ~.~.~~-~-~.l 

ihtikar v r ı yokm • 
Ticaret 
nunun 

odasının tetkikatı, pazarlıksız 
bütün Türkiyeye 

satış kanu
olacak ! 

Pazarhğıo kaldırılması 

teşmiline esas 
hazı insanların biricik zev 

ve eğlencı•si ol perişan el ti ! ,,. 

Pnzarlıksız !Btı,, l~ln için İs1nııbulun 

tarihi ıılış verl5 simru.nu d ğLS{irdL Pıı. • 
zıırlılt, ortn dc\lrlcrln ticaret usullerin
den arta kalan cı;kJ ve ltühne bir zihni

yetin mahsulUdllr. 
Milessesccllik hcnfiı ıwızisi taze bir 

ahzü ltfı lnlulübıdır. İlk \'e orta de\idcrbı 

yalnız şahıslar iiıctlndc durnn tacirliği, 

csnııflı~ı rnUesscselc:ıınek ıstl1a.sı:na gir. 
dlği znınnn p:ızor 'c paza.rlık da e,pcyco 
arsılmılitı. Pa1.nrlık, pıızarl:ırm ~tış u

sulU idi. Gelip g~lcl satıcıların kaptı 

katblıGmcl:ın baŞkıı bir tıcY olmıy:ın pn
znrl:ır bogünlrii manzarnıiil-0 muhakeme 
odllcmrı.. nugUnkü alazazlar bir c naf 
toplo'luğu ,·azlyetlndedlr. E\'\ eke paz.ar 

csn:ıf 'e tacirin değil, ellnc D'.al geçiri;l 
ondan fozla l tlfade ctmeğl d şfuıcn a.
rtltgözlerln topla.odığı yerdi. 

\'o belki bir gUn bile d mm eden pa. 
z:ırlıklam ~ahit olnnduğtt hald~ yine bir 
b!Un~o kyapiliıa halk nllbttdmış olara 
pazarlardan ~akardı. 

İşte pazarlıksız sat~ kanunu, bu asır
dlde 7.lhnlyctt ortadan kııldırdL Bittabi 
bonon taze tezahüratı çok garip hadise

ler yekfuıuna cbcp olmuştur. 
Bugün bunu ynzııcağız: 
Nice ilUl!lnlnr var ki pazarlığın kaldırıl· 

ması onların biricik zevk ve eglencesinl 
perişan etti. Sabah kahvesini içtikten 
sonra şöyle bir Mohmutpaeaya gidip bir 
metre kurdelil veyahut küçUğ~ bir çorap, 
kıza bir mendil, bUytlkn.ııneye yiln şişi, lh 
tiyar babaya bir terlik almak zevkine ve 

tadına doyulur şey değildi. 
Çeşit çeşit dlildmnlarıo önlerinde saç

hı.rı henüz berber dükkAnında taranıp 

dalgalandınlmtş b r halde ellenni sallı· 

yanık içerdcki mallan metlh ve sena e
den çığırtkanlar, önlerinden geçenlerin 
sarrafı gibi bam tc ilerine basmağı pekA. 
:ıa. biliyorlar ve mesela ihtiyarca bir ba· 
yanı: 

- KUçilk bayan, göyle buyur, bizde 
en nlnsı var!. 

Gibi biİ- iltifatla veya bir genç bayanı: 
- Size yaraşacak mallnrunız, güzelli

ğinizi arttırır!. 

Gibi bir nUkteyle dUkkAnlarma soka

biliyorlardı ve işte artı~ pazarlık başlı • 

Yazan: ıstaınbul m &=nab rD 

Paznrlıl<ı;1z satış kannnundıı.n sonra dükl'r' nlnnla satllnn mı\Iltır lıep bOyle erıketlendl 

yordu. İskemleler çıkar, sigaralar yakılrr, 
kahveler gelir ve esnaf ile mUşteri kırk 
yıllık nhbnp gibi ailelerinden, hayatların

dan, dertlerinden, zevklerinden bahse
derler ve nihayet bu kadar dostluk, bu 
kadar ahbaplık samimiyeti mala intikal 

eder. Gflya satıcı utanarak bir fiyat is

ter, alıcı dostluğa gU\•enerek yarı yıı.rıya 
tenzi:ıl.t yapar, bir çekişme, bir dJdişme, 
akşam sular kararırken bayan küçük pa. 
ketini olarak ve adamakıllı veda ederk 
bu tadına doyamadığı zevkinden oyrıhr. 

Al ı o~ın kuma;s evde ölçHIUr, biçilir 
bir türlü altıya çıkarılamaz, paranın üstil 

dökühıp sayılır, hesap bir tUrlü tutmaz. 

Fakat belki mal hakiki fiyatının bir bu
çuk misline bayan müsterihtir, memnun
dur, şikayet bile C'lmez. 

- Bir dahasında bilirim ona yapacağı
mı! 

Tesellisiyle bu tath gilnUne zehir kat. 
mnz. 

Pençereden sorarsınız: 

- Kaça? 
Ve pençell' ince ha)rclle görllrsUnUz 

ki o fiyata. Uç kilosunu alabildiniz. BU
yük, muhteşem mUessesclcrin içine gl -

rince utan::ı.r:ı.k, sıkılarak bir şey ister· 
siniz. matmazeller, tegahtarlar ferfelek 

kaçmış gibi bir gnyretl" onu önUnüze se. 
rerler. 

Eğer paznrlık etmezseniz yandınız. Pa
znrlığa kalkarsanız, daima içinizde alda
nılmış birinin kederi kalır. 

- Güzel hatırınız için veriyorum: 
- Amcın bn~kasına söylemeyiniz. Bu 

yalnız sl;o yapılmıştll'. 
Gibi esnaflığın beğlik kelfunmn karışan 

cUmlcleriyle falan aldanırsınız. Ne o pa· 
zarlıkhı aldınız! 

Çarşılar, dilkkAnhr, pazarlar bin tür. 
ın insanlarla doludur \'C her oğlzd:ın bir 
.ses çıkar. Kulnklnnnız "okka, kilo, para. 
ucuz,, gibi sözlerin bini bir arnd!!.SI ile 
hurdahaş olur. Paznrltksız satış kanunu 

bu hayı huyu dindirdi. Fakat ~imdi yt'ni 
bir dert var. 

Acaba konan etiketler bUtnn dükkan -
larda bir midir? Yoksa gelişigtizel ko
nan bir §eylerdir de ihtikar mıdrr? 

Pazarlık zihniyeti halkta bir emniyet -
sizlik uyandırmış bulunuyor. Ne malUm. 
ki esnaf bu fıl'!atı bir nimet bilmC'di \'C 

ne malQmdur ki fiyatlara zam yap'llndı? 
Bu dert, pnzarhksız E tış kanununun 

tatbikatı mevzuunu da al:llmhndrran mü 
hfm bir Mdlscdir. 

Halkın dilinde (ihtikfır) olması doln
cnc,-nmı 6 nf'ıdal 

~h.ı:'~ı ve .1~ 61Yaseti derhal tatbi
~ ç aricj}' 

1 
olarak Roman yanın 
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~da,, ırınde Rus askerlerini 
C L •• i:C • 

ıı:ollti Çırırıek üzere Sovyet 
a~ seri t· . . 

trc&in . ıtvınofla bır anlaş-
) ın ,,,e bıJe girişmişti. 

.. . "" ... 
lı ~lttikt 
~ l'aaeti 'd en sonra Kral Karcı 
t 1'tt ta~ b~reyi kendi eline aldı .• 

ıti11, ır b' · · ~ c ~ ''Cld Cd' •taraflık gaycsı il-
)''L <lc-..ı 1

Y0rdu. Rcmanya ne 
~~ ~il b Ctle 'h • c1 ır d 1 tııara girecekti, ne 

... ~~ 1"'ccktj evletin muharebe~ine iş· 
~ ~35 . 

' ~-~ SorıbaJı ı, t 't 1937 arında tutulan siya-
ra~ b sonbahannda da Ro-

t ~ı.I u dU"Unc d d' • .. .. r ~ ı oJd ır e e ır ve OU§Un-
~ ~ Ugunu hadiselerle gör-

q ~aYcs· • 
~}' ~'lja, .~ sıyasette istikUildir. 

' Ilı lıı;tıs d' ;!ıt llstaltil a ı sahada da Ro -
~- · <• • lıuı>" bulundurmak arzu -
.'<t "dıt taUn b 
~: ~lltt · l\ı-al u 11\aksatıa hareket 
ı~">ot . .., u ilerı Almanyanın Karade-

..-ak ernck · 
~ıı ııt Al sıyasetinden kork-

~ ~ .;ı? ,ıdd ~nyanın iktısadi yü-
11 •ıt etınd . 
'li . • ~ı- en endışe duyuyor. "' ıı "1anya 

t ıı c ola nın Balkan mem· 
A ~.., n siya · • 
" ildisj setı daıma sıkı 
b 1 ;all san t~bit bir ticaret yclu-

ır· a} ti i ı B . 
ıı1 1tıı ta e alkanbrın zıra-;t ~"I. t:ı iyi rnarntamaktadır. Biri .. :ı~ oırna:;;arını teşkil etmiş-

i\ hcı>'le 01 devam etmektedir. 

1~:rı ily1 fı.~ası da lazımdır. Ara 
'ıJ111 il, ~ acaristandnn aldrı'rı 
~ ,.ı 0 rna 0 

'lıa Petroı::ı nya ve Macaristan-
• ~ ?a~Ctc arı tnahrum etmek is
' ı. "'3na teşebbUslcri görülmek· 

•ııa 'ilz b' 
b·r c;ıdsta ır harekettir. Çün-

'"\'t t n ve ne de Romanya 
azı 01 rnıyacaktır. Niçin 
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Modem kadın, zarafet \ e iktisadı biri
b:rile bırl .tiren kadındır. Onun için mo
dern kadın alacawı ~eyleri iri dlt~ünür ve 
çok he.:.ıplı hareket eder .. Bu kadının el
bi .e dolabı tıklım tı: lım mantolar, rob
J:ır. b:uzlar, ceketler ve iç çamaşırı ile 
d lu değildir. Orada az, fakat derin bir 
z \ kle hazırianmış m· hdut miktarda 
elbi eier ,·ardır. 
Ş•mdi modern bir bayanın elbise dola

bında neler bulunur. Uunu tetkik edelim. 
Farzcde' m ki yeniden bir elbi:;e dolabı 

kumror:."tınuz. Do!abmızda e~kiden kal
ma hiçbir şey yo!,tur. Her şeyi yeniden 
yapa"'!Jkc:mız. O halde bakınız dolabınız
da neler bulunması lazımdır.: 

l - Spor (fakat ifrata gitmeyen) iyi 
bir tayyar. Bu tayyör sıcak tutan iyi hır 
yünlü kuma5tan yapılacaktır. Bu spor 
manto koyu renkli bir kumaştan. modaya 
uygun fakat klasik tarzda kesilmelidir. 

2 - Hergünlük bir manto ... Bu, her
iün giyeceğinize ,göre geniş ve rahat ol
malı .. Sağlam ve iyi bir kuma~tan yapıl· 
malıdır. Bu mantonun icabında, mesela 
kışın çok soğuk günlerinde, bir tayyör 
Uzerine de ~yilebileceğini hesap ederek 
kruvaze biçimi tercih etmelidir. Bu man· 
toya kürk yaka konmaz.. Koyu renkler 
tercih olunur. 

r 
dolab 
nun içln çok bluz sahibi olmak çok mas
raflı bir i~ değildir. Yalnız şu kadarı wy
lenebilir: Her kadının do ahında yünden 
örülmüş iki pulO\er krepten yahut su· 
rahtan bir bluz. organdi veya müsliııdtn 
hır bluz bulunmalıdır. 

Elbise tamamlandıktan sonra sıra iç 
çamaşırlanna gelir. !ç çamaşır deyince 
eve,% hatıra korse ve sütiyen gelir. Bun
lar şık kadının hiçbir zaman terkederni
yec~ği elbiseleridir. Diğer iç çamaşırlan 
i~e gündüz gömleği, kısa külot, kombi
rıezon ve gecelik gömlektir. Kibar kadın
lar iç çamaşırları için de ipekli jerse kul
la:ıırlar. Fakat iç çamaşırları için krep 
rföşini tercih eden kadınlar da vardır. Bi
zim ml!mleketimizde daha ziyade krepon 
\'e patiska iç çamaşırlan gündelik iç ça· 
maşırlannı teşkil eder. 
Kadının elbi.se dolabında 12 tane adi 

ve 3·4 tane kenarları i~lemeli ince men· 
dili ve bir düzüne de· çorabı olması la
zımdır. 

ravsıveıerr 

• Cildinizin parlak ve düz olmasını ister
seniz tuvaletinizi yaparken hergün aşa· 

ğıdaki losiyonu kullanınız: Adi kepeğı, 
üzüm sirkesi içerisinde dört saat fasılasız 
kaynatınız. !çerisine birkaç tane yumur
ta sarısı ve bir iki tane karanfil ilave edi· 

3 - Kürk yakalı iyi bir manto... Bu 
zh•aretler, akşam çıkışları, çaylar \'e ba
lolar için kullanılır. Bu manto için zarif 
Oralar, kadife kumaşlar, kibar yünlülü
ler tercih edilir. Biçiminde istenildiği ka· niz. Kaynadıktan sonra süzer, ağzı sıkı 
dar modaya uygun tadilAt yapılabilir. sıkıra kapalı şişelerde on gün kadar bı-

4 - Güzel bir rob ... Bu rob evde, alela- rakır, sonra kullanırsınız. 
de zi,(;ı!etlerde giyilebilir. Yünlüden, ya· • Yüzünüze krem sürdüğünüz vakit 
but mc:l renkte ipekliden yapılabilir. Ro· kremi yavaş yavaş \'e cildin kıvrımları 
bun kolların uzun olur. Bu rob için mavi istikametinde sürmek 18.zımdır. Kremi da
yaht:t siyah renk tercih olunur. ima ayni istikamette sürmeğe de aynca 

5 _ Ak§am çaylannda kibar ziyaretler- dikkat etmeli ve kremi yüzün ortasından 
de, suvarelcrde giyilecek bir rob. Bu ro- kenarlara doğru sürmeli ve yüzdeki faz
bun l:içiminde her kadın kendi zevkini ve al kremi silmek için ya sıcak suya batırıl 
zarafetini gösterebilir. Burada her bayan mı, bir fania. parçası, yahut da hafifçe 
'tQcudurm, yaşını, yaşayış tarzını, kabul ısıtılmış vazelin kullanmalıdır. 
etlfiği ziyaretlerin ve gittiği yerlerin cin- • Artiritik bünyeli kadın bacaklarında 
sini gözönünde tutarak elbisesine istediği kırk yaşından sonra ekseriya varis olur. 
biC:mi verebilir. Binaenaleyh bu noktaya Bunlar bacaklarında kanncalaşma ve 
göre elbise çok dekolte, kapalı, uzun e- yuşma hissederler. Bu takdirde içerisine 
tekli, kısa etekli olabilir. Elbisenin biçi· yüzde 5 nışadır ruhu ilave edilmiş sıcak 
mi hakkında tereddüt ederseniz daima ba- s:ı banyolarından çok istifade ederler, 
sitliğe doğru temayül edebilirsiniz. Bu kanncala~ma ve uyu~ma geçer. 
suretle en emin, en mahzursuz bir rob • Buruşuklukları gidennek için iyi bir 
elde etmiş olursunuz. usul: Bir miktar beyaz la.le savanı alı-

6 - Elbise dolabında rahat, sıcak, za· nıı. 70 gramlık bir mayi elde edinceye 
rif bir rob dö şambrın da bulurunası şart kadar bu sovanlan sıkınız. Bu suya 70 
tır. Bu birçok kadınların ihmal ettikleri ıtram bal, 35 gram beyaz balmumu ko
bir şeydir, faakt çok lazımdır. Elbise do· yunuz. Bu üç maddeyi biribirine karıştı· 
Jabmda bir rob dö şambr bulunan her nnız. Bu suretle elde ett•ğiniz pomad ile 
bayan istediğı dakikada gelen bir ziya· Lunışuk veya buruşmağa mü~tait yerleri 
retçiyi, samimi bir arakdaşmı zarif bir oi:unıız. 
~ kıy::ıf tı c kabul etm:!k imkanım elde lnutarlnrrn nıulı ıhız sı 
etm ş olur. Bizim memle\ette mantar ~emek çok 1 

Bu ~uretle techiz edilen bir elbi e dola· taammüm etmrmı~tır. Fakat marta. !ar 1 

hile kadının hıçbir ekc;ıği kalmamış ve gerek lezeztleri, gerekc;e yemekte ten<'' vu ı 
ayni zamanda bütün ihtiya~lar asgari temin etmeleri itibarile güzel bir gıdadır. 
had::le ındirilmi~ o'uyor. Bu clbıc;e dola· Şa;-et bulabilir \C mu'1a.a .ı etm k is. 
bı ın ya'nız iki ek 'ği kalmış oluyor. Şap tersen z ~o)le yapıııız: Yıkar, kabu'.larmı 
ka ve bluz. soyar. ufak ufak ke r ıniz; manta l::ırı 

Ş:ıp'.a ba\ımmdan ikı c:apl.a bir mev· beyazla~mak içın kayn::ır ru içen ine atar 
~ım ıçın bır kadıra kati gelehılir. Tabıi. sudan çıkardıktan sonra i} ıce kuru', r Y< 

me'' imler teakup ettikçe c:apkalar da ço· ince bır ıp iızerine birer birer diler inız. 
~alae<ık; spor bir fotrun y::ınında zarif biı (Tıpkı bır te .. pih dızer gıbı) Sonra bunu! 
tok yer alacak, ~:-.ır bir ıı-apka yazm bun golgede yahut harareti geçmeğe bafılamı 
lann yanına gelecek ... Onun yanını da fırında kurutursunuz. l 
renkli bir fular işgal edecektir. lrice kuruduktan sonra m3ntarları ku· 

Bluzlara gelince, bluzları çok olarak 1 ru ,.e temız teneke kutulara ic:tifle, \'e m-
1 tihdit etmek bir ha) lı müşkuldür. Zira I tuhet ız bir yerde ı;:a'dar~mız. Kullanmak I 

bluzlar elbı •nin çok c:ık olarak dc~ic;nıe- 1 kap etti~ı 1 .. aman, kurumu'j mantarları 

1 
i icap relen kı ımdır. F.ıkat ek:.eri ka- üç çeyrek aat ılık suda tutmak ) umu,.at. 

dmlar bluzlarmı kendileri yaparlar. O- mak icin kafidir. 

ndi ve Valuva ·ı manvct:mı:I( u• .. ·-

HABER - Akşam postası 

Yük ve yolcu 
nakliyatı 

Kara ~niz hattınd 
ayrı \1n >urlarla 

ya 1 ıc k 
Denizbankm ) iık 'e yolcu nakliyatını 

biribirinden ayamak hususunda verdiği 

karar fıil saha ına çıl,mak üzeredir. Ban
ka ilk defa olarak bu şekli Karadeniz hat
tıııda tatbik edecel<.tir. Buna da sebeb 
bu hattın en ziyade yük nakliyatı olan 
hat bulunması ve yolcuların bilhassa 
ka aphk hayvan nakliyatı dolayısile çol 

rahat ... ız olma"ıdır. 
Bankanın bu ışı temin etmek üzere te

darıkine karar verdiği altı şilep alınmak 
üzeredir. Bu altı şileple Karadeniz hattı
nın yük ve hayvan nakliyatı, kamilen te
mın edilmiş olacaktır. 
Şimdiye kadar bizim vapurlarımızın 

başlıca hususiye"1 yük ve yolcu kısımla
rının tam manasile ayrılmı' olmaması 
ve ihtiyaç görüldükç.e yük hatta hay
vanların yolcular arasına kadar sokul
malarıdır. Bugün elde mevcut vesaitle 
kabotaj seferlerinin bundan başka şekil· 
de yapı1masma da imkan bulunmamak
tadır. Otedenberi bu şeklin terkedilme
sine çalışılacağına bilakis bu şekilde hem 
yük ve hayvan ve hem de yolcu taşıyan 
vapurlar aranmıştır. Halbuki diğer mem
leketlerde yük yolcuları rahatsız etmiye· 
cek miktarda alınmakta, pek az hayvan
dan başka da hayvan alınmamaktadır. 
Bilhassa fazla pislik yapan ve koku nes
reden hayvanlar i~e tamamen ayrı vapur
larla naklolunmaktadır. 

Yeni kararla Denizbank mühim bir 
hamle yapmaktadır. Bu suretle fazla yük 
dolavısile lstanbulun sık sık sekteye 
uğrı}·an kasaplık hayvan mevaridatının 
bu ~kle düşmesinin de önüne geçilecek

tir. 

ihtikar 
yok 

var mı 
mu? 

_.. Baştarafı 5 incide 
~or-. ~vr-to,... eUkot.ıo..ta. ... cü11t........,•9 

bulunduğu için midir, nedir, etiketler 

konunca: 
- Ama baha landı! 
Gibi bir muhakeme alıp yürümilştUr. 
Bu iş, bUUln Türkiyeyc teşmili dUşU-

nUlcn kanunun tatbik usulündeki bata 
veyn savabı meydana çıkarmak için dik
katle incelenmesi gerek olan bir dedi • 

kodudur. 
Ticaret Odası bunu nazan dikkate nl

mııı bulunuyor. 
Oılanın katibi umumisi diyor ki: 
"Bir Utttk!ir olup oluındıi:,"1 hıı.kkmda 

doı:;'l'udan doğruya Ticaret Odasına nrll
mlş bir haber yoı.tur. 

Oıla, pazarlıksız satı' kanununun tatbi
katı üzerinde tetkikat yapmaktadır. Bir 
ihtikar düı1linlilcbllmek için önce ihtikar 
iddia olunan .malın t-Optancıhğmda. bir 
terfi olup olma.dı~mı, yani maliyet fiyat. 
larmda bir artı' bulunup bulunm-:.dığmı 
tetkik etmek laznndır. 

Oda, toptancılıj:;'I dal°!a murakabe al
tındadır. Buna. göre yapılan tetkikat e
ğer bir zammı istilzam etmlyecek mahi
yette göriilürse o takdirde lhtlldi.r var. 

dır demektir. l~akat §imdilik Ticaret 0-
dn.~ı tetklkatında bu me\'ZU üzerinde de

ğildir. 

Kanonun bütün Türklyeye tc~lll ~ı

rasında bugünkü tetkil..-attan alınan ne. 
tioeler ba:ı: olacaktır.,, 

Filhakika bir takım yiyecek ve giye
cek eşya fiyatlarında fazlalık müşahede 
olunuyor, ama, Oda kô.tibi umumisinin 
dediği gibi buna ihtikar diyebilmek kolay 
bir iş dc~ildlr. 

Her halde bir gnzetecl göziylc şu hU· 
kUm bi::ce müsbettir. 

Pnz!lrhksız satış, İstanbulun eski bir 
zihni) C'tini ortndan kaldırmı~. nlnn ve 
satıma m deni bir çığır açmıştır. 

l - r et'kellcr şüpheli ise, eskiden çe
nP. ile ~nllolunn.n şC'yi şimdi ayakla yap_ 

m k m mkündür. B'rknç semtin dükkô.nr
nı g<>z"nr" fiya• h ılckmda bir fikir edlnl
lır \C böy! re mü t rih nlrş veriş yapı

lır. 

1 lbett bu zi i t inkılabı halkı biraz 

çskl ' ::.. e ve ş lphelerinden gUç sıyırı. 
yor, fakat esnaf da buna hC>nüz al~ıyor. 

Onlu da hatalara dilşecPktlr. 

Şimdilik ma'bu tn düşen de Ticaret 
Od ının t t i tına ıntiz rdır. llize llyle 

g li:, or ki ihtih~r yoktur! 
- 1stanbul muhabiri -

.. 
Yazan: İklmlm 

....... "' er.-' 
Hatıraı.armı anla.tan ı:e vcslkalııtl 'f d lı 

. 8 ir aralık birkaç si ı a 1ı patl~sta 
Yerimden fırladım, koştum. P dU 

muhc. fızı kan içinde yatıyor 
-110 - ~ 

d 
ıkatl sesJe. ıaJ' • 

Yarı yolda bin bir bahane ile paşadan 
a)rrıldım. O da zaten fazla ısrar etmedi. 
Yalnız arabadan inerken: 

- Şu bazı cahil Ermeniler başlarına iş 
açacaklar, dedi. 

Tüylerim ürpererek arabanın basarna· 
ğında kaldım. Hüsrev paşa bir şeyler bi
liyordu? •• Eğer böyle ise çok yakında ipi
miz pazara çıkardı. 

Süratle ayrıldım ve (Bedros) un evine 
gittim. 

Bu genç (20·22) yaşında ancak vardı. 
Güzel yüzlü, penbe yanaklı, san saçlı se
vimli bir delikanlıydı. 
Açık parmaklı elimi yüzüme götürdüm. 

iade etti. Fakat umumi ahvalinden ben
den memnun olmadığını hissettim. 

- Gizli bir yere çekilelim. dedim. 
Yukarıda dar bir sandık odasına gir

dik. Merdivenlerden çıkarken iki mini mi 
ni yavrunun Bedrosun bacaklanna sarıl
ması büsbütün asabımı bozdu. 

- Evlatların mı? dedim. 
- Evet, dedi ve Ha.ve etti: 
- Bir sene farklıdır. Karım komşuda. 

Size tanıtırım .. Belki biraz sonra gelir. 
- Hayatınız tehlikede, dedim. 
Burada bir ciheti söylemeden geçemiye· 

ceğim. (Tomayan) ın dostluğuna gü\•enil
mezdi. Ben de davamıza ihanet vaziyetin
deydim. Filhakika bir hayat kurtarmağn 
çalışıyordum. Fakat, nihayet komitanın 
kararı aleyhindeydi bu. Hele Panos ele ge
çerse işimizin mühim aletlerinden biri ve 
belki arkasından birkaçı sehpaya gitmiş 
olacaktı. Bu cihet haber alınırsa benim 
yanının koymazlardı. Bunu biliyordum. 
Fakat ne olursa olsun karar vermiştim . 
.n-oyıe :lkl yavruıu.-gm!j 111r rtl"lıırnrufYJ ı;;p-

bebsiz öldürtemezdim. Hele bu tanışıklık
tan sonra böyle bir hareket benim de ma
nen iştirakün mahiyetinde olurdu . 

- Siz kimsiniz? 

- Bir Hmçaklı. Bu size kafidir. Dava-
mıza ihanet ettiğiniz söylendi.. Vaziyet 
hakkında beni tenvir ediniz. Komite üze
rinde müessir olabilecek biriyim. 

Bedrosun giizleri yaşardı. Koca delikan
lı ağlıyordu. Yumruklarile gözlerini sile· 
rek: 

- Beni, dedi. Parsih teşkilata soktu. 
Ben kim ihtilfıl kim. Uğraştıbrım bir dev
lettir. Uç beş çapulcu ve şakilerle bu iş 
yürür mü? 

- Davaya esasından mı muhalifsiniz? 
- Hayır. Bu şikayetim, yoksa hadise 

bu değil. 
- Süratle anlatınız, yoksa \'aktimiz kıy 

metlidir. 
- Maden postasını çevirdiler. Ben de 

onlarla beraberdim. Bana yalnız cephane 
tedariki için mühimce paraya ihtiyaç ol· 
duğu ve postanın yalnız soyulacağı söy
lenmişti. 

Gözcülük ettim. Bir aralık birkaç silah 
patladı. Yerimden fırladım, koştum. Pos· 
ta muhafızı kan içinde yatıyordu. Kurşun 
sol omuz başından girmiş, diğer bir kur 
şun da bel kemiğini parçalamış, bir kurşun 
da kuşağının üstünden girerek sağ meme
sinden çıkmıştı. Biçare adam derhal öl
müştü 

''Mahkeme evrakı arasında mevcut tabib 
raporu: 

"Müdekkikinden bilihraç muayene edil· 
dikte postacı lsmail ·tahminen altmış 
yaşlarında ve kaviyülbünye bir kimse o
lup merkumun vücudu tamarnile şişmiş 

ve taaffün eylemiş olduğu cihetle vücudu· 
nun ancak bir yerinde yani sol omuzu 
başından ve arka tarafından kurşun isa· 
betile ön tarafından zuhur etmiş olduğu 
ve bir de bel kemiğinden isabet eyliyerek 
akciğerini zedelemiş ve sağ mernesının 

biraz ü t tarafından çıkmış bulunduğu ... 
Tabib raporuna nazaran l mail aldığı 

yaralardan mütee siren cierhal vefat etmiş· 
ti. 

Maktulün, mücadelesine dair hiçbir e
mare teshit edılmemiş ve yerinde yapılan 
keşifte de arabac;mm üzerinde öldiirül
düğü meyd:ı":ı çıkanlmı<;tı.,, 

Bu alçaklıi{a tahammül edemedim. Sila-ı 
hımı çektim ve karanlıkta önüme gelen 
yere ateş ettim. Kurşunların ~uraya bu-

raya çarpışların an ç dJlll· oıı; 
başka hiçbir şey du} ınakaÇJlll~ardI'. 
ni bitirmışler ve derhal ru,.0rdtı· ~ 

Araba bir kenarda du ·bir ı:ıptıl 
gittim. Arabanın yanın~a atıldJl11' 
içinde yatıyordu. Ozerıne 
deşıkti zavallı. (2) • i tilf1'0· ~ 

Hiç günahı oımıyan ik d~ ~ 
dürmek sinek öldürmekten cıostl~ 
!edenlere karşı siz olsanız 

? . _,;ad 
mısınız. baoeıor 

Benim bu hadiseden bette b6> e 
Şakilere işi bırakın~ ~nlat içiıı ~ 
ler meydana gelecekti· ~8 

"ld .. .....,ekten rJelt dürmek sieek o U•••· d ? ı> 
·varı -~ Canın ne kıyme~ da )1lY"'" . 

milli dava) hüviyetı altın aııı~'I' 
şenaet kalmıyordu. B~~'t # 
benzi'-·ordu. Hak verdt ' ,..,tıe,) 

.ı ünasell"~ - Haklısınız. Bu rn eJcılli; b 
lara mukabeleten sil~ ~ııa 
ruz davamıza ihanet ıt 11' 

anlaşılıyor. . ,azae3~ 
Şimdi Baron Mene) e ) 

le meşgul olacağım· . • >~ -:J 

Filhakika biraz. şidd~~1:ı.ti? ~ 'I, 
Postalar böyle mı çevrı: j)'İı ~ 
dı, posta soyuldu. heP 'ftıO°"" 
"ld" d"l ? ı:u Gülbeflk· el rrl.:.; o ur u er. . ~ neS etf" 
nas ve Mihircanla Ohaı_1lill1 dJiJll 
alçağın kendi etimle dı 
tim. ak nd311' #, 

1stikHil davamızı kor:uın bİ bıl b .. (j 
'ld'? }3ıtUl tst""~ mekle mi kabı ı. . be! 

!stanbula kadar ~se~~erıifoıı'· 
detli şifreler yazıl~S·1 yapı~"'-
ve civarına da tebltga ,~ı&'.E 
~lnr1P~t'I 11~ f1'-'i' tilıırxıli'dJ~ 
yere gittiğim için bU rn ..:nı ge" ...11 

.. s·nirlcııw .. r·, 
rnamış olacagıın. 1 

• f ıili ~ 
· · daiJJla ıJe Şekavet hftdıselerı zaptİ)-e 6 

kalmağa mahkOmdll· . ~'~ ~ 
. "tun ı.-· _, 

yordu. Zaptiyenın bll to~ıı@ 
sıkı"tırarak tehdit ile P3r_:1,.~yi;-'1 

~ · bU ~::><' ~~ 
ıbaretti. Memleketın ·d)'l"ı:: 
sine vız geliyordu. ..·ıer ı.ııÇ "]ş 

. t bu c:akı . 1JfV 
Yoksa nıhaye . :. bili> 'bflı 

!şte bütün vaziye~ı ~ ı-ıeriııe ~) 
jandarma bölüğü ıle koberiflet' ~~ 
! .. , "l b'lece'r olan bu iıt!l,..., c • .ıeı ..... keııre 

ni kıyafet değiştirere ş ~ 
vardırmışlardı. ı.u!J11l ııiJ1 t 

<Bedros) un evinden çı ı!!Ptb'e sP 
kfunet dairec:i etrafında nordil111' 

d ınınU,, .ı 
bnt alınış bulun Ub-:ın J)i!,. 
devıiyeye tesadüf ettı · 1181 ted~ ..t)i 

a c;a de! p!l• )IY.,. 
De:nek IHisrev P " bilen eı:tt 

m:'5tı. Posta vakasını •e eut1 .p 
• . ·n ace> ·rııı• 

tedbirleri almak ıçı •
1 
rinde~ 

vard~. İhtimal ki şakı e . 1'ııtı'~ 
ğnu biliyordu. cıt<tıı ~ırt:ıJ~ftıf1 

Aksama kadar ora ·e btt' d"cı.ı 
~ di!U \ ... , 

turarak evi gözle ,ıığıfll . ·~itti> 
bu işclrin neye ''3~ ııiçbtr ~(111' 
Benim Sıvasta yap~ ıcısac3 )'Ett ~r 0 

Vazivet ve hadiseYI ~fı ~ cdt 
.ı dnn ~ '1'fl" 

ros) un idam kara~~ikaıUı>11;~~ masmı, benim bu • f(ak ~eıııle1 
yola getirmeğe mU' anın ı ~, 
dirdim. Hüsrev pa5'~ Ill· (!iif e<ll~ 
kmdaki sözünü yaz 

1 
da t~3 geoe 

l\1,.ktuburnu araını~ ,.erdifl1' ~ 
reyle yazarak pas~~~. .10usı ' " 
vey~ gel ere!< otur . aıı sı1' Jl3 "g.ıı.ı 
İçimde deMetli bır. ',. old~ .ı:ll '~J 1 

. kH 1 l J\'1>"' ~ 
Ben bu tedbirleri~ i"51kab e ceJ>lC ! 

ğildim. lçimde bır ~a~bi~ cdd~m ııl~tl 
Bunlar kararlarını .... rir ııl tıf1pe tı-

·ı n r ~c 
le bu Panos denı e öJlce J 

biki emrini her şe} defl "1) 
biriydi. ( ()C'._,ııl 

~I 
~rıP ı.!( 

·ıt11" l ~· 
(2) Tabib raP0

'
1
\ dahi b~,d ~ıf 

"Zaptiye Jıacı /\' ccı er/:''1111 ıl 1 tf: 
beş yaşlarında olt1P ~; bel k'

4 
,,J~ l 

· ( ndO ı . f{lf Jı1~ 1 lımım ıç tara ı ~ 111 it.Si 111 tı ı/ 
ı!en ve sağ kastı;'~ ğiııı" a. ~ ~ 
~m isabetilc sağ 1:ı:tl' vediı1cı ,,1 d 
' ı ve ,, ,,,, 
J!Öğsiiniin al/ıTIC crkl1 ıj 

·ş ve 111 ·lı t7t dan zıılwr rtmı ıat t) 
· ·ıc ı e yaraların tesırı .. 
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börty©D©lğ~o 
asıl bir filmdir ? 

f1tınlıı 1 a~ ıu : ;,,ııerlnden 

Londrada geçen gün haydutlar gfipe l 
gündüz bir khip m~rkezıni basarak içer 
deki memurlan tehdit etmi5ler \'e kasada· 
ki paralan alarak gitmişlerdir. 
Hadıse hakikaten çok garip olmuştur: 
O g~n öğleden sonra klüp merkezınin 

ı;ahşma odasında toplnnmı~ olan dört 
memur. işleri ile meşgul olurlarken bir
denbire kapının açıldığını görüyorlar : 
iki adam ellerinde birer tabanca ile, kar· 
şılanna dikiliyor ve: 

- Eller yukarı! dire bağırıyorlar. 
Odadakiler iki kadın, iki erkekten iba· 

rettir. Kadınlardan biri daktilodur, diğe·ı 
ri kasadar. Erkekler de iki memur. 

Suzi Prim.. ' 

bilmiştir. Artist bu rıımı anlatırken eun-
lan e5ylnyor: 

- Filmde her ııeyden evvel rubt tah
lili göstcrmcğe çalıştım. Vakayı dalma ı. 
kincl pllı.na nttım. 

rlne intıb1 klannı anlatmağa u*ı . tım 
Jki ııPne evvel Paduda Bruneriyi gbrmti§· 
t•in.t O gördüğüm adım bu filmde tek • 
rar \'a şıynr. 

• • • 
l<'llmi gören mUnekkidler, rejisörlerin 

bu işte muvaffRk olduklannı eöylllyor • 
lar. 

• Kovboy vı genç kadın .. filmini çe\ir· 
mekte olan Merle Oheronun sıhhati tama· 
men boz'Jlmu<:tu. Stildyodcı çevrilme~i i· 
cap eden sisli bir sahnede ıhlamur buhan 
kullanılm:ık suretile ~iddetli bir anjinin 
önüne ~eçilebilmiştir. Bu güzel >rrldız ne· 
ticcden çok mt>mnun olmuştur. 

• ''Gi1ııi1n snnu .. filminde ev•:elce Raimu 
ya \-erilen rol. hu defa Micsel Simon tara· 
hndan o~·nanacaktır. Bu filmde \'ictor 
Francen de rol almıştır. 

Haydutlann tehdidi karşışmda her,si 
:nşm}urlar \e bu ani emır üzerine der
hal teslım oluyorlar. Soygunculardan bi· 
ri, tabanca mı memurların üzerine çcvır· 

miş dururken dı~erı de kasaya yaklaşıyor 
\'C kadına: 

- <.:ıkar paralan! diyot. 
Zavallı kasadar kadın, bütün paralan 

haydudun önüne dökü)•or. Fakat haydut· 
tar bunu kftfı bulmuyorlar. ~temurlarm 
şefi mahıretınde olan yaşlı adama: 

- Paralann diğer kısmı nerede? diyor 
lar. Çabuk! Fazla \'aktimiz yok! 

Moris Lorenzi ismindeki bu adam: 
- Ba~ para yok, diyor. Hepsi bu ka· 

NobeB edel'Q)D~att mtük&illfaıtonı 
ka{ganalfil 

Peart Buch'un 
•. 

en leı' •san hayalı 
Muhattır, b:>şandıktan 

derhal koca buld J, sonra 

bit saat 
eılendı! 

Pearl Buch. kendisine .~olJel edebi. 

yat mUkfı.f atını kazandığı 1':ı.beri ve· 

rildiği zaman >dasında asabi asabi 

dolaşıyor, "buna imkan ~·ok!., diye 

kendi kendine söyleniyordu. 

Buch, ufak tclek, toparlak yüzlü, 

Uzerinde kareli bir kostüm. elleri ce. 
binde bir aşağı bir yukarı 3olaşıyor, 

kendi · ·e haberi veren arkada..51na so· 

ruyordu : 

- ...,eki·, bunun radyo ile mi sijylen. 
eliğini ileri silrUyorsunuz 1 

- Evet. hUtUn AmerilcP • · ' ~eyon

lan sizin Nobel edebiyat . .l:lkfıfatını 

kazandığınızı bildiriyorlar. 

Pearl Buch bu habere inanmıyor, 

kendisine şaka yapıld·ğını zannediyor. 

' du. Fakat gelen telgraflar bunun ha

kil:at olduğunu anlatıyordu. 

Penrl Buch 1882 senesinde.Amerika 

Birleşik devletlerinde doğdu . 

Bab~ı. o daha dört aylıkken Çine 

hareket etmeğe mecbur oldu. Annesi 

hep beraber gitmelerini istiyordu. NL 

hayet karar verdiler, beraber gidile

cekti. Dör aylık kUçUk ile birlikte A. 
merikayı terkcttikleri zam.ın iı;tikba
lin bu muvaffak muharriri annr..sinin 

kucağında mışıl mışıl uyuyordu . 

On yedi sene Çinde ka1Jı.. Orada 

geçen <:oeuk uğiın &il balıliedcrken : 

"- Ne yalan söyliycytm, dıyordu, 

küçük Çinli arkadaşlarınım örgülU 

uzun saçlan bcııi kıskan:i•·ıyor<lu .. 

Kesik saçlarım muntazam başım be

yaz rengim hiç de boşumft git!Diyor-

du ..... 

Böylece Pearl bir Çinli gibi tUylldü. 

Babasile beraber bazı scynhatler ya. 

ptyordu. Bu hayat 17ynşına kadar o· 

nu tatmin etti .. On yedi 7aşına gel· 

diği zamnn yeniden Am~t:~:·a dön. 

mek istemişti .. Yalnız ba9ına Amerika 

ya döndU, art.ık tahsilini :ı..mal erle 
~f'kt.i 

'l'ahsilini müteakip tekarr Çine dön 

dU .. Jon Lo~lng Tiu<'h i~minde bir 

dar. 

Güpe gündüz 
~oı~unculuk 

Kac:::ıcfan alınan paralar 300 lngiliz lira· 
sıdır. Haydutlar, ba~a para olmadığını 
görerek bununla iktifa ediyorlar ve derhal 
çıkıp gidiyorlar. 

Memurlar ancak ondan sonra polise ha· 
her verebiliyorlar. Fakat. atı alan çoktan 
Oskad:ın geçmiştir. Şimdi İngiliz polisi 
bu kaNi soyguncularını aramakla mer 
guldlır. 

Soygunculuk sahnesi. her hir fotoğraf· 
çı taraf mdan. memurların sonradan re· 
simleri alınarak \'C haydutlara benzi>·en 
adamlar konularak şu şekilde tesbit edil· 
mi~tir. 

Pearl Buch 

misyonerle evlendi .. lki ~ocuğu oldu. 
Artık hayatı tamamen bağlanmıJ olu 
ycrdu. 

. Bu zamanlarda birçok eserler ver -
miıti. 

Romanlarından birinin filme çekil • 
mesi için bir teklif aldığı zaman ''Nev. 
york,, da bulunuycrdu. Vaziyetten 
memnun oldu, kendisi de Holivuta gi· 
cerek filmin ne tekilde hazırlanma'kta 
olduğunu gördü. Pol Huni ile Luiz 
Rayner·in oynadıkları bu film fevkala· 
de alakasını celbetmi§ti. 

Pearl Bucb Nevyorkta oturmağa 

ba§lamıştı. ı 1 temmuz 1934 tarihinde 
Amerikanın boşanma ıehri diye anılan 
Rene şehrinde kocasından ayrıldı. Fa-

kat uzun zaman dul kalmadı, bir saat 
kadar az bir zaman sonra muharrir 
Rişar j. Walş ile evlendi. Boşanma ve 

• evlenme gayet samimi bir bava içersin. 
de cereyan etti, Pearl'in yeni kocasın· 
dan boıanan kadın da - ki bu Pcarl'in 
samimi bir arka:la;ıydı • yeniden he. 

men evleniverdi... Yeni çiftler bahti • 
yarlık içinde biribirlerini tebrik ettiler. 

Pearl Buch birçok eserler verdi .. 
Bilhassa Çin hakkındaki yazıları ıaya
nı dikkattir, Şark rüzgin, Deniz isim. 
li kitaptan ve daha birçok makaleleri· 
le Çin hakkında kendi zaviyesinden 
gUzel bir etüt yapmıştır 

Nobcl mükafatını bizzat almak üze
re Pcarl Buch 10 kfinunuevvelde Av
rupaya gelmiş olacaktır. 

Pearl Bu:h'a göre edebiyat, esaretle 
birdir. Hatt! 1932 senesinde 1cazan • 
mış oldu~u Pulit:ı:er edebiyat mükafatı 
da onun eserlerinin birinde: 
"Eğer kendini biliyorsan, roman yaz 

:nağa teşebbüs etme . ., 
Demesine m!ni olmamııtır, 



Bir Fransız kasabasında 

1500 Deli kadın 
serbestçe dolaşıyor! 

Pek çoğu derin bir aşkla yGnıp 
tutuşuyormuş ... Nasıl mı? ... Bu 

yazıyı okuyunuz 
Fransada, 1500 deli kadının elini 

kolunu sallıya sallıya dolaştığı bir ka. 
saba varmış.. Bir Fransız gazetecisi 
bu kasabaya yaptığı seyahati ve gör· 
düklerini şöyle anlatıyor: 

"Sabahın saat sekizind'? otofnnmı.:r 
bizi Dün • sür - Dron kasabasına bı. 
raktı. Yağmur yağıyor, yollarda kim· 
seler görünmüyordu. 

Bu kasabaya gelenlerin hepsi, dört 
bin kişiden müteşekkil olan kasaba 
halkı ve civanndaki ailelı:?r nezdinde 
1500 kadın delinin serbestçe yaşadık· 
larını bilirler. 

Evet hakikaten bu kasabada 1500 
deli serbestçe dolaşıyor. l{asabada da· 
ğınık bir şekilde yerleşmiş hafif de. 
liler ailesi mevcuttur. Ellilik ihtiyar· 
lar bu hastaların kısmı azamını teş· 
kil etmektedir. Ziyaret ettiğimiz mü· 
teaddit evlerde rastladığımız insanlar 
şahit olduğumuz vakalar ruhi ve sos· 
yolojik bakımdan çok faydalı müşa. 
bedeler vereli. 

Bana kasabayı gezdiren mıntaka • 
nın doktoru Pasturel çok nazik bir ta· 
vırla hastaları hakkında izahat veri. 
yordu: ''Hastaların hepsini daima 
göz hapsinde bulundururuz. l\iunta· 
zam muayene eder ve yaşayışları 

hakkında daimi bir kontrole tabi tu • 
tanz.,, 

SırasiJe mıntakanm hastanesini, 
~zanesını gezdik, sonra hastaların 

bulundukları evleri dolaşmağa başla. 
dık. 

Kırfan~ıçlar caddesi sakindi 
Upuzun bir cadde, kırlangıçlar cad· 

desi .. Yol boyunca yüzlerce ev, hepsi 
de biribirinin örneği .. Aynı tip, içleri 
aynı taksimatı havi, hatta hepsind9 
aynı hayat yaşanıyor. Hemen bütün 
evlerin mutfaklarında çorba kaynı· 

yor, bütün odalarda sessiz, sedasız 

korkak gölgeler sobaların etrafında 

toplanmııılar .. Biz, üç kişiden müte. 
şekkiJ küçük bir grup halinde "hayret 
verici manzaralar caddesi,, diyebile• 
c:: ~im Kırlangıçlar caddesini geziyo· 

yorduk •• İki ihtiyarcık da pencere ke
narındaki mutat yerlerine oturmuş· 
lar, dikişlerine, yün i§lerine dalmış. 
lardı .. 

Kırlangıçlar caddesindeki evlerin 
hemen hepsinde bir veya iki hastaya 
t~sadüf etmek kabil. 
Görmüş olduğumuz iki ihtiyar gibi 

daha birçoklraına tesadüf ediyorduk. 
Hepsinde aynı çapkın eda, aynı sü· 
kfınet ve aynı zavallılık göze çarpı
yordu .. Doktor bana bunlarn, "Sen,, 
mıntakasındaki hastanelerden çıkar. 
tılmış hafif hastalar olduklannı ve 
bu köy civarında sakinane yaşadık
larımı, yerlilerden gayetle kolay tef· 
rik olunabildiklerini, halkın bu zaval. 
lılara hürmetten ziyade merhametle 
baktığını söyledi. 

Yolumuza yine bir hasta çıkmış, 
doktordan, artık buradan çıkmasına 
müsaade vermesini, Parisc gitmek i· 
çin vesaikini hazrlamasını rica ediyor 
du. Doktor hastaya: "' 

- Nasıl, burada rahat değil misb? 
Diye sordu. 
Kadın, doktoru incitmekten çeki· 

nen bir incelikle: 
- Tabii doktor, §Üphesiz .. Burada 

çok rahatım.. l<.,akat ne yapayım? 
Kasaba hayatına bir türlü alışama • 
dım.. Hem takdir edersinız, Pariste 
büyük mağazalara, Sen-hraten Ka· 
nalna, Ponten mezralığına sahip o. 
lan l:.!r kadın tabii ki bu köy hayatı
na alışamaz değil mi? •• 

Zavallı, fakat bahtiyar kadın .. Ne 
zengin muhayyilen var!. Şüphem yok 
ki diğer arkadaşların gibi sen de fa
kir bir İ§çisin .. Fakat haval bu kadar 
zengin olduktan sonra · bahtiyarsın, 
bahtiyar .• 

Hasta, yayık yayık sıııtıyor, dok. 
tora eğilerek yavaşça fısıldıyordu: 

- Hem biliyor musun doktor, Pa· 
rise gidince evleneceğim .. 

Doktor hemen her hastada rastla. 
dığı bu hal hakkında bana izahat ver
eli: 

ruz. - Bu vaziyet birçok hastalanmızda 
Çaldığımız kapılann ardından mil • müşahede olunuyor. Hatta derin bir 

t •reddit bir ayak sesi, sonra yan pen· aşk ile yananlara rastlıyoruz.. Has
C"'rcdcn uzanan korkak bir baş .. Bu· talanmızın birçoğu da yalnızca sevgi 
r~:.l:ı. deliler değil 1500 masum otu. hastasıdır. Bunların genç olanları teh 
r uyor. .. - likeli olabilirler .. Onun için mıntaka. 
Bakımevle~cıe bı/eoıt hasta.ya mı.zda genç hasta bulundurmuyoruz. 

mü~fik bir ihtiinaiiıla. bilin ""Ve has--1 Hastaların diğer bir kısmı da gi .. 
t a lar arasında Patros diye çağırılan yinmek hususunda müthiş bir tltlz· 
l 'ınhr bizi kap~e kar- lik göstermektedirler .. Bakımevle. 
§.lıyordu. ~ rince kendilerine verilen yeknasak 

Her evde murilU!iir'A:leftaler tutu. elbiseleri beyenmiyorlar .• Hatta bir .. 
luyor .. Doktor imzalanmak ilzere ken çokları kasaba halkı tarafından ken· 
disine uzatılan -aefteri 8.lıyor: dilerine verilen eski roplan, yırtarak 

- Nasıl, bir "§iklyetlıiiz var mı? yeniden kendi zevklerine göre diki • 
Hastalarınız iyicalolıyor. mu'! yorlar ve hemen hepsinde hastaneye 

Diye soruyor .. Bp.Jamevinin Petros girdikleri zamanki modanın hafızala· 
diye anılan kadını _emin bir lisanla: nnda kalan şekilleri görülmektedir .. 

- Oh bunda şüpheniz olmasın .. sıh· Giyinmeğc ehemmiyet vermiyen has· 
hatleri yerindedir, ııµ ki§i dört kişi· talar bile muhakkak surette sokağa. 
nin yiyeceğiıı.ı yiyor~. çıktıkları zaman zarü bir sekilde §em 

Diye cevap veriyor ve liastalannın siye taşımak merakındadırlar. 
günlük hayatİannı izah ediyor.. Kırlangıçlar caddesindeki evlerin 

BakımeviniJı içi yeni badana gör. her birinde iki veya üç kişilik hasta 
müş, her taraf bembeyaz, evin etra· gruplarına tesadüf olunmaktadır. Bu 
fında muntazam bir bahçe, her taraf gruplar gelişibüzel değil, hastalığın 
çiçek içinde.. nevine ve ev sakinlerinin yekdiğcrile 

Ellisini geçmiş ihtiyar kadın deli, hoşlanmaları esasına göre teşekkül 
sırnyarak, gülerek bin tUrlü cilveler etmiştir. 

yerden temennalar yaparak yanımıza Fransız hük\ımeti bu hastalar için 
yaklaştılar. Doktoru tanıyorlar, sa • ev sahiplerine muayyen bir ücret ver 
lo:ılarında. oturmamızı rica ediyorlar. mekte ve hepsi kadın olan deliler ev 
dı. sahiplerinin bağlannda da çalışarak 

- Bay doktor, ne '.l<adar naziksiniz ayrıca menfaat temin etmektedirler. 
s:ı.lonumuza şeref vermek lfıtfunda Güzel bir tepenin üzerinde dört bir 
bulunsanız .. O, bu bay da doktor mu? tarafı bağlarla çevrilmiş olan bu gü. 
f;alonurnuzda birkaç dakika oturmak zel kasaba sabahın yağmurdan kur· 
ln ne büyük dostluk göstermiş olur? tulmuş, ılık bir güneşin !'olgun ziya· 

Diye ısrar ediyorlar, sırıtıyorlar, ları altında her zamanki sakin ve 
öpmemiz için nasır tutmuş ellerini müşfik bağrında sakladığı hastaları. 
ağzımıza kadar yükseltiyorlardı. nı sinesine çekmeğe hazırlanmıştı. 

Doktor bana: Si!'Ji bir alcFam başlıyordu. Hasta· 
- Aman sakın sual sorma.. Oturduğumuz misafirh-:u~enin önün 

Hafızalarının bir köşesinde uyukla • den bir deli kadın, kolunda ~emsiyesi 
yan hatı.ralannı canlandırmak hem hem yürüyor hem de yün :lrüyordu .• 
J: ~ndilerl hem de ziyaretçileri için Diin kas:ıbasını nk--am U) kusunn 
daima tehlikelidir. hazırlanırken alaca karanlık içinde 

Diye tenbih etmi.sti .• Hiç konU§lD.u. - terkettim.,, . 
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Atletlerinıiz 
. .. 

kış r11evsim• d~ı 
lstanbullu atletler, önümüzdekisezonda da diğer mıntakamıı a 

rakipler ine tefevvuk edeceklerdir ttıın ıııoeJI 
lstanbul atleti •ıo,,ıı 

lS'al j,Y 

Atletler bu mevsimde bir taraftan 
mesleki bilgilerini arttırır, diğer taraf
tan vücutlarını jimnastik ve hafif id
manlarla açık hava mevsimine hazırlar
lar. 

Atletizm federasyonu, antrenör kursu 
mezunlan vasıtaslyle Anadolunun muh
telif \'ilfıyetlerinde esaslı kalkınmalara 

yol açmış bulunduğu bu .sırada, vaziyetin 
kıymetini nrza değer bularak, ayni ma
kam için beni va11ıta edinerek bir sene
dir çalışmış olan İstanbul atletlerini da
ha yüksek ve teknik varlıklara ulaştır
mak için bu yıl çok esaslı bir kış faali
yeti programına geçmek üzere bulun .. 
maktayız. 

İstanbul bölgesi atletleri diğer bölge
lere olan UstUnlUklerini muhafaza ede
bilmek için bundan sonra tekniğe çok bü
yUk ehemmiyet vermek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Kabiliyet haddine ayni ı;ıerait dahilin
de varabilecek · muhtelif bölgelerin at
letleri, önUmUzdek.i senelerde derecele
rini esaslı teknik inceliklerel takviye e
derek mıntakalarmm daimi UstUnlUğU te
min edeceklerdir. 

Tecrübe mahiyetinde mUsabaka yap -

tavsiyesi üzerine ilk andan itibaren ken
dine en uygun olan speslyaliteyi seçen 
atlet galip gelecektir. Yıllardanberi disk 
atmııı bir Yavrunun muvaffak olmamış 
olmasına şaşmak, bir hatadır. 'Uç adrm
da bir aylık idmandan sonra 13.67 atla
mış oluşu bunu ispat eder. Senelerden
bcrl genç yaşında Maratona kadar çık -
mış olan 1brahimin gelecek sene 800 met 
rede tutacağı derece, omfn Sunglardan 
ziyade Meredithlcre, Woodersonlara o
lan yakınlığını ortaya atacaktrr. -Bunlara b~nzer misalleri her vakit i-
çin görmek mlimkündür. Vasfinin aylar-

Tommy Farr 
I>lskallflye edildi 
Bir vakitler, dUnya ağır sıklet boks 

şampiyonluğu için Şimelinglerle, Coe 
J .. uizlerle rakip addedilen, fakat Ameri
kada yapttğı müsabakada. mağl\ib olan 
lnglllz bok.sörll Tommy Farr İngiltere 
boks federasyonu tarfından diskallfye e
dilmiştir. 

Farr'm bu derece ağır bir ceza ile tec
ziye edilmesinin sebebi h«tilz malQ.m de-
ğildir. 1 

Ya z a n : 
I 

dan sonra sırık atlamayı bırakarak ma
nia koşmuş olması, Halidin Uç adımda 

sakat bir ayakla 13.64 atladığx halde 
elün 400 metreye bir znafx olması, Sudi
nin sırığa bUtiln yaktini vermiyerek dis-

betcriflde ' 
rek'or kırma tecrU rıı1'tt# (f 

her ,.ı 
ğine inandığmı için, ıı;ıeJefll"' et 

• Ute ıeÇ ._..ını~b yapanlara spesıa ~~ 
lekl incelemeler yapill J>ırtı' 
tavsiye ederim. DllnY" ~,,~' 

1 fa"" ..... A. 
dar yUkselmlk o andaıı:ıtarıoı'~ .1 
hamlar bu smıfın 8 ~~~ 

ve Jf.• • 
Bu kt§ GalatasaraY~t 

·1 JJalkC selerinde, Bcyog u 
Uta lJHUtıtllli 1"..ıttUVU _ "llflfo~ 11 • 

rinf )ıO!l'° ~ 
ğlm. Mesafele • başbsel ~ 
atletlerle her vakit ıııe\"ll~f 
yapmağa bazıruD· J{~ndS. bil brf 
tince gazete sutunla d8~ 

• bnbSC sıı!Jo 
run tekniğinden irect!S"' 
ayrı ayrı gözden geç ~,ıı~'; 

eden ~l çtl' 
1ş ba§ına avdet pıste er 

ından ıtib' rahimlerin nrka5 dan cV 
ilk an "1l .. çok yeni unsur Jı& l'1' 

niğln geniş yardıınına \'S~~t 
1 ııer 

Bölgemizin hakki e ,-arlı 
bUtUn f kalabilmesi için 1 

şacağız. .,; J{~ 
'flOJJt ~ 

ke, ciride başvurma" atlctlzmdÔllireOe- f f Ot11
61 

yi her şeye üstUn ölçU saymış olanlan Bir Jngll ı tılclJ JI 
çok vakit ümitsizliğe sUrUkleml§tir. Hat· d b• 8• .ıeff .i a ~tf/' .. , 
ti kosucu Recebin bir idmandan son:'j nsıııt T J' 

6.40 uzun atlamış olduğun görmüş olan· İngiltcrenin ta11113,eııtfo~ıı ~ tar kendi kendilerine "acaba?" demiş • . d n .,e ,,:, "' 
futbolcülenn e 1e>" ti lerdir. . ..... nı • .• G ~ .. ,w-- ,.,.,,,., .. 
nün soliçı • s::- 1 ~tiv'..-Bu son mevsimde birçok sporcuları • k • po01 

11e 
mız kendi mesafelerine ulaşmışlardrr. lirasına Blae 9' ıŞ 

· ·bU~e ,t Onlardan gelecek açık hava mevsiminde tır. ki l<lti .,.tl' 
G E thaın, es ..ni fir 

daha iyi derece beklemek l!izrmdrr. Bir- · as clall •r 
kaç yıllık bir çalışma en çelimsiz atle- yazında Bolton 
tın bile benliğini yoktan var edebilece.. rak gclmitti. tıflô,,ıı ıı!f 
---------------~-~ .'11ıııs ,.ıd -----"--------- ... rcının OJ - ııf& ~ 

Elli bin seyi de jon S~ıs!Jl 0 

Ölümle netfcrlenen 

Varış 

mış gözleri 5nlln ıı'ıcı.tıı rde ô t' 'I 
rajda direkSiY0n~auğıı >'e ~ı ,ı~ 
evvelii şiddeUe 0 ıştır· 18 ;-a'D et 
sonra taklak atın lrŞ ecre 

ı.z vıı" 
mıştır. Resmim - • 
da alınmıştır. _. 



l=:Ulleırıoe neler yaparDar? 

t 
raıı~ıı s 

~iııı b~ 0"~ an.,, 1 iı1<'rl r.eon Blum konuştuğu \"eya düsüntlftltt %amanlar bazan hafllı:c bıyıldnrmı oksnr, buan da ı:e· 
Parıııağı ile !it!hadct parmağı arasına sıkı.,tınr. 

" 

ReslmclA görılilğiirıiiı. fılet Pansllrnn~·ah 

Dokt<>r Jib on tnrnfmıJan imal ctlilmiş
Hr. Kalp ·iz. ,.e ciğersiz bir ha;p·anm sa
şıı.mnsuu temin etmektedir. 

/ . 

~~a.mburg ismindeki İngiliz gemi 
si 6 bi::ı ton benzin yüklüyken Set 
civarında ateş almıştır. Gemicilc. 
rin ve dokamelesinin büyük bir kıs· 
mı, kendilerini suya atmak sure· 
tiyle kurtulmuşlardır. Maamafih 
feci şekilde yaralananlar vardır. 

Gariptir ki bunlardan ikisi hasta
nede acıda:ı kı\•rnnırken evlenmek 
f stemişlcrdir. . 

İnglllz Kralı geı:<'n hatta parliınıı•ntomm clördiinrU clcnoslnl nçnıak iizcrc Vest
mlnstcr araJ ıııdnn kraliçe ile hl rnlJ. r j eni lıir altın nral :lJ n lıiıınıiştir. Bu arnba 

tarihi olmakla beraber, §imdiye kadar kr,ıhıı bununla gezdiği görlijmemlştl. 

Vç fnglliz honıbnrclımnn tayyaresi l\!ısırılnn Anıstrnlynyn 48 saatte u~nrak uzun 

mesnrc rekorunu kım11ı:larclır. Bundan C\·velld relmr Rus tnJ ~ UN'rilcrlnde idi 
ve onlar ellcrlncle .6.808 mil1il< bir rekor bnhıııclurıımrln.rıJı. Halbuki İn.ı;:illz tay
yarecllerl 48 saatt~ 7.160 mll l•atetmi_şlc rdlr. 

Oyun kıynrC'rlylc ~ahnPyc ~ıkıp rlıldi blr fn\ır t.nşrynn bu kızlnr biraz tuhaf 
hir ısnhııo tcı;;kil celi) or. llunlnr, lıİı' piyes i~iıı ı.~ilccek artist namzctıcrldlr ,.e 

Lmulradald ~ tl,ratroclıa blr imtihanda aıra bekllforllır ... 



Ha'Jer'in 
sayfalık 
hikayesi 

G oettingne liniversiteainin en ça. 
lışkan talebesinden ve en se 

vimL clclikanlısı Nathanaeı, arkadaşla· 
nndan Lothere §U mek tubu yazıyordı.ı. 

"Oradan ayrılalı alu hafta geçticı 
!lalde sana yazmamı olduğu için kdrı· 
bilir bana ne kadar kızıyorsunuz. Ann •• 
c.iğim her halde ç.ok meraktadır. Sevgil{ 
ku:kardeşin Llovr da onu artık unuttu 
{:uma her halde emlııoir. Bana inanaca 
tından emin olarak seni temin ederim 
k. bu hareketim ne tembellik, ne de tılli· 
1ı:ı:ı:ıızlıktan ileri geliyor. Sizlere ka. 111 

mahabetimin n.e kaJar derin olduğunu 
bilirsin. Bugüne kıı.dıır size yazmayışı • 
mm sebebi işte burlur. Fakat artık bu 
l;i sizden daha fazla saklamal:tan ne 
sıkar?. Bana öyle geliyor ki kaçın:la • 
mu tehlikelerle dolu bir kader istikba· 
limi kavramış bulunuyor. Beni ister 
aen bir deli yerine koy; ne olurca olsun 
derdimi sana anlatacağım • 

Çocukluğumuzda kızkardeşim ve ben 
babamı%? ancak yemek zamanlar·nda 
ıörebilird:k. O, bizim aslını bir tUrlü 
llğrenemediğimlz bazı işlerle meşguldi.ı. 

Fakat annem aşağı yukarı her akşam 
bizi onun odasına götürürdü. Babanı 

orada bilyük bardakhı birasını yudum 
yudum içer ve piposunun dumanlarını 

uvururken bize bir sürü muhayyerilu •• 
kul hika>eler anlatnd.ı. 

Neş'esi pek yerinde olmadığı zaman
lar önümüze içinde güzel güzel resim • 
ler bulunan kocaman kitaplar a~ar ve 
biz: resimlere dalarken o da piposunun 
uvrulan dumanlanıu takip ederdL 

Böyle ak?mlar annem de neşc'sis o.. 
Jurdu ve saat dokuzu çalar çalmaz: 

- Haydi bakalım çocuklar, derdi. 
r.ıtağa, bakın Kumlu adam geliyor. 
merd:venleri çıkıyor, ve duymuyor mu· 
aunuz 1 Haydi çabuk, çabuk ... 

Ve hakikaten merdivenlerden çıkan 
•fır ayak seslerini duyar ve koşarak 
yatakla:rımıza saklanırdık. Annem kil· 

501c muhayyılemlzin bu kumlu adam hi· 
klyesinm çok tesiri altında kaldığını 
farkederek bu tesiri izale etmek için 
beni kandırmağa uğraşıyordu. 

Kumlu Adam diye kimsenin mevcut 
olmadı~ını. insan, uykusu geldiği ı;a. 
man gözlerinin içine kum atılır gibi bir 
hlı altında kaldığı için bununla uyku • 
muzun geldiğini söylemek istediğim 

analtmağa çalıııyordu. 

Tabit bu teminata inandığım yoktu .. 
Bir gUn, bu Kumlu adamın ne olduğunu 
tılzim hizmetçi kadına sordum. Bana 
eülerek, bu adamın tahta gibi kuru, 
sirkin ve yaşlı bir adam olduğunu, y:\· 
tağma yatmak istemiyen çocukları al· 
«hğıru, gözlerine kum atarak kör ettik • 
ten sonra onlan aydaki bay1ı:uşlara yem 
J8pmak için götilrdüğUnU söyledi • 

o günden itibaren gece, cündüz, ra· 
hatnn kaçmııtı. 

Her gece merdivelerde duyduğum :ı
,..ıc sesleri beni deli gibi yatağıma ka· 
smrdı. Oradan, benim çıkt ğım odaya 
birinin girdiğini duyar ve kcrkudan 
lllutemad:yen titrcrcim. 

Bu koıkum. seneler geçtiği halde biç 
bybolmadı. On ya§ına geldiğim zar . 
anem beni ayrı yııtırmağa başlndı. 

Yatak odam, bab:ımın odasının he. 
men bitişiğinde idi. Meçhul %iyaretçi 
lıer ak;am ayni saatte mutad ziyaretle· 
rini yapıyordu. Bir akşam tccessüsüm 
korkuya galip gelmişti. Çok yorgun ul· 
duğumu bahane ederek saat dokuzdan 
evvel yatmak ı~ın annemden müsaade 
istedim. 

Odama çekilir çekilmez gizlice baba· 
mm odasının kapısı.u aralayarak yavaş 
yavag odaya süzıildUm ve k~man bir 
koltuğun arkasına ııaklandım. Korku ve 
lleyec:andan titriyordum. Saat tam do • 
kuzda gene mutad ayak sesleri duyul· 
mağa başladı ve kapının zili çaldı. Ba· 
bam kalktı, kapıyı açtı. Odaya girdi hi· 
Jiyor musun?. 

ihtiyar avukat Çopelins... Bizm eve 
Jıer zaman gelen ndam ... Bu Çopelins. 
dünyanın en çirkin adamıdır, babam 
arada bir onu yemeğe davet ederdi. O. 
aun bize geldiği günler bizim için blreı 
lfkence olurdu. Çopelins bizim ondan, 
bflhassa kemikli narmakJarından ne ka· 
«tar tiksindiğimizin farkında olduğu için 
mOtemadlyen tabağımıza konulan tat· 
lılara eliyle dokunmak ister nya buna 

detlcndi ve Valuvayı manvetmeK u ....... -

OTOMAT 
benzer hareketlerle bizi sinirlendirmek· 
ten bo~lanırdı. 

Annem de bizim gibi ondan nefret c. 
derdi. Fakat babanıın bu adama karı• 
harekatı bilsbUtüu ba§ka türlü idı. Ona 
son <ierece hürmet ve riayet gösterir· 
di. Biz de bilınccburiye ca'li tebeseiım. 
lerle ona kaı gı nazik davranmağa gay· 
ret ec!crdik. 

Kumlu adamın bu Çopelins olduğunı.ı 
görünce hayret etmiı;tim. Koltuğun ar. 
kasına korku.dan biraz daha &inmiştim. 
Çopelins babama: 

- Haydi çal şmağa baılıyalım, di· 
yordu. Geç kaldık ... 

Babam da üzerindeki ropdö;ambn 
çıkardı ve ikisi de 1.ızun ve kke içinde 
birer blOz giydiler. Babam duvarda fı· 

nn kapağına benzer bir yeri açtı. Bin 
bir tekilde liletler, huniler, borular ve 
neye yaradıklarını anlayamadığım bir 
yığın eşya arasında çalışmağa baıladı • 
!ar. Çopclins fırın:n içine doğru Uflil
yordu, 

Hemen oradanbir mavi alev yilksel 
meğe başladı. Bir takım garip ve par 
lak maden parçalarını koslt0c:aman kıs· 

kaçlarla tutuyor, at~şte bembeyaz hale 
getirdikten sonra çekiçle dövüyordu ... 

Yilkselen kıvılcımlann arasında bir 
takım korkunç hayallerin oynadıklannı 
görüyorum. zannediyor.dum, Çopelinsin 
bana: "Gözler, gözlerin .. Bana gözleri· 
ni \Cr, acıkan baykuşlanma götüre. 
yim,, diye bağmlığ.nı duyar gibi olu· 
yordum. 

Bu düşilnce ile o kadar korl:muıtum 
ki birden bir feryat salıvererek oldu~um 
yere yıkıldım. Orada bulunduğum mey· 
dana çıkmıştı. Çopclin beni bir kedi gi· 
bi yerden kaldu<lı ve kemikli elleriyle 
ayaklarımın ve ellerimin b\itUıı mafsal· 
larını çıtırdattı. Korku ve acıdan kcn. 
dimi kaybetmiştim. 

Kendime geldiğim zaman annemi baş 
ucumda buldum. Bu bidiıse aaabımı o 
kadar bozmuştu ki haftalarca hasta 
y2.tıın •• 

Hddisenin ilzerinden tam bir ıene 

geçmişti .. Bir ak§4m saat dokuza doğrOJ 
butün aile halkı babamın odasında top· 
!anmıştık. Birden ıokak kapısının açı· 
lıp kapandığını ve merdivenlerin gent 
eskisi gibi ayak seskıiyle gıcırdadığını 
duyduk.. Annem: ''Bu ~pelins'dir,. 

diye bağırdı. 
Babam sesine rr.ümkiln olduğu ka.d:ır 

sakin ve tabii bir ifade vcrmeğe gayret 
ederek: ''Evet, evet.. diye cevap ver· 
di, fakat Allaha şilkilr bu son ziyareti 
olacaktır .. Sen çocukları götUr ve beni 
yalnız bırak.,, 

İtaat ettik, ben yatağımda korkuda:ı 
titrer ve evvelki hfidiseleri hatırlarken 

birden evi baştan b~şa sarsan korkunç 
b:r patlama i§itildi ve arkasından pek 
az &0nra sokak kapısının şiddetle ka • 
pand ğı duyuldu. Babamın odasına 

ko~ugtuğumuz zaman zavallıya yerde 
sırt üstü uzanmış bulcuk. Bütiln yUzi.i 
yanarak karannıı ve çoktan ölmil§tll. 

Tahkikat yapmak Uzere eve, gekn 
pollsler hiç bir şey anyamad lar. Çopc. 
lins ise şehri bırakıp kaçmı§tı. 

Azizim, geçen akşam. odama bir ba 
rometre ve dürbiln satıcısı geleli. Bu 
satıcı 'kimdi biliyor musun? Bizim Ço· 
pelins .. Ve ben bu alçak her:ften bab<ı· 
mın intikamını atamadım. Meçhul bit 
kuvvet beynimi ve kollarımı felce uğ· 

ratmı§tı. Oh ... Muhakkak bu herif ov· 
du. Kıyafetini deği~tirdiği, ismi G:n· 
seppe Coppola olduğu ve kı-ndl~ bir i\ · 

yak 841tıcısı sUsU verdiği halde onu pek 
iyi tanıdım. 

İçimde korkunç bir hitsikablelvuku 
var. Fakat ne olunı olsun babamın in· 
tikamını almalıyım. Sana bu yaz:dıkla· 

nmı gizli tut •• Kimseye bir ~ey söyle· 
me. Cloru tarafımdan öp .. Aklımı ba~ı· 

ma. ilk topladığ·m giln ona da yazaca -
ğım. 

• • • 
N athanaelln bUtUn tenb!hJerintt 

rağ-ncn, bilinmez nasıl, mektu· 
bu güzel Cloranın eline ~eçti ve genç 
kız det:kanlıya alay dolu bir cevnb ver· 
di. . Bum1n ilzerlne NathanaeJ ar ·ada~ı 

Lothere bir mektup d:ıha yaıaralc bu 
ihmali için ona çattı. Mektubuna rsYle 
de•am ediyordu: 

"Mektubun Clorarun eline ge~ealne 

mAni clamadığın için aana fena halde 
kızıyorum. Fakat madem ki benim sev• 
gili Claca.m bu kadar müsbet felsefe ile 
dolu. Ben de ondan aşağı kalmak iste
mem. Zaten barametreci Çoppolonun 
bizim avukat Çopelins ile hiç bir alakası 
yok. Bu ıon derece garip müşabehet 

beni f8tırttı. Fakat bu adam hakkında 
enalı tahkikat yaptım. Şimdi her şeyi 
biliyorum. Universiteye yeni gelt>n 
me§hur bir profcsöriln fizik dersl(rini 
takip ediyorum. İsmi SpaJl.cnzni .. O bi
zim ÇoppoJonun hemşehıisiymiş. Za. 
ten Çopelins bir Aln.andı. Halbuki Çop
polonun taHilfuzundan tam bir İtalyan 
olduğu anlaşılıyor. 

"Maamafih. doğn;sunu istersen, da· 
ha tamamiyle emin de değilim.. Sen 
do Clara da beni deli yerine ıtoyuycrsu
nuz. İattdiğinb kadar bana gülünüz •• 
Vopelina ile Coppolonun bu kadar bi. 
ribirine benzemesinin üzerimde bırak
tığı tesiri tamamiyfo atamıyorum. 

Barometre satıcısı şehirden gitmiş ... 
Bunu bana fizik hocam söyledi. Daha 
iyi oldu. Spollanıani kilçilk, yusyuvar· 
lak bir adamcağız. Geçen akşam, ders 
zamanı onun evine çıkarken pencereli 
bir odanın perdeleri arasından revkarn. 
de gUzet ve zengince giyinmiş bir ger ; 
kız glSrdüm. 

Ben, dünyada bu kadar güzel bir çeh 
reye tesadüf etmedim. Yalnız bakışları 
garip denecek kadar sabitti. Gözlen, 
doğrudan doğruya bana dikili olduğu 
halde sanki beni görmüyormuş gibi bir 
hali vardı. 

Gözleri açık olarak uyuyan bir insa. 
na benziyordu. Bu tesadüf beni heye
canlandırmı~tı .. Der• salonuna girdiğim 
zaman kalbim tfıddetle çarpıyordu. Son 
radan bu güzel kızın ilminin Olympia 
olduğunu öğrendim .• 

Bu Spallanı:aninin kızıymıf.. Fakat 
babası garip bir titdctle onu mUtema
Jiyen bu odaya kapıyor ve hiç kimse 
ile konuımasına müsaade etmiyor. Her 
halde ya deli yahut ta bir budala ela. 
cak. Fakat yazık.. Eğer bu kızda bir 
gayri tabiilik yoksa Spallanzani gayri 
tabii bir adamdır. 

Ne ise şimdi bunlan bir tarafa bıra· 

kalım da iyi §eyler düşUnelim. Allah 
kısmet ederse on bet güne kadar aranı· 
za dönmüş olacağım ... ,. 

• • • 
L otber ile CJara bu genç tal eıbenin 

uzak akrabaları idiler. Babası. 

nın Cilümünden sonra kendil eri de ök· 
ailnilz kalzın bu iki çocuk Nathnn:ı:: lin 

annesi tarafından e11e alındılar. Onunla 
beraber bUyUmeğe başladılar. Az za. 
man sonra genç talebe ile Clara arasın. 
da büyük bir qk dCJğmuştu. Annelcrı 

onları biribirlerine nişanlamıştı. Faka~ 

talebenin llniversıteye gitme ı:ımanı 

geldiği iç!.n n~ıanlısmı bıraktı \ e Geot· 
tıngne üniversitesine geldi. 

Nathanael, memleketinde bir milddet 
kald ktan sonra tekrar Universitenın 

bulunduğu memlekete dündüğU zaman 
bu §ehirde oturduğu evin büyük b:r 
yangındn yanmıg (.)duğunu öğrendi. 

Arkadaşları onun kağıtlariyle kitap
lannı ve bazı ufak tefek fizik aletleri . 
ni kurtarabilmişti. Bu yüzden başka bir 
oda tutmak mecburiyetinde kald. Bu 
yeni odasınm penceresinden profesör 
Spallanzaninin evi gözükUyordu. 

Genç talebe, bu odada prof esöriln kı· 

zı Spallanzaniin her zaman ayni hare . 
ketsizlik içinde ve sabit nazarlariyle kol 
lanm kavuşturmuş ve bir masanın Uze. 
rine oturmuş olduğunu görüyordu. 

Duna ilk zamanlan pek az d:kkat et· 
miş ve arada bir göz ucuyla l:arşıki 

pencereyi süzmekle iktifa etmişti. Oly:n 
pianın bir budala olması düşü.:ıcesi bu 
kızla daha fazla meşgul olmasına imkfin 
vermiyor ve onu Cl<.ran·n hatırasına sa 
dık kalmağa mecbur ediyordu. 

B:r sabah yakında tahakkuk edecclı 
i.Wlvaçlannın tatlı tahayylilleri 
içinde nişanlısma mektup ynzdrğı sıra. 

da 'kapısma vurulduğunu duydu. Ra • 
hatsız edilmiı olmanın verdiği bir nsa· 
biyette: 

- Giriniz, diye bağırdr. 
Odaya giren Giuseppe Coppolo idi. 
Nathanael, birden titredi ve sonra 

profesörünün bu adam hakkında ver. 

diği izahatı hatırlayarak biraz sükôneı 
buldu. 
. §iddetle: 

- Defol, diye bağırdı. Barometrelc· 
rin baş na çalınsın .. Sendeq bir fCY iste· 
miyQrum. 

Coppolo bUyUk bir acğukkanlılıkla 
Uç kere yerleı e kac!ar eğildi. ve: 

- Gene; efendim, ben sadece baro. 
metre satmıyorum, bende ayrı~ zam .... 'a 
genç kızların uzaktı..n rahatça seyrede· 
bilmrk için gözler de var. 

Sonra cebinden bir yığın gözlük ve 
dilrblin çıkararak masanın ortasına yığ· 

dı. "Bunlar öyle gözlerdir ki, i§te tim. 
diye kadar hiç bir yerde tesadUf etme. 
diğinize eminim.,. 

Birdenbire garip bir hidise oldu. BU· 
tün bu gözJ;.ık ve dürbünler pırıldama 
ğa ve et rafa garip ışıklar saçmağa ba~· 
!adılar. Bunların her biri bir çift canlı 
göze benziyordu. Genç talel:c hayret 
içtndeydi. ve gözlerini bunlardan ayı. 
ram yordu. CoppolıJ mütemadi,. en ce· 
binden çıkardığı gözlükleri masanın Ü:· 

tüne atmakta devan; ediyordu. Bu gfü 
lüklerden çıkan iltimalar odayı kızıJ 

renge boyuyordu. 
- Yeter, yeter, alçak herif. K.aldrı 

şunları meydandan .. Yoksa timdi ıcni 
bcğanm .• 

Talebe bu sözleri söylerken Coppolo 
nun üzerine doğru yürüyordu. O taman 
bu harekete sanki hiç ehemn1iyet ver· 
miyormuş gibi bir soğukkanlılıkla Cop. 
polo gözliikleri toplamağa ve tekrar 
cebine yerleştirmeğ:: başladı. 

- Hiç olmazsa, genç efendim, diyor· 
, du, şu dürblinil, alınız:. ~k Lasit, fa· 

kat fevknlfıdedir, 
Bu abanozdan yapılmıı hakikaten 

çok basit bir dürbOnrlU. Yaptığı hareke
tin kabalığından esasen mahcup olan 
genç talebe dürb:!nU aldı ve mas.anın U. 
zerine Uç duka attı. 

Satıcı odada'l çıktıktan sonra pence· 
renin önüne gitti ve etrafa bakarak 
dürbilnün kuvvetini tecrUbe etmek iste· 
di. 

Gayri ihtiyari dilrbUnO Olympianın 
penccl'esine çevirmişti.. Genç kız gc • 
ne masanın ba~ın.da o~rmuıtu. Yalnız 
şayanı hayret bir şey nuan dikkatini 
celbetmiıti. Genç kwn her aman en 
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Otomata aşık Okyanusta 30 ada 
~ ~itlı • Baıtaru/ı 10 uncuda l budaladan başka bir şey değilim ve sen 

;oııırın anacı son sıralardan bi. büyük bir şairsin. Seni semalarda takip satılıg~ a çıkarıldı ~ ~l'lıı uı~.u. edebilecek kanatlarım olmadığı için 
~ \ııutı ~o~ alıcı ışıklan altıooa mütevaziane toprak üstünde kalıyorum. 
~ ttbind Yüıunu iyice göremediği Eğer arada bir zavallı insanların dere-

~~lııııı:n .d~rbünUnü çıkarmıştı. cesine inmeğe tenezül edersen w eğer K~aliçe Salot Dü bn, mali buhran dolayısile ~ ~iın1 tçınde gizlediği bu dür- bazı arkadaşlıklara ihtiyacın olursa bi. 

ftı;l'tec~ göstermeden güzel kızı zim eski dostluğumuzu hatırlamanı ri- bu na lüzum görmüş 
~>'ı k 

11~§tı. Bu manzara ca ederim. 

nı~~bir Cndinden geçiriyordu. Sonra istihfafla omuzlarını silkerek HoDlvuif:tan ve lbos AnJelos~an pek Ç@k artist, 
';:."." ~~~n,~,.. ~· '."'"'• doıu çekndi, gitti. a c:ıı a ı at c:j) aı n ll:>a:ıı: o 1 arı n ı a a a bil m e il< ı ır- ı n pa:ıgaı r O o {j a t~tıtınz ne diktigını ve uzun u- :,. • Olj ~ 
~r bi . zannediyordu. p rcfesör Spallanzani, bu büyük 9 f r a Ş '\t ft 18 r 

dı o~:ten sonra dansedilmeğe aşkın, talebesi üzerindeki tesir- İki sene evvel Amerika muhitinde ve 200 adanın 30 kadannın satışa çıka-
L' nla dc:nsedebilmek 1 Bu !erini ilmi bir etüd yapannı§ gibi ta.kip tanınmış olan Salot Dübu Sa Ma1'este, rıJmasına sebebiyet vermektedir. Kra. ~ cnbu .. 
> ~•ıt c Yuk arzusu i.di. Fakat etmekteydi Bu münasebetle kızmıyor, Okyanosta (200) kadar adaya hükme- liçe Dübu hükümdarlığın küçük bir 
~t biı.i~::et edebilecekti. bilakis Nathanaeli teşci eder gibi bir den ve elli bin kadar nüfusu mükemmel kısmını satmağa mecbur oluşundan çok 
~ bir z nası} ıeldu, Nathanael tavır takmıyordu. Bu vaziyetten cesa- i.dare eden münevver bir kraliçedir. müteessirdir. 
lli •. 

11 "tbira.ııt genç kızın yanıbaşında ret alan genç talebe fazla vakit geçir - Tonga takım adalarının hakimi bulu- Daha şimdiden L?S An1"elos ve Holi-~ıı ek kel' k 
~lltarak ıınc söylemeden onu meden kızı babasından istemeğe arar lunan kraliçe bu adaların en ehemmi - vuttan bir çok artistler bu adalardan 

httıı_ Qı, bu dansetmeğe başladı. vermişti. yetlisi olan Tongat' lıi adasında kocası bazılarını satın alabilmek için pazarlığa 
hı. .... &ir ın kızın elleri ne kadar so. Koşa koşa profesörün evine gitt.i. Prens Tugi ve Oksfordta tahsilde bulu- girişmişlerdir. Fiyatlar pek yüksektir. a:.~ık ernıer l. k ı "b" H d k k f ·· .. t~ltr· '""ll tit . ey e gı ı. e. Merdivenler en çı ar en pro esorun nan iki oğlu ile birlikte oturmaktadır. Fakat sinema aleminin şöhret düşkün· 
"-- llı.i ttn rıyen delikanlı bir ara katından bir gürültü geldiğini duydu · Salot Dübu, Tonga adalarının ikinci leri bu sefer de kraliçelik, krallık paye. ~tti": ç kızın ·· ·· · k 1 
·rıc· "'&i>ıt . yuzune çevırme Yukarıda maden parçaları atı ıyor, eş- Jorjunun kızıdır. Kraliçe 1 metre 85 sini alabilmek için küçük birer adacık 
·~~bir if Ctdı, Bu gözler.de cesaret yaya kuvvetli darbeler vuruluyor ve a- santimlik fevkalfide uzun boyu ve pek satın almaktan geri kalmıyacaklardır. 
~ bii tıılctde sezmişti. Olympia, rada iki insanın sesi duyuluyordu. Bu ciddi hali) b tebaası üzeriooe kuvvetli Kraliçe Salot Dübu, altı ada milines· 
ltrıli. t1ııı ltad danscdiyordu ki salonda. iki insan biribirine küfrediyordu, Genç bir otorite tesis etmiştir. sillerinden müteşekkil meclisi ile temas 
'iııt Orlttat ınlar bunu kıskanabilir- talebe: Oklamo üniversitesinin edebiyat kıs· ettikten sonra bu adalann satışa arze-
b.. &ötıırd .ra. •ustug~u zaman onu ye- - Eyvah, diye düıtündü, ne kadar mından mezun olan kralı"çe son "eneler d"l · k · · S t J k ~o... ıı ve :ı .. ı mes.vıe arar vermıştır. a ı aca a-
~ -·~ ita Yanına oturarak uzun da fena bir gün intihap etmişim. Böyle zarfında memleketin hakiki bir cennet dalar şüphesiz münLit olmıyn adalardır. ~ lııqttı. ~§ı hissettiği aşkın derinli. lıidrletli bir adamın kızını istemeğe na- haline sokmuştur. 
~tıı d' cnç kız onu hiç sözünü sıl cesaret edebileceğim. 

Hatta bunların bir kaç tanesi meskı'.in 
bile değildir. 

Şüphesiz ki kraliçe Solot adalaruu 
satmazdan evvel bir kere daha İngilte. 
reden yardım istiyccektjr. Fakat bu 
teşebbüsün rnüsbet netice venn.iyeceği 
ve Sa Majeste Salotun otuz kadar ada 
sını Holivutun meşhurlarına satmağa 

mecbur olacağı zannolunmaktadır. 
Bu sene T.cnga adalan hükumeti, 

son sistem ve tamamen modern ve mü
kellef bir hastahane inşa edilmesi için 
yüz bin lira sarfetmiştir. Bu meblağ 

'hükGmctin bu seneki en büyük masrafı. 
nı teş1ôl etmektedir. Maamafih hastaha 
ne Avustralya ve Yeni Zelanda adala
rında rastJanmıyan bir mükemmeliyet 
tedir. 

\ d~ 
1

nıcdi ' Merkez olarak ittihaz ettiği Ton -lft ~tklc . Ve arada sıra: "Ah... - Yukarıdaki sesler gitgide kuvv~t-
~all.atld~tifa etti. leniyordu. Biri: gatabü adasında mükemmel bir telsiz 
"J...:' •e ta . başka herkes bu anla- _ Haydut, diye bağrıyordu. Bırak istasycnu, muazzam bir tayyare mey-

Garip blır anket 
a:~ 1" tıp ''Alı danı ve deniz tayyarelerinin manevra ~t aJcat bi . .. ah • .,, lara hayret beni.. 
~, lıtttJ . zırn aşık talebe bu ma· - Namussuz herif, o benim kanım, yapabileceği muntazam bir üs vardır. 

trı bir - "k" 'b· d" 1. • h d Hemen bütün evlerde radyo mevcut-' •••Usı ·ı gı ı ın ıyor o benım ayatım rr. 
t ld tur. Tekmil aiialarda telefon tesisatı 

' 

) llltlcı..ı . - Sen onu benden ça m. 
t "' crı k " k "l"h" .. ı ı vardır. Her ay sıhhi muayene v! çocuk. tııııctin . n aş ına layı ı <ı ı - Sen de oy e .. 

'fıııı bir it hır aksi olan tatlı ba- _ Yayları benimdir. . ların 14 yaşına kadar tahsil mecburiye-
'- ~di>'or;re daha bana çevir, diy~ - He rtarafını ben yaptım. ti esası kabul edilmiştir. 

' 
16ıltrc u.. - Mal:mı bana iade et.. Tonga takım adalarının mahsulünü 

, ~ap Vt&:nç kız gene ayni hece- - Hey .. Boğuyorsun beni.. hurmayağı, kakao ve .meyva teşkil eder. 
'le ~b .... lh rıycrdu; ~ Canın cehenneme 1. • Fakat buhran bu mahsulatın satışma 

~" dtli1t ··· Bunun üzerine iki insanın boğuşma- tesir etmi• ve iki senedenberi Tonga a· '0td •nıı ,. 
~~ıı· llir1t •teıli sözlerine deva~ sına benzer sealer duyulmağa başlan - dalarının bütçesini sarsmıştır. 
st S~IJ aç -defa önlerinden geçen dı. Yer1erde boğuşuluyor. Odada krya· Tonga adalarının mali vaziyeti_ elde 

L ~ll\ı lnzani onlara garip bir metler kopuyor<lu. yedek olarak meıvcut servete rağmen -
~ t' fark !tı. Fakat Nathanael hiç - Allahım, profesörümü öldürüyor. bugün çok fena vaziyette bulunmakta 
~tııt biç ~da değildi. Bir ara genç Jar, diye bağırarak merdivenleri dör -
\titti:t: .. ~.§ey söy~emeden ayağa der dörder çıktı, ve kapıya açarak bir 
1. ~\tıı,_ alı .. ,, dıyerek uzaklaş· bomba gibi odaya girdi. Gördüğü man· 
'\ ıı, ~ ı zara hakikaten dehşetliydi. İtalyan ~- "' }' t de .. 
~fit ttind Utnitsizlik ve heyecan ~ppolo, Olympianın bacaklarından a-

Qfh,. Cn f 1 ..:ı k 
' , ·'"llr \> r aıtııştı. Tam o sıra. sılmış çekiyor, profesör .ue genç ızı O-

'°.ıl:ıı.. 'b: .rilnına . b k ,_ . t . •• vtti ""ı d0g geldı ve: muzlarından tutmuş ıra mar. ıs emı -
it:~ b~İıi bu tunı, dedi, eğer kızımın yordu. 
"-'lı ~ lıt lift kadar çekiyorsa, arada Nathanael bir deli gibi herifin üstü· 
L~"'ıı._r'lrıiı, ar 'Ve bu sohbetinize de- ne atıldt. Fakat dalıa onu boynundan 
~~ ı.~tıl, "" yakalamağa vakit bulamadan Spallanzani 
d. - °'fırı .. ozıcri · l b" k 1 k "' Ilı 'tı a nın önünde cennet muhayyeriluku ır uvvet e genç ızı 
~ t tıtıııu11 Çıldığını görseydi bu ka· profesörün ellerinden kurtarm:ş ve ba 

~;dt.rı i~~a bahtiyar olmazdı. Er~ şırun üstünde bir daire çizdikten son. 
> tıı ~ Pror ~~~ her yerde ve mü- ra korkunç bir şic!.clctle zavallı profesö 
"t Ve fcvı.: c~run kızının güzelli - rün başına indirmişti. 
~il ·illadeliğinden bahsedi - Beş, altı adım geriye giden profesör 
~ ~ bıı filtri bitkin bir halde yere yıkıldı. Genç tale-
~ t ttkta ne iştirak edenler pek be gördüğü manzaranın dehşetinden 

Ct tcfttru onda tenkid edilebilecek sersemlemiş bir halde idi. Ccppolo şika · 
~ t~ ti~trckat buluyor ve hatta da. rını sürükliyerek merdivenlerden indir
' !h .. s ttı aı Onu tamamiyle manas:z di. Olympianm bacakları merdivenlere 
'tı. ·"llr arak h 
~·1t )\ litı ~u . tavsif ediyorlardı. çarpa çarpa aşağıya iniyordu. Başı arp 
h ~~ ~ttırıa81 C'Vındc kapalı bir su- meydanında kalmıştı. Bu bir balmu. 
~"'114 t 'i!~ltrc ~ı Pek haklı görüyorlar- mundan bebek başı idi. Yerlerinden fır
t~~~ tııç \ıı ena halde kızan deli • lamış gözleri yerde duruyordu. Zavalh 
~)ot ll<ttr~ ls~ etrafında dediko- Spallanzani yıkıldığ, kö§ede inliyordu .. 
~ ~ b>' "t 'bir <i~·k ıçin hiddetini izhar tlstü başı yırtık ve bere i-çinde idi. 
'lilı't t'İ>'J Uelloya meydan verme- - Çopelins, Çopelins diye bağrıyor-{) o L. t ne k 
t bıi .~dar sa adar sabretmek müm du .. Yirmi scnel;k çalışmamın meyva-
' L t\i:ı b brediyordu. sını elimden alıyorsun. Fakat zararı 

~~'- il •ers ·ı . . 
~ ~ cvı erı erden ıntıkamını yok .. Gözlerini kurtardım ya .. 

Ot<1 \t~ •ıır endikten sonra alacaktı. Nathanael için bu kadarı fazla idi. Di 
"Ç ~~ lıir :~.te karar vermiş bulu- mağı bir pote içinde imiş gibi eriyor. 

~ heye .~n arkadaşlarından biri du. Bu kadar uzun zaman aldanışının 
a... .l'ılaya §cyıe demişti: . isbatları karşısıooa zihninin durduğunu '111ıı ·~adı~ 
,, tıbi attı gıın bir şey varsa, o hissediyordu. 
~~~<, <lonltl ı başında bir adamın, Demek o bir taş bebeğe, bir ctomata tc: ba§lta elı; ve ~ra sıra "ah .. ah.. aş•k olmuştu. Yetiı:ıen komşular zavaJlı 
~~t~ lı~ oı ~ey hılıniyen böyle Liı Nathanaeli baV,l:ıdılar. Ve onu b'r timar 

t ~~"'•ı abıırnesı"dı'r. . ... a··ı '!'.'" anlar bu . .,.., haneye gotur u.er. .eır zam ti ' <ına 
•tıı<1 ~ doat şu cevabı verdi: mtnkcn yüzünden tahkir etmiş olduğu 

~ ~, ttı t de i Urıı, eğer bende c·lduğ~ arkadaşı yatağının başına koştu ve or.;.. 
., L t~~ hasÇtcn gelen bir ışık, bir da ağladı. 
1ı 'IJ.t.. ,. •atı .... d 1 f ·· a k llıııı '" "§ık ··•evcut olsaydı, sen Bütün arka a~ arı, pro esor :n ar a . 

.._ ~ ıı li.~cr·n Olabilirdin.. da-ş1ar·nın intikamın. a m:ı.~a kar.-r vcr-

\ .. ~ı 01<ıııltın~ ar.~~daşı bu fikrinin diler. Çopelimı r:e"'" ~"'1irden kaçmıştı. 
(' ~a~•ız ' butun arkadaşlarmır "' • "' 
~ ~ -~~~~ taıcb bulduklarını söylediğı N athanael kendine P'eldii'!i zaman 
~ "ltltı "(dalın c 0 'kadar hiddet etti etrafınm annesi, Clara ve Lot. 1 

~ ~ı~lıf ~avaıuı tahkire kadar vardır. her tarafından çevrilmiş olduğunu bör. 1 11 ıı\t 1 Cençte bir gayri tab!i- dii. 
ezltl · 

t. ışti. Kızmadı sade- Evinde avJarca sUren bir tedaviden son ~~~ ' 
1•ın ~ ra eski halini iktisap eden delikanl: 

athanael, .dedi, ben bir Clara ile evlenerek sayfiyede yerleşme-

ğe karar vermişti. Evden taşınacakları 
günden bir gün evvel Clara cna son de 
fa olarak şehrin surlarını gezmeği ttk
lif etti ve Lother ile beraber üçü surlara 
gittiler . 

Merdivenler çok yüksek olduğu için 
Lother yukarı kadar çıkmağa istemedi 
ve iki nişanlı merdivenleri tırmanğa 

başladılar. Clara o gün çok neş'eli idi. 
Mütemadiyen konuşuyor ve gülüyorlar
dı. Surların tepesine vardıkları zaman 
görülen fevkalade manzara onu teshir 
etmişti. Birden bağırdı: 

- Nathanael şu ağaçlara bak, ne ka
dar güzel... 

Gözleri iyi seçmiyen delikanlı gös
terilen ağaçlan daha iyi görebilmek için 
cebinde bulunan Coppclonun dürbünü. 
nü çıkardı ve baktı. Birden korkunç bir 
sada fırlattı. Dütbünün içinde Olympia 
nm şeklini görmüştü. Birden dürbünü 
yere attı ve gözleri yerin.den uğrayarak 
Claranın üzerine atıldı. Dişlerini sıka
rak: 

- Manken, diye bağrıyordu, şeyta. 
nın mankeni.. Seni cehenneme göndere
yim de gör .. Kızı belinden yakalamış, 

kulen.in tepesinden a§Clğıya atmağa uğ
raşıyordu. 

Aşağıdan bunu gören Lother bir de
li gibi ve yıldırr:n sür'atiyle merdiven. 
ler.den yukarı fırladı ve deli gibi Nat -
hanaelin üzerine saldırarak vurduğu bir 
yumrukla onu bayg•n bir halde yere yu
varladı .. 

Kızkardeşini sırtına alarak koşa koşa 
merdivenlerden indi. Yukarıda kendine 
gelen Nathanael delice hareketleriyle 
<.~ağıya, kulenin dibine halkı toplamıştı . 
Herkes onun ne yapacağına hayretle 
bakıyorlardı. Bu sırada avukat Çope
ı:ncı ahalinin arasında gözükmüştü. 

Yukarıdan bunu gören Nathanacl 
kendini fırlattı ve yere cansız olarak 
düştü. Avukat Çopelins onu tanıma. 

Il'azhfa geldi. ve halk·n arasında kay
boldu . 

• • • 
B ir kaç sene sonra Clara kendisi. 

ni seven bir ge~le evlenmiş 

ve iki çocuk anası olmuştu. Zavallı 

Nathanaelin hazin macerası da yavaş 

yavaş unutuldu. 

" Amerikanın 1 nu-
maralı çirkiniyim!,, 

diyor 
TahammDI edllemlyecek d~recede çirkin 
olan kızcuğaz, çok Meşhur bir doojuanın 

torunu imiş 

Amerikanın ''Matmazel,, isimli en 
büyük haf talık gazetesi genç kızlar a· 
rasında en samimi itiraftan ihtiva ede
cek bir anket yapmıştır. Mevzu: ''Gü.. 
zellik mütehassrsı operatörler tarafın
dan yüzümün ve vücudumun ıslah olun 
masını niçin isterim?.,, sualine azami 
beş yüz kelime ile cevap vermekten iba
rettir. 

Bu ankette verdiği cevap ile birinci. 
liği kazanan kimse istediği oparetör va
sıtasiyle ypzünde ve vücudunda ameli· 
yatlar yapılarak, çirkin, bozuk olan a
zasını düzeltmek, güzelleştirmek im
kanını bulacaktır. Hiç şüphesiz vücu
du ve yahut yüzü tashihe muhtaç bin
lerce kişi vardır. 

Beş bin cevap arasında birinciliği 

Calt Layk vilayetinden gelen bir mek
tup kazanmıştır. Genç kız, çirkinliğini 

şöyle anlatıyor: 

"Ben Amerikanın bir numaralı çirki. 
niyim .• 1ğrendirecek kadar çirkin bir 

yuzum var. Burnum pabuç kadar bü
yüktür. Bakışım şaşı, dişlerim kökün • 
den sö1cük, 5açlarım kıpkırmızı, kulak
larrm )1Clpaze gibi; üstelik kekeme. 
yim.,, 

Matmazel mecmuası, mektup sahibi 
okuyucusuna evvela müteaddit resimle 
rini göndermesini yazmış ve sonra da 
bu sakalet nilinunesi zavallı Kati Futzu 
Nevyorka çağırmıştır. 

Kızcağız Nevyorka geldiği zaman 
mektubunda yazdıklarının tamamen 
doğru olduğu görülmüştür. 

Görenler tahammülsüz derecede çir
kin, müstekreh olduğunda 'karar kılmış
lardır, 

İşin garip tarafı Kali Futzun evvelki 
asırda Amerikada donjuan diye tnaın. 
mış olan yüzbaşı Brigham Yungun to
runu oluşudur. Zamanında bir çok ma
ceralar yaşamış olan bu adam geçen a.s
rın Amerikada en çapkın siması olarak 
tanınmış ve 26 defa evlenmişti. 
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"Padişahımızın askerlerine silô.h 
çeken kô.f irleri sağ bırakmiı.yınız,, 

Sisman kararını vermişti. Oğlunu al- ı Ordu bir sel gibi kaleye hücum etti. 
datmağa dahi !Uzum görmüyordu. Bu va- Zaten Bulgnrlnr krallarının firnrınde.n 

ziyette can paznrıydı. Lazarın ö!Umü 
meydandaydı. O da kraldı. Yıldırım kral 
mırnl dinlemez. İdıım ccliverirdi. Hem 
kazığa geçim1iyeceği, kızgın sirke ile göz
lerini kör etmiyeceği ne mnl\.ımdu. Ya
nında senclerdenberi sadakatine inandı
ğı hizmetçisine haykırdı. 

- Ko~ bize iki kefen getir! 
Oğlu, hayretle babasına bakıyordu. 

Hizmetçi de dehşetle efendisine baka -
kaldı. Sisman delinni~ miydi. Kefeni ne 
~ap:ıcaktı? 

Kral tekrar haykırdı: 
- Haydi ne duruyorsun, yoksa emri

mi yapmak istemiyor musun? 

- Efendimiz kefeni ne yapacaklar? 
- Sana ne be herif. Haydi. Biraz son-

ra Osmanlı ordulan kaleye girecekler
dir. Vakit yok! 

Hizmetçi on dakika içinde efendisine 
iki kefen getirdi. Sismnn birini oğlunun, 
diğerini de kendinin boynuna sararak 
kol kola kaleden çıktılar ve koşa koşa 
Ali pnşa ordusuna gittiler. Bulgnr mu
hafızları ve nskeri kale mazgallarından 
haykırıyorlardı: 

- Kahrolsun senin gibi bir kral. De
yus. Bizi bırakıp köpek canına düştün. 

Jlrc ateıı ediniz! 
Slsmnn ve oğlu yere yatmasalardı ar

kalarından yaylım halinde yapılan ateş
le delikdeşik olacalar ve milletlerine 
yapt.ıklan hhpcliğin cezasını oracıkta 
çekmiş olacaklardı. 

Ali paŞll, uzuktan iki kefenli Bulga • 
rın orduya doğru goldiğini görmüş ve 
haykırmıştı: 

- Yemin ederim ki bu Sismanla oğ
ludur. 

Filhakika Bulgaristan kralı ve oğlu 

boyunlanndaki kefenleriyle Ali paşanın 
atı yanmda yere kapandılar. Paı:a haz -
zındnn az daha atından yuvarlanacaktı. 
Hayatında ilk defa bir kralla oğlu aya
ğına kapanıyordu. 

Derhal indi ve kollarından tutarak kal. 
dırdı. Çavuşbaşına <!mir verdi: 

- ikisini de Filibede hapsediniz. Şev
kctlı'.i hfinknnn iradesini bekliyeceğiz. 

Kral Sisman'n döndü: 
- Bir krala böyle muamele caiz de

ğildir. Bu muaşereti Osmanlı ordusu müd 
rlktlr lıaşmetın kralım, ama, nihayet 
harb bitmemiş, kale henilz elimize geç
memiştir. Bir esir muamelesi yapmağa 
mecburuz. Affedersiniz. 

İhtiyat kuvvetleri kumandanı Firuz 
bey, Yddırımın geldiğini görünce atma 
binerek ovayı inleten bir kumanda ver
di. 

- Şevketin hünkii.ımızn. Niğboluyu 

hediye etmek §crefini ister misiniz? Be
nim arkamdan yürUyilnüz! 

sonra perişan olınuşlardı. Bir an evvel 
neticeyi bekliyorlardı. Kalenin kapılarmı 
açtılar. Asker içeriye gire rken Yıldırım 
da arkalarından şehre girdi. 

Münadi haykırdr: 
- Halk hürdür. Herkes isinin başı

na! Muhafızlar silahsız avdet edebilirler. 
Ve asker Yıldınmın etrafını çe\•irerek 

haykırdılar: 

- Padişahım, mağrur olma. Senden biı 
yilk Allah var! 
Yıldınm ferman etti: 
- Slsmnn ve oğlunu idam edinız! 
Firuz bey kale dışında C'n güzide as-

kerlerinden bir kıt'a ile saf kurmuş, mu
hafızların silahsız ricalini beklemlı;ti. 

Hepsi çıktıktan sonra süratıe elraflnrını 
ihata ederek bağırdı: 

- Padişahımızın askerine siliih çeken 
kafirleri sağ bırakmayınız! 

Asker muhafızlara hücum ettiler. Hay 
kırmalar, bağırn{alnr, feryatlar ve ca -
tırdıyan kemik sesleri, kopup fırlıyan 

kellelerin çıkardığı mahuf rüzgar. Kıv
rılıp sıçrıyan kafasız vücutlar buraya tüy 
lcri ürperten bir manzara vermişti. 

Ovadan ince kan selleri akarken kale 
bürcüne Osmanlı bayrağı çekildi. Yıldı
rım.. Bayezid bir defa daha Ali paşayı ku
cakladı ve ağhyarak öptü: 

- Berhtidar olun. Firuza bir gUmüş 
kakmalı hançer hediye ettim. Sana da 
kendi yUzUğümü veriyorum. 

Haydi Macaristan üzerine sefer etme
den bu gecemizi eğlence ve ayinle geçi. 
relim. Askere ferman ediniz. Cana kıy. 
mamak, mala saldırmamak, ailelere do
kunmamı:ık Uzere dağılıp istedikleri gibi 
yesinler, i(;Sinler, cğlensinlC'r. Bulgaris
tan memallki şahnnemize ilhak edilmiş
tir. Bunu bütün devletlere ve komşulara 
ilAn ediniz! 

Sismanm oğlu Filibe hapishanesinde 
dokuz doğuryordu. Bnbası birdenbire or
tadan yok edilmiş, elbette idam olun -
muştu. Şimdi sıra kendisinindi. Sabaha 
karşİ yanına bir papas soktular. Sismnnm 
oğlu ikinci Sisman papası görünce tüy
leri UrpercrC' k haykırdı: 

- Defol. İstemem. Benim öiUmUmle 
alay mı etmeğc geldin. O menhus baba
mn söylem4Jtlm ben. Bu sanki daha mı 
şerefli öiUm? 

Pnpas yavaşça ve hürmetle eğilerek: 
- Haşmetin ikinci Sisman. Dedi. Al

laha tevekkül et. Bursadan haber var. 
Meçhul bir hAmin bize haber gönderdi. 
Ben pnpas mapas değilim. Sana gizli ha
berim var. Boynunu bük, dun eder gibi 
yap. ştmdi yanımıza gelecekler. 

Papas henüz sözünü bitiımemiştl, kapı 
açıldı ve dört yeniçeri içeri girdiler: 

- Haydi, papas efendi. İşlni bltlr. 

Hilnkür iradesi daha fazla geri kalmaz. 
Bu sözler ikinci Sismanın kanını don

durmuştu. Papas elindeki haçı kaldıra
rak yavaş yavaş mırıldandı: 

- ".E:şhedü enne ıa ilahe illô.llah, ve 
<'şhedil enne Muhnmmcdcn reııul\1118.h.,, 

Sisman hn~Tetle papasa bakıyordu. 

Papas deli miydi, ııehadctle Sismanın ne 
alakası vardı? 

Papns mırıldanıyor ve 
bunu tekrar e~iyordu. 

- Ezberledin mi? 

mUtemadlyen 

Sismnn korkarak cevab verdi: 
- Evet. Zaten bilirdim. 

- ldam yerine gidince orad hızla bu· 
nu söyle ve de ki: 

"lslfi.miyeli kabul ettim. Ben gizli din 
sahibiyim.,, 

Sisman vnziyeti derhal kavramı§tı. A
ma, acaba kendisini himaye ederek bu 
mükemmel desiseyi hazırlıyan kimdi? 

Y Pniçcri haykırdı: 

- Bitti mi papas efendi? 

- Evet, olınz. Oğlum Allaha tevekkül 
et O senin dilnyevt hatalarını affederse 
ruzu mahşt>rde kolny hesap verir ve ra
hat edersin! 

Yeniçeri dayanamadı: 

- Mel'un. Canı cehenneme onun. Bu 
kadar müsltimanm nahakyero kanına 

girdik•r. 

Ve kolundan tutup Stsmanı meydana 
getirdiler. 

Kadı, devlet ricall, bir iki vezir ve 
binlerce halk bu idamı seyir için hazır
dılar. Sisman ağlıyordu. Babasmın ccse. 
dl Uç ayaklı bir sehpa üzerinde mosmor 
sallanıyordu. Boynuna geçirdiği kefenl 
göğ!3ünden sarkıyordu. İçinden söylendi: 

- Ahmak. Kurşunla ölmek daha ~c -
rem değil miydi? 

İp boynuna geçirilirken ikinci Si.sman 
haykırdı: 

- EşhedU enne la Udh• UIA.llah, ve ee 
hedü enne Muhammeden resul\ıllah. 

Kadı, vezirler, celladlnr hayretle dona 
kaldılar. lp boynundan çıkarıldı. Kadı 

bağırdı: 

- Bu adam islA.m oldu. Hak dinini ka
bul etti. Allah affedince eevkctlô hUn
kfıra ne dOger ! 

Yıldırıma haber uçurdular. Padişah 1 
memnun olmuştu. Bir kfüiri isliım et- 1 

, mek, bir kale fethinden bUyUk savaplı. 
Padişaha bunu eğlencesinde haber ver
dıler. Bağırdı: 

- İkinci Sismana selam s<Syleylniz. 
Kendisini bağışladım. 

Amizos'a vali tayin etilin. 
Snbah ışıklan ağl'rırkcn, meydan he

nllz uyumamış ve sabaha kadar zevk ve 
ne§e içinde eğlenmi:ı askerle doldu. 

<Oe,·amı nr) 

~il2iATu~ .... 
Yazan: H. c. Bywater Naldedel' B 

Rus oüzelinin cazibesine ~~,,ı 
v ·~~ı· 

oyununa kapılan Alman donJ 
harbi başka bir felakete 

uğramadan bitirdi 
-5 

Kurt, 4fık olduğu kadının bizzat çekti
ği enstantane bir fotoğrafını gösterdi. 
Resmi Berllne gl;inderdilcr. Birkaç gün 
sonra istihbarat teşkfüitı şu mal\lmatı 

verdi: 
"Gönderilen fotoğraf Kat.erin İzelman 

isminde 29 yaşında bir kadına alt.tir. nı. 
gıı.dn doğmu~tur, annesi a11il bir alleye j 
mensuptu . .l\fı>sl<ovada tahsil ctml;tlr ,.o ) 
Petrosradda bahriye oczsretindc kfıtlbe-
111< yaıJmıştır. 

l913 den bert Rus gizli teşldliıtında ça
lıstığı blllnmektedlr. Almanya topralda
nnda birçok deniz \C kan zabitlc:>rimlzJ.o 
müna.sebette bulunmoı;tur. 1914 mıırtın

da hakkında. bir te,·kif mUzel.keresl çıkıı.
rılmı~sa da kf'ndislnl rle g<'~lrmel< müm
l•ün olmadıj;"ITidan infaz edil~mcmlı;tlr.,. 

Rus güzelinin caz!besine ve oyununa 
kapılan Alman donjuanı harbi başka bir 
felakete uğramadan bitirdi. Fakat vazı. 
fesini erkekçesine yapmasına rağmen ne 
terfi edebildi, ne de bir takdir aldı. Si
cilJindekl fena notlan silmesine imkan 
yoktu. Hata, alelekser, cürümden daha 
ağır cezalandırılır. 

Annanm fotoğrafı istintak esnasında 

zavallının elinden alınmıştı. Fakat bu 
hadiseden birkaç ay sonra Kildeyken 
aldığı bir mektup ona Annadan bir hatı
ra getirdi. Genç kadın şöyle yazıyordu: 

"Zanllı dostum! 

"Eğer beni iddia ctfl,inlı: gibi samimi 
,.e clddi olarak SC\'llllşscniz sonrada.n uğ. 
ııt.dı,'lnız inkJsnn hayal dolayıslle size a
cımamak elimden gelmez. Sizi isbcmlye
rek alClathm. Fal.at şunu unutma.mslısı
nız ki, ben de sizin gibi, fnl•nt başka bir 
r;ıckilde çalışarak, ,·atnnıma hizmet et • 
nıekteydlm. nu scbcble snht.o planlan 
,·erdlğtm için hl9 teessüf etmiyorum. 
l'egane teessüf ettiğim nokta, AlmanJn. 
rın on defa fazla 7.&~ lata uğramamış oJ. 
malıı.ndır. Bununla beraber, hakikati öğ
rendi!;rinlz zaman ne hale ~eldlğinizl dil
!fÜndül•çe ize acımıyor ıle[.rfllm. 

Üzülmeyin, sözlind.- durmrynrak beni 
aldatan \"O döğen a5ıkım me,·cut değil
dir; çocuğum da olmadığı gibi. .. ilik.iye. 
mi anlattığını 7.amao ~rcnlzln aldığı 

müteessir hali hatırladıb'lJJI için size hu 
teminatı ,·ermeğc lüzum gördüm. 

Fakat kabahat bende mi y:ı ! Kendini
zi o kadar yüksekte görüyor, hiçbir ka
dmrn moka,·omet cdemlyeccğl bir cazi
beye sahih olduğunu:ıa o kadar inanıyor
dunuz ki, bir ders nrm.-.kten kendimi a. 
lama.dun. \'oksa I.lba\'da sizden başka 
Alman zabiti yok değildi, isteillğim.i se
çebilirdim. Sizi seçmekle ayni ı:amanda 
kadm avcısı olmakla iftihar eden siz.in 
clnsinlzdcn zabitlere de ders \"crml:J ol
dum. Bu tt'crilbc ~ayeslnde öğrenmlş ol-

- .,..-
dunuz kf glizcl bir ~ cıır fi 
il bir h\h'lyetln maskesi 
genç zabitlerin, hele ~·.ti# 
çok tcdbirU olmalan l tJIP' -;1 
ekscr~ya bizzat kcndJı;IJllılctlJlıft.ıılf 
~er \'C kurnaz hl r 1mdJtlld 11iP' 

0111111 
mumu rumuşnkhğtylıı 
le gircbllfr. 

Tı:ılllnlz açık oısunf,, _.<CJ) > 
FEDAKAR ~;;cfo 

Umumi harbden bit ııeııe 1erf'~ 
sulhU, Almanyada pati•~ .18 t ~ 
bir Prusyalılık cereyaD~teŞfı
girmiJiti. 1913 aeneslnfn ctff~j 
Unun aylarında Alsasta )1).,ı 
hıidiseler, zamanında ıııe•ıe 
derecede alfıka cclbcdcı:ııe 
pek manahydılar. ~ır 

1913 de Prusya, ııılll s-1'" \ 
dan idare edilmekteydi~ ııııılı~wf 
berg ve Bavyerada lM ıı~.J 
ne nığınen Prusyalıların >~• 
bulunduğuna göre bUtUn ııf1Jlle~w 
SJralarda Prusya aaıcerl ~ ıııU~ ı 
idare edildiğini söyleıııe tııl'ııdd ~ 
mıı.z. Bu vaziyet, hıırb;el ,,u,.tt 
senelerde Almanya ha eJıll1'e>e t)t 
ııık Avrupa sulhUnU t ıJJlll •f.fl 
hoyratça karakterini 1 rek d•ıı!l'ı JI'. 
manya o sıralarda, geıerill ıı.ı~ 
harict meselelerde znif ı;ııatıJl1~ • 
yaklar altına almakta ıaıı tC 1 
mekteydl. Ayrı rrktnn ° ,-e t t 
lonyalılar Danirnarkıılılat' aeıııtr 

• ızıar tııı 
sas .. Lorendekl Frnns uer· ~ JJ 
elle idare ccIUmekteYd rıııqrl ,ı 
yUk bir mUstemJeke inl~iızllt •e • 
ğn çabalıyordu; fakt't deıı ~~ 
1'ını bile kı§la usuııcri~t.l· 1'ılJÇ> 
lerle idareyi öğrcnıne rııiğf''' • 

· ııçlU ııtı muzlu çizme, ıılvrı rııııJııı 
yada ha!A. hakiki bUkilf1l 

lU vazlyetindeydiJer. , .ıı~ 
• • r 

rlnl ııtD 1:1 
1913 senesi ilkte~ olJ!l ~fi~ 

Alsnsta küçük bir gebir şŞıad1• ,ıı f 
ufaktefek karııııkJıkla~ b1'tı,şb•:~ 
selerden bir giln evvc ~Ul~ııı ~ı.# 
n!zonun zabitlerinden bit 1 

bitfnCı tııtl 
ter, askerlerden cczB t • 
karııı süngü kullanırsa ı;ııU1'~11 4,ı cağını hatta on ınark şrlı" ııJt' t 

' bUJlU ~t 
söylemişti. Nefer, butl!ll 

-nmandB f söyledi ve az ~1 ıııı 

Jisi havadis! duydU· ~~de tJf 
Mahalli gazcteıer, ın bit şeıd~r· J. 

rinin halkı pek kabıı u )-aıd~ ~aıl 
etmek demek oıdu'11ııu~. ~ınılll ııı 

· ın lPde askeri mahfeilerı, b ııc ıcr-
dalr §a)iayı ne tek.Zl ' ııcJll ı' 

. f lıt Jıll ) 
tecziye ettiklcrı ç ttıl 
dereceyi buldu. ,ve,._,,,' 

•• ı , · ~ ~ . . . \ . : ., . ' 
tıtfi~ 

" .... El~ m J{3}rd,rjlifl1 I~~ 
- Dansedelim mi, Girizan? 
- Jyi ama, babac1trım, sen dans bilmiyorsun ki... 
- Bilmiyor murum? öyleyse, gör ... 
İ§te burada bir eksiklik var. Nac;ıl oluyor da birdenbire gala kı

yafetinde bulunu}•oruz? ... Ne ehemmiyeti var .. dansediyorum. Ayna
mn birinde, te kil ettiğimiz çifte bakıyorum. Biribirine ne kadar uy· 
gunl Şakaklanmm kır rengi kalmamı~. Herhalde boya imiş ... 

Etrafımızda halka oluyorlar. Girizanı öyle bir yere götürüyorum 
ki, biz herkesi gördüğümüz halde, hiç kimse bıze göremiyor ... Ahen
ge uymıyarajc sıçrayan bu insanlar çok kaba şeyler ... Yalnız şu ikisi 
mü tesna ... Ben anlan tanır gibi oluyorwn ... llerhalde bir yerde gör
mü)üm ... İnsanın kalbine nüfuz eden muhabbet ve merhametle dolu 
bu nazan nerede gördüm acaba? .. Nihayet buldum ... buldum: lstan
bulda ... Bir balo olmu)tu. Zavallılar bir miıkftfat kaz:'nmak için ken
dilerini öldürürcesine dönüyorlardı. Çukur yanaklı, sap~an, yorgun 
luktan ve açlıktan sarhoş bir delikanlı vardı. Dansettiği kadın ka\al
yesinden ba5ka, ne dığer rakipleri. ne de projektörlerin altındaki 'ah
~i halkı hiç, hiç kim3eyi görmüyordu. Delikanlıya, muhteris, müşfik 
bir nazarla bakıyor ve alnındaki soğuk terleri mendili ile silerek mı
rıldanıyordu: 

"-Cesaret ... az kaldı ... O zaman yatarsın ... Yemeğini yersin .. 
Sana masaj yapanm, ok~arun, severim. Cesaret. .. 

İ§te ben. Girizarun gözlerinde, ftşık kadının bu bakışını bulu~·o-
rum ... 

Gayriihtiyari sıçrıyarak uyanıyorum. Karyolamda yapyalmzım. 
Şimdiye kadar gordüğüm rüyalar aptalca şeylerdi, bundan sonrakiler 
acaba mukaddesatı tahkir eder mahiyette mi olacak? ... 

-4:> -
Çocuğumun gözleri, evet, çocuğumun gözleri ... Bu sakin, şen 

;özlerde bir arzunun, ihtirasın ateşini aramak! ... 
Kendimi uyumağa mahkQ.m ediyorum, ve uyuyorum ... 
Fa!<al inatçı rüya, daha sarih bir surette başlıyor. 
"Şu kadın kim? Girizan mı? Aliye mi? !kisine de benziyor .. 
"- Yatağında bir parçacık da bana yer \'erir misin? 
Bu Ali yenin evvelce !;öylediği cümle ... Lakin şimdi bunu söytiyer 

Girizan. Sıçrıyorum: 
" - Haydi oradan deli! 
"- Budala, kim bilecek? 
"-Hemen odana git, diyorum. 

"- Soğuktan titriyen kızını yatağına almıyan bir baba ... 
Israr ediyor .. Dişlerim biribirine vurarak kekeliyorum: 
"-Artık söylemem lazım, artık bilmelisin ki. .. 
Neyi? bu melodram tonunda olmıyan başka bir formül arıyorum. 
"- Geriye çekil! Bedbaht kız! ben senin baban değilim! 
Fakat çenem oynamıyor. Konu~mak mümkün değil. Artık, bütün 

vücudum "arzu., kesilmiş. 
Girizan benim hesabıma konuşuyoı 

" -Bana ne söyliyeceğini biliyorum ... ~~a stJ1 ?ıt ııııl 
yım .. Lakin senin için her şey olabilirim .. ~ }1it3P # 
bir şey değilsin ... Yoksa sana "sevgilim., dı} e 
insan babasına "sevgilim .. der mi hiç?.. 11~ . ı.apı> 

Kollarımı açıyorum, saadetimin üzerınde 
Kapı çalınıyor ... 

- Kim o? ,ıt 
- Ben. . >-dılrı· 

- Sen kimsin? ı.ı)'or ft\11 

- Girizan .. Senin kızın, sevgilim ... HaUi U} ~.J 
- Uyuyordum. t>I fBTJJ'. 
- !çeriye geliyorum. çiçel' gı ' 
Bu defaki, Girizanın ta kendisi ... Taptaze, 

nıesut bir Girizan ... 
- Hasta mısın? 

- Bir parça ba~ım dönüyor. 
- Seni y~vaşça uyandıracaktırrt flt1t-' 
- Hep bır. ·ınişl pıır ıı~ · 
- Oohl Beyefendi sahihten pek naıh. 1 

öpÜfor: . ~te~1 fi 
Tertemiz ellerini alnıma koyarak beni SÖ)·tef1le'c1r ,-c 

.1 y81an -~ 1" 
- Bütün gece çalı~tın. değil rnı... sııı oltıl~- rı1 

nı, gaietelerini görüyorum ... Ne zaman u •04r 
. ? ~p 

sın, yaramaz. 
11 

ot 
• 1nda bt '*'' Bu güzel kokunun. bu bmetın kar;.ıs .;' 

!Olmuş bir ihtiyarım! (Ot' 
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'ı:ı l\ud " ha•d ret Celfil, kırk yaşında nın tehlikede olğuğu fikrini aklından çı· 
..ıı .. , • e kcnct· d 

•ija tvlen . . ın en pek genç bir karamıyor ve bu hal çalışmasına mani o· 
~ l~nde b rnı,tı. Bu izdivaç. her iki luyordu. 

ır a~k . d. ~ 
t: n ku~, • ız mıcıydı. h.udret, Uzun müddet düşündükten sonra biı 

il \e eQ tt, tatlı yüzünü, O)'Ilak vü· çare buldu. 
~ ı. Se~blYattaki vukufsuzluğunu • • • 

'lt • ık o] da Kudretin şöhretine, za· Kudretin Sille)'Inan Naci isminde biı 
her :ki ; . :nuştu. İzdivacın ilk gün· çocukluk arkadaşı vardı. Kudret, Semra 
d • 1~n d ı. J;'<l.\ e pek tatlı ve heye- nm bu adamdan hoşlandığına dikkat et· 
la.'nanı at, sanatı, Kudret Celali, mişti. Bir gün Naciye dedi ki: 

Süleyman Naci, genç kadım bir aşık gi· 
bi sevmemişti. Kudretin pek sadık bıı 

dostu olduğu için her türlü tema}'Üllcı ı 
bertaraf edebiliyordu. Vazife hissi Sem 
raya sarih tekliflerde bulunmağa man 
oluyor, Semra beklediği bu tekliflerin bi 
türlü vuku bulmamasına hayret ediyor 
du. Acaba Naci bu kadar cesaretsiz mı} 
di? 

sonra genç kadın Nacinin gözlerine dik· 
katle uaka. ak dedı kı: 

- Su!.Onetırnzı pek ı) ı t~1kdir ediyo· 
rum. l<akat bır kacıına karşı luıumundan 
laıta u '<l} an ihtı) rıı, biraz da hakaret de· 
ın. ktır. H mm ıçın hıçbir şe} hı etmıyoı 

nu .muz? 
Butaarruz Nacı} i şaşırttı. Adeta ser 

scmledı 'e şu ce\ ahı verdi: 

mak ic;temezdim. 
- Öyleyse .. Doğruyu söylemek lazun· 

gelirse artık kocamı sevmiyorum. Bana 
o kadar müessir ve nazik bir surette ilanı 
aşk ettiniz ki etratımda dönen erkeklerin 
hepsi uzaklaştı. istediğiniz bundan mı 
ibaretti? Eğer bundan ibaretse ... Pek mü· 
teessirim. Çünkü :,ize pek muhabbetim 
vardır: fakat ben fazla bir şey be!diyor
dum. l\laama.ıh sizi icbar etmek istemiyo 
rum: Yalnız, yerinizi başka birisine ter· 
ketmenizi rica edeceğim .. 

r ecıı~ rıı, gerek kU\ \'etini iktisad:.ı - Sana havale edecek bir işi \'ar; çolc 
Bir a!•~am, yemekten sonra Kudre: - l· ıter ı ın içın hiçbir şey hisset· 

~~;e,dıın mutemadiren }anınızda bulun ~ııu .rOrdu bermutat çalrşma odasına çeldldikten 
nı n birinde· mühım ve senden başkasının goremiyece· 

,u· olnıa Semra, kocasının kendi· ği bir iş ... Çünkü samimiyetine, yüksek 
~et ettı. J\ rna ından haklı olarak kalblıliğine güvenebileceğim yegane arka· 

~iıru &o~ ının muztarip bir tarn da)ım sensin ... 
~ feraıc ~t nce dedi ki: - Bu ne parlak mukaddeme! 

ırn ... ~e ~vgılı:11· ben genç biı - Gülme. Mevzuubahs olan şey kanm· 
'ıenın i · a}atın ıcaplarım takdir dır. saadetimdir. Semra bana sadıktır. 
~ ~ınıe h 
~buti ' em aklınla me"gul ol· buna ~üphem yok. Fakat bu sadakat ya 

Müzeler 
A vosol va Hoıııa liıt.:ın'\, 'i unon esl'r· 

lerı ve 1,.'.lıırlı Kö~k. '"kt'r1 Muze ve sarnıç 
lar 1 ırart't 'e ~ıırıa~ı \1ıızesı. ~ılıht müze. 

1 Bu ıııılu·lc•r lıerırnıı sual 10 dun 16 va 
kııclıır D\'lkl ır. l 

Semra devam ediyordu: 
- Bunları Kudrete söylemeyeceğinizi 

ümit ederim. Bir kibar adam için bu 
mü tekreh bir hareket olur. Hem sonra 
siz de pişman olursunuz. 

Yetinde bulunduğu~u bilı· nn da devam edecek mi? Kendisile öteye 

~\et, e-.et B beriye gezmeğe gidemiyorum. Onun için 
ıaı._edec -r· :·· u gibi mecburiyetleri bir umacı mevkiine düşmek de istemiyo• 
~· b t.lnı zat 

21 lkinciteşrin - 1938 PAZARTESl 
Ilicıi: 1357 - Ramazan: 28 

rurk ,.e t~lilm e~erlı>rl rıı07e .. ı: Peter
te-.ıctrn h:ı~kn lwrı.:ılrı -.ıı:ıı Hl dıın lfi ye 
knılar vr Cuma ırnıılı•rı ili rl ın 17 \'e ka· 
dar ncıklır. 

l'opkııpı MOzt'sl: Hcrgfin soot 13 tea UI 
yıı knıl:ır &t'tklır. 

Bu tehdit Naciyi uzun uzun düşündür
dü. O, şöyle mülfilıaza edi) ordu. Semra 
herhalde kocasına sadakatsizlik göstere
cek, buna karar vermiş Kudrete haber ve· 
rirsem, bana tevdi edilen bir sım f~ et· 
mekle gayet çirkin bir harekette bulun· 
muş olacağım. Eğer haber vermezsem 
dostuma karşı sadakatsizlik etmekle gene 
fena yapmış olacağım. Fakat anlatırsam 
b'.r fırtına koparacağım. Eğer susarsam 
srnıa eski sükQnetini muhafaza edecek. 
Binaenaleyh susmak Uizım. Fakat susun· 
ca? Ya Sernramn arzusunu yerine getire· 
rcğim, tabii fena bi hareket. Yahut ben 
razı olmıyacağım; Semra ba,.kasınm kol
ları arasına atılacak. Bu, ı;üphesiz, daha 
fena bir netice ... 

.. • ır Inüd en ben de biliyordum. rum. Halbuki erkeklerin Semraya ilam 
~ '><:rce t det sonra Kudret, Semra· aşk etmeleri pek tabiidir. Semramn da 

·- •••, ·•11• ,..ru 1110 ...,.., • ""' 

Anadolu hattı 
HerRfin h:ıreket eden ıslmenıHferler: ~ .. 1• } a~makta olduğuna dik· tatlı sözlerden hoşlanmaması, bu erkek· 

h~ ·· i ~ lerden birine mutemayil bulunmaması 
.. ~ ı,._ iilzı Od 

l\qtı ın asına kapanır ve çalı düşünülemez. Anlıyorsun ya! 
• • ISteın 1 ~Vde otunnağa mecbur - llinaenaleyh?! 

6.55 12,00 14,31 16,46 18,23 5,11 

L;;z.•ımlu 1 elelonlar 
'r'an~ın: 
1 ,ıoııbul tçln: 2C!ı2, BeyoAlu için: 

4HlH, Kııclıkö) için: 600W. l'sküdar I· 
c i o : ırnuı5. 

Snot ~ cie Konvo, 9 da Anknro 15.15 de 
l>ivıırlı:ıkır ''e Samsun, 15.30 do Esklşe· 
hır. 10.10 da Ankore ekspresi. 20 de A· 
dnpnzıırı. 

~1?1Jtı ~·· Maamafıh böyle genç - Binaenaleyh, ben kar.::ıın seçeceğı 
caııp \' P~Yalnız l stanbulun her erkeği bilmek istiyorum. Bunun en iyi 
~1... e Sıh' J' 

'ı'eşilköv. tJokırköy. Behek. 1 ornbyo, 
Bılyükclere. f<eııerbohçe. l<nnıllllı, Eren· 
köy. hurtu!. Buyükada. ile) beli. Bursuz. 
Kınıılı. için: Telefon muhabere mt'nıU· 
runıı vnnııın demek kllffdir. 

flu ı reni erden sııol 9 dn hareket eden 
Arık:ır11 nııılıl<'lıll p:ızortc~ı. çnrşanılıo 
ve cuma f.!iltılrri Hnl<'b \'e Musula kudar 
sefer elmeklcdir. 

~··~kar ır ı kuvvetlerine teslim çaresi de Semrayı tahrik ve teşci etmektir. 
· "lltarı baz krnarn:ızhk edemezdi. Yani sen kanma ilanı aşk edeceksin .. Avrupa Hattı 

( ~bilir~·Renç kadın arkadaşlarına - Ben mi? .. Bunu sen mi söylüyorsun? 
~~ llıı ~· Fakat bunların en cid· - Yanlış anlama .. Yalnız il~nı aşk ... 
' ret hnr f ~~ SÜrüklüyordu. Fazla bir şey yok. Semrada bana karşı 

\ 5e\'ın~~~~I ~ecindiği için kendi· sadakatsizlik göstermek için neşvünüma 
~ta~~~stnı ıgı. h" 1 rnıadı~ e~len· I bulabilecek hisleri kendine çcvirmeğe seni 

~.;1lh.~ahnım t>tmek fstemez· J memur ediyorum. Sen güzel bir adamsın 
~ altat ka _nın namusuna ttJmadI.f Semranın hoşuna gidiyorsun. işin avu· 
~ Oltnı l~ın ve hislerin ~- ( katlık, yani vaktin her zaman müsait.tir. 
So,r ~Yd}an bır kadın tasavvur Semrayı teshir et. Ona, sukutuna marn ol 

Hıımi llfah·e~I: 2271 ı 
l>c•nlz tıral)·e.-.ı Sli •• 20 
llevazıı kıılesl: 2109R Galatn yanııın 

lrnle~ı: 4001i0 
Sıhht lıııdat: 44!198. Müddeiumumilik: 

2ı:.m11. Em nh et nıf\rtOrlüAll: 24l1Nı. 
Nefia \'eklllrtı l'l1onlıul Eleklrık 1$1nı 

Semplon el\şnrest hergOn Sirkeciden 
s:ıııt 22 de kil kor ve A Hııpnıfnn ı;:elent 
snnl 7.ı5 le Sirkerlve muvo.;alııl eder. 

l.\nn,·ono;lvon<'I 20,30 dıı kalkar. 10.20 
de Jıc•llr. 

Naci, vicdan azabile, fakat memnuni· 
yetle kararını \'erdi. Semrayı o gece ti· 
}'atroya göturccek yerde kendi evine gö· 
türdü. 

Unııını \lhılfıı 10~0 BeyoAlu: HSOI • hton 
bul: 24 378. 
tas: 40938. Cihall: 20222. Nurosmonlye: 
217011. O kOdar • Kndık6y: fl0773. 

Eclırııe rıostao;ı: Her~ün sııat 8,50 de 
hareket ed<'r. l 9,33 de gclır. 

M~mleket Dışı Deniz 
Seferleri 

~~he iı 'k malda beraber irtikap edebileceği hatanın 
b l't ~tte 1Skanç bir adammı; hem bütün heyecanlarım hissettir. Yani nasıl 

H:ı\"aırnzl: lstpnhul: 2~378. Kadıköy: 
60i90. ne,·oıılu: Hli42 

Taksi Otomobili istemek 
için 

llomnn\'n vopıırlnn: Cıımnrtesl R0nltrl 
ı 3 de Koo;,tpnı·e~ e: Snlı ııl\nlerl 18 de Pi· 
re. Bevruı. f.,krnılcriye. 

lınıvon vıınurl:ırı: Cıımıı J:Ünlt'rl snot 10 
dn Pire. llrrrııfrıl. \'enrclik. Trlyec;te. 

- Kudret Celfil bir edebiyatçıdır, diye 
düşünüyordu, o kelimelerin anlattığı ma· 
nayı herkesten i;i bilir. Bana "siperisu· 
kut vazifesi gör!,, dedi. Siperisukut düş· 
rneğe mani olmaz, sukutun şiddetini ha· 
fifletir!.. ~l nct.' ne budalalık! söyliyeyim, bir siperisukut vazifesi gör. 

1
' Bununla beraber Semra· ~ Siperisukut. .. Tabiri pek iyi buldun! 

Sulıır Tdnrr.sl: Rl'vnı!lu: 44783. Rt>şlk· 
Hc\·n~hı rlhPll • 4 908 ı l\rhrk dh('ll: 

l'R • 101 l\Aılılılh ""'"'" r.llH7 
Slrkcri hın~'°" Milclurlfü!O Telefon 

2~07!) JJIKAl'ECI 

il --............. 

~ 6 ıı ~--------~--------...:.------------------~--------------.ı ley p k 
l~ '1 ır- 1 e • ıııı..ıı.rnoır. L• ~·•"ı.•t 
~ ı "n brakt .• aJe ıgı servetı f ransa kra· 

le Ctzrıejc) 
rııı d ığım lazımdır. Lak.n, v ,, 'l:il . . 
ll\oa. 'r ~ınız, monsen}•k?. 

<>1t111 tıstana sol:ularak elini o-
' ~Una k 

l: lia}:l' oydu ve: 
1 ~ ı 1 <:anım ... d k b' ' -Sırı .. te . • .. en sa ı ır a ... a:n 
tıa 111rn1h r ·h o]. Ben o serveti kcndım 
bıı le tdl' <:agıı:n. Bana pek ziyade fe-

'rd· n efe d 
ı, <led n .n bile hakşinaslı~ımı 

....... t) ı. 
•r '- C> li lldurı 
halde .• 

(: t~011 • karar ver bakayım! .. 
aı ııerı"·· 

~t~ ıı~ 1 zta ,,or, bir sual daha var: 
lıt-k :ıı ll id 3ca611.na emindim. ı:atcn 
le aı bir , .. anı~nıı emretmesi ihtimalden 
'l ıı 'Çı<= Yd •• r. Bu halden ba~t:ası için 

.ı bır v zrınanı kc:vicir; fal.at, 
aııı.., .... a. 

'):.ı • 
d tıı... e lcork 
t -~nı11 ll}''lrsun canım? Sözümde 

ll;ı t ll"ıenr · • 
t rı ıı:ı1c ı· aatım ıcabında'l oldu-
\. "t t!ır et · 
T l rıı l: al rnıyorsun? Sersem he· 
it!~ tl)ı 01 

111 huzuruna göt~rürsern 
... ~llsunıek ıhtimali olduğunu bil· 
't n? d. 

t~~ • 0118, •• ıyc b3~ırdı. 
" iliz y nvor, snl:p üzerine yemin 

bıı aı;.ı\oa a.,., 
lıı" • etra • 
, 'lltad1,, , ıına bakındı: odada salip 
'l\d bl 1 • 

tı: e <>lcı.rı ~n kılıcını çekerek sali;> 
abzes:ni Trhtana uzat

tu. 1ıte 
L "tt &:l11a 8 I' ~rı• 'at .,. a ıp .. On bin cküylc be-

'lt ' saı a ;ıı-a 1m Paristen harice çı-
t ıı'kaıa Yemin ederim .. 

t~ n.\I l:e~,ınonsenyör ,itimat ediyo· 
' lı4 •rı.ın a)t ' Luvr s<ırayırun btiy~ik 
L bııı ına gel' • . • . °"t 'O Utıdu ınız, sızı servetın 
d\ ı. }'leditt· ~u Yere götüreyim. Fa
" "'~ı· b•tııı ~);ı t ltaıa veçhile mesele aramız-

}'il.ııırı1ı:aktır. Ya, yalnız geliniz, 
t ı)ı 'iaı:ııı Pckaz kimse alınız. 
t 'lia· gelce ğ• 

~~l IJl .. ş· e ım .. Sen de yalnız 
\'I? ll'ıtlt i :ll"ıdi söyle, PariE>i ne vakit 

• ıtıy0 '- \• tıun ve hangi kapr 

'tın • b 
il ah ıafakla beraber Bor-

d .. 1 l.dpıvın .. aıı çr.mıal. ıstiy crum. Or
leana gitmek niyetindey;m .. 

- Peki, bu gece saat onda büyük 
kulen·n altına geleceğim. Yarın sabah 
sa:ıt altıda adamlarımdan biri bir hay • 
vanla beraber seni Bordel kapısının 

haricinde bekliy;:cektir. Haydi şimdi 

g:t .. 
Tristan, kemali ihtiramla eğilerek, 

çıktr .. 
Tristanın çıkmasından ~nra Valuva 

asker muhafız kumc.ndanını çağırarak: 
- Bu gece bir yeri araştırmaya gi· 

deceğim. Bana dört emin adam ]Azım .. 
Bunlar beni uzaktan takip edecekler ve 
düdük çalmadıkça veya bağırmadıkça 

yanıma gelmiyecekler. Yarın sabah, l·a
pılann açıldığı saatte Bordel kapısının 
haricindeki sebze bahçelerine en çalış· 
kan adamlanmzdan ikisini gönderecek
siniz. Buradan çıkan adamı trını: er 
musunuz?. sözlerini söyledi. 

- Mel'un Marinyinin sadık u~ağı 

Tristan ... 
- Evet, odur. Cön.dcrec"ğin:z iki a· 

oam beni ondan kurtaracaklar. Bir h"n
ç,.rle herifin işini bitirecekler .,..e Cf'~· 
d'ni orada bir yere gömecekler. Cnl-r:ı 
sJiy!e, muvaffak ol 'uHarı hc:Jı;ie, be:'··· 
r:ne yirmi ekli mükfifat ev iık!İ h' ·e 
bcığ"'~krıra sa~J:ım b:r ip var .. G'd!.n" ... . . . 

• 
G~ı:e oldu Mu:,ı,.yen .. aatte, \'"l••vA 

TannldPn rrl:"rak Luvre dc-~ru vi' ü· 

meğe b-~fadr .. Dört asl:er de aı \~u n
da., oidiV'Orhrdı. 

E ~i ·ük kulen;n altında Tri tnnı b..ıl· 

clu. Yı:ılnızdr ... 
Valuva: 
- Para nerede?. <1ive o:ıMıiu. 

Ne,.·in krn""''"a ;"A" Trist?'l: 
- B:ni takip edini.,., monsen)"·r .. 

dedi.. 
- "'·•vıı "'lU geçecef;i~'. 

- Evet! ... 
Tricı!an. bir c"n<iah 1'in1i. Valuva, 

bir saniye kadar tereddüt etti. Dört as· 
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Cellad yamaklan: 
- Haydi babalık, bırak ta seni ra· 

hatça bağlayalım 1 diye tekrarlı> orlar
dı. 

Siyah elbiseli adam ise: 
- Dö Nel sülalesinden C::tyeye bil· 

diririz ki .... diye hükmü okumağa ça. 
lışıyordu. 

MabkQm, bunlann hic; birinin far
kında değilmiş gibi: 

- Ben Gotyc dec,,ilim .. Size söyl 
dim ya ... Ben Strajıldoyum,, diye a .. ·az 
avaz bağrıyordu. 

Fakat nih!yet ses kesildi, bağıramaz 
oldu ve bu sefer, Strajildo, sille, tokat 
ve yumrukla kendini müdafaaya kal· 

kı~tı .. 
Bu müthiş müradele de çok sürmedi. 

Küfürler, fcryntl..r birdenb:re sustu. 
S!rajil lo ja~l;ınmı~tı .. 

Etraftakiler: 
- Şu Dö Nel biraderler ama kavga.. 

cı adamlar diye söyleniyorlardı. 

Siı ah elbiseli adam, elinJc.ti idc:m 
hükmünün son k.-ı.1ını: 

- Nihayet k::ııa balta He kesilecek, 
diye hüllisa etti. 

StrajilJo sı'1lsıkı ba "lı clarak kara· 
krl odasına sürüklcndiı:>i zaman, heri
fin mücaJcle sırasında aldığı yaralar· 
d n ö1'1 g:.i anl"'"'Mı . Vücu 1 l'ıdn bir 
ç .< yara var 'ı Eir gö ü c-ıkr.uş. bir 
h"'lçer karnını el .. ""ı"ti funa muka. 
l"' ıı 1:er:le'l <t .. • i k' ı ölm ş b"r çok
l:ırı da yaral"''l"t\ı tı .. 

~ııa:neJ"h h(l••d -iun rP0 di de dar
a;, 'Cın:ı götı.irüldü ve öHio;ü üzerimlc 
idam hü'rınü yerine r,etir"ldi. 

nö }\ll') k:"rCl•u·l"r . te 1 ö j idam e· 
(
1 
••• r: i ""1 ı~, d • eri i e ccsrd' rz"-

rı l· cera ç"kti. 
Tnrih bu iki knr..ı ·n h k ı ~ten ida'Tl 

c,..il ~· ~ini yazm:t1•tad '" Fakat tarılı 
b ·r.,d:ı """'ılrrr"t•r (" ,.,1 i' BEricltırı·n 
t 10 ·"hç•i hav...,tı tr 1 ;,. e .. ,.,.ı,,.n l·rrı 1i· 

si"liıı, i.damlnnn mevzuu b~h5old• .iYu ta· 
rihten çok daha sonra. Gotye Dö Ncl 

ile münasebette bulunduğu meydana 
çıkmaktadır. Ve bu da Gotyenin kat'i· 
yen idam edilmediğini iı;bat eder. 

Tarihler de .314 senesine doğru iki 
adamın idam edildiğinden bahsederler. 

Bunlardan birinin şeklen idam edil· 
diği kuvvetle muhtemeldir. Hatta ccl
rnd, ahaliye diğerinin kafasını gösterdi· 
ği zaman biri: "Canım, bu kralın as. 
lanlarmın muhafızı olan adamın kafa· 
sı,, diye bağırmıştı. Bu bağıran adam 
da derhal şehreminln emriyle askerler 
tarafından öldürüldü. işte bttün bun
lardan, dcğru olan bu hikayeyi mey· 
cana getirdik 

-42-
ANGERRAND Dö MAR1NYlNlN 

SERVETi 
Strajildonun öldUğil gilnün abahr, 

Tanpl k~ımandanı Valuva, garip bir ı:i. 
yaret kabul etti. Evvela şunu söyleye· 
lim ki kralın amcası, onuncu Liıiyi, ma· 
nen ve cismen pek zayıf g8rdüğü Luvr 
saryından avdet etmişti. 

Valuva, krahn bu halinden sevinerek 
ellerini birib:rine türtmüştü. Badehu, 
krala yirmi bin franklık b:r çek imz..,la· 
tarak parayı hazineden alıp Tanı le 
naklettirdi. Ha7.inedar çeki görUr gur
mez paraları verdi; iti.kin, Valuvaya: 

- Monsenyör, ceer böyle iki Üi çek 
gelirse kasaları kap:ımafa mccour ola. 
ca :ım .. dedi. 

V .. luva, telaşla: 
- Vay! hazine lıu kadar fal:ir mi? .• 

diye sordu. 
- Müteveffa k .. nl zar.ıanmcla bu de· 

recede sıkın•ıda deJildik .. 
- Biraderim ne yapardı? Nasıl para 

te~ar:·c ederJ. ~ B:ına malfımat ver ba
kayım .. 

- Evvela, Parislilere Turda darpe· 
dilen fr:1nk ile Pariste darpe.dilen fran
gın ayni para oldu unu kabul etti di. 
S"nra. buna bit~abi itiraz edecek olan 
Parislileri tecrübe etmek için onlara, 
gerek kadınların kemerleri ve gerekse 
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.....-------------------------------------------------------------------er.-e.tlerin başlıktan üzerine bir vergi 
tarhederdi. Parisliler, bu paralan ver _ 
mekle beraber &Jzlanacakları cihetle 
müteveffa kral hemen bunlar meyanın· 
da en dişlilerini aratıp buldururdu. Bu 
c uretle Parislilerin de, mel'un yahudi
ler tarafından teşvik edilmedikçe itiraz 
etmedikleri anlt.şılırdı. Zira, herkes bi· 
lirdi ki yahudilc.T daima hıristiyanlar 

arasında nifak ve tikak tevlid ederler. 
O zaman, kral bir düzüne kadar yahu
diyi, yani, bunlar arasında en zengin o. 
lanl&rı ~vkif ettirerek &Jtmr, ~ktmr 
ve ~iz kalan kasalarıru Luvre nak· 
'ettirirdi. ,Şimdi hesap ediniz, monsen
v 'k. paralann tevhidi, yeni vergiler 
'\ •r;.hr, yabud kasalarının zaptı ne kadar 
ı ıra temin ~der? Maateessüf, hükfimet 
idaresinin ne olduğunu bilmiyen bir 
!'ralımu: var, ah, muhterem biraderiniz 
ıibi bir kralımız olaydı 1 .• 

V6.luva: 
- Pekala 1 O da olur .. diye mırıldan· 

dr, 
Valuva düşünerek Tanpl yolunu tut

tu; çünkü, bazı ağızlan açmak ve ka. 
pae!ak için güvendiği kralın hazinesinin 
de boş olması kendisini müşkül bir 
mevkide bırakmıştı. 

Böylece Tanple girerek odasında, 

yapılacak bir iş olmadığından, hiniha· 
cette teşebbüsatına kifayet edip etmiye· 
ceğini anlamak için kendi servetini he· 
aa petmeğe başladı • 

.Bu sırada uşak gelerek, bir adamın 
geldiğini sureti hususiyede görmek is
tediğini. ismi de Tristan olduğunu ha. 
ber verdi. 

Valuva, Tristan ismini işidince der 
hal iÇeri getirilmesini emretti. 

Tristan içeri girdi. Valuva. bunun 
t:ım ilmit ettiği adam, yani hasmı canı 

o!an Angerrand dö Marinyinin saclı'{ 

uıa w,ı olduğunu tanıdı • 
Tristanın halinden meyua .>lduğu a

ıtHr idl. 
Valuva: 

detlendi ve Valuvayı mahvet:neK u,..,.c. 

- Bize ne söylemeli: istıyorsun? ui
ye scrdu. 

- Monsenyür, ölen efendimin serve
tinin muhafızı olduğum için beni tahar. 
ri ett.i~inizi haber aldım. 

- Doğru, krala ait Lir şeyi krala 
fade etmediğinden dolayı asılacağını ta· 
bii biliyorsun değil mi?. 

- Monsenyör, ben de bunun için s.Ui 
gelip buldum. Artık yaşamıyorum. Tev
kif edilmek korkusiyle Paris kapıla _ 
rından, saklandığım yerden çıkmağa ce"' 
aaret edemiyorum. Eöyle yaşamaktansa 
bir kere asılıp ölmek iyidir. Ukin, asıl
nuyacağımı da ümit ediyorum. 

- Ne suretle? • 
- Şimdi zatıaliniz söylediniz; krala 

ait elan ıeyi krala iade etm.-:kte.. 1ş· 

te gelip size arzı inkiyat ediyorum. iş
te gelip siu tesli:n oluyorum. Size rica 
ediyorum: beni kralın huzuruna götü· 
rüı4\z, kendilerine, efendimin serveti • 
nin nerede saklı bulunduğunu söyliye. 
ceğim. 

Vahıva, sapsan kesilmi~ . .Boğuk bir 
sesle: 

- Demek bu servet mevcut, öyle mi? 
diye sordu .. 

- Buna şüphe mi ediyorsun, mon· 
•• ? , 

ıenyor .. 
- Mikdarı ne kadardır?. 
- Efendim, bir gün bana Par~sten 

kaçmağa karar verdiğini söylemişti. O 
gün bu serveti saymak istedim.. Güneş 
doğarken saymağa ba;ladım. Altın is
tiflerini dizdim; gece olmu~ken gene bi. 
tiremedim. · 

Valuva titredi. Zihnen, bu serveti ele 
geçirmenin çaresini düşünüyordu. Tris
tan devamla: 

- Elimde bulunan bir serveti krala 
iade et:rekle yaptığım hizmete mul:alıil 
iki talebim var .. 

- Söv le bakalrm 1 . • 
- Evvela. hayatımın bağışlanmaııı ve 

P aristen serbestçe çıkmaklığıma müsa
ade edilmesi •• 

1 

• • 
• arı Baş- Diş - Nezle 

Ve bütün ağrıları derhal geı;trlt 
Wideyl, kalbl yormaz. l<·abında gOO 

a kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her ecztthanede 1- 12 ilk snıbalsJlllrı 

arayınız 

m'ci'< ve Eyta~ Bankası i!8f'I 
Esas No. Yeri Kıymeti Nevi Harita 

T. L. No. 

351 Beyoğlu Tc~·ikiye ma • 
hallesi Harbiye Y-:niyol 
sokağı No. 10, 12,2/ 1 17.888 Arsa 1 559 M2 

358 Beyoğlu Tcşvikiye mah. 
Bostan Harbiye •ve Ye. 
niyol sokağı "To. t>ski 4 }J2 ~ 
6, 8 yeni 10, 12,2 12 20.188 ,, 9 721 }tnpııll 

1 - Adresleri yukarıda yazılı arsalar peşin para ile ve 
ile arttırmaya konulmuştur. . ıauııırıı' 

2 - lhale 29-11-938 salı günü saat ondadır. ls~cklı 0 
rtDaJS)e 

ze müracaatla tafsilat almaları ve bir .i.ira mukabilinde bırcr §8 

leri. (111l 

3 - Şartnamede yazılı hükUmler dalresiidc teklif nıe:~: D~ 
salı günü saat ona kadar şubemize vermeleri ve yanla 

rcsile üç adet fotoğraf getirmeleri. (746) (8305) 

R (l R l DAN 
4~ 

~Jıl" 
----------------------------------------------------d'.:"inibU oecJı-

- _Ya, demek asılmaktan bu derece - Vay! Demek ken rsutı? di• 
korkuyorsun öyle mi?. kuvvetli ve metin mi ı;anı~oı~kis, ıce~•t• 

.. ·bı 4 , ... 

'fristan titredi ve titrek bir sesle: - Hayır, monsenyor ' }3eni ıısJ •'' 
- Monsenyör, ben ihti,r.:ır bir ada. mi pek zayıf buluyorum· 'kin, ı-etı 

mım. La'kin, daima meşekkatli işlerle Belki işkence ederler; lfı 
ömür tükettim .. Bunun için, daha öm. duymam .. 
rüm varsa onu da rahat geçirmek iste- Valuva hayretle: ıııt 

rim, cevabını verdi.. - Niçin? dedi. . blf ı>l' ı~ıl• 
V 1 Z. .. . de 111Ut .. h a uva: - ıra ,uzerım bU ,lJ'll>"' •• • 

- Ala 1 Herif korkuyor. Her iş yo. var; kapsül şeklinde olup, götlitil' e, 
urunll ..ı ~et• 

lunda .. <liye düşündU ve: ağzımdadır. Kralın hUZ ... , rt"' , it" 
· · haıl11'.- cJıj - Öteki arzun nedir?. diye sordu. sem; şevketmeab ıstır . veıstı O 

- Arzettiğim veçhile kralın bahşede· işkence edilmekliğirne ernır .. 1u.-Utt1· C' 
V • h h • k . . . 1 k ··1" erı'""' ve o I•'· cegı a:ratımı ra atça geçırme ıçın e. rım e o apsu u ez ... psııı 

iendimin servetini gösterdiğım anda zaman, lıe:•j ne isterlerse y;t 0,ıı>' altı bin frank verilmesini isterim. sedim bir şey soyle~ern:Z·liyetı • ,0eıı 
Valuva, birkaç dakika kadar sükCıt Valuva, bu sözlen s;;;ç bir şe) 

etti, sonra: ' hışımla baktı ve onun :ı.d 
- Kral seni, Marinyinin cürüm orta- korkusu olmadığını anl ı. 

ğı olmakla itham etti ve ben -de kendi Kendi kendine: istiyor, 
emriyle seni arattım. Emin ol ki, kral - Mahaza, yaşaına1c gôtil' 
ne seni affedecek ve ne de istediğin pa. homurdandı ve: zurı.ııı11 ı:ıtıctır• 
rayı verecektir .. Şimdi ne yapacaksın? - Eğer seni kralın ~u ı:ııu11ıılc ı.tıı',. 

d .. 1 .. rnun yo ·ıı 
dedi.. rürsem her hal e o u rnıılı• dı1' 

. p ya ta rit1ı ·ıı - Monsenyör, Allah bana yardım Kral gençtır. ara r.-1• sçı 
eJ::SC ıı\< • 

ve merhamet etsin .. Çünkü, hiç bir şey Gerek senden ve g~r ·kam ıılıı' .,,geÇe 
yapmağa muktedir değilim.. Asılmak, lıütün dostlarındnn ıntı niY'e "5 rtr>''°" 

1 .ınrı u rt• • 
bir kaç saniye ıstırap çekmekten ibaret- bu servetten maa rne · J<U • ıııi11 

. b sen1 f ih . e 
tir. Ben de asılır ve efendime iltihak e. cektir. Mamafıh en • seni il Jlllı·11 

derim. Başka b:r şey yapamam. isterim. Çünkü, evvela n ~rıı1111 ~efi11 

- PekaHi, ama, serveti ne yapacak· terek, addetmem. saniye ' bU s;t1~ııl111 
sın ?. sinde para olmadığını ve buıı.ıtı Jeffel1 

• ? d ıszırn eıı ._ııı 
- Ne yapmaklığımı istiyorsunuz... hükumete ne ka ar a jfŞll 011 ır 

rı bnn ·ııe• '"' E~cr kral hayatımı bağışlama7;s,\ ve bilirim. Eğer bu sır t<" yerı 0e<" 
yahut hayatımı bağışlayıp ta maışetı. sana istediğin altı bine u terııitı e 

k rnanı ur 
min sebeplerini ihsandan çekini:rse bu verir ve Pariste~ aç öOfUll 1" 
sırrı da beraber mezara götüreceğim. Sözlerini söyledı. . üzerine~ ,t" 
monsenyör .... Dünyada ne kral, ve ne Tristan, bu teldıf aıacııgı 
de baş':ası bu azim serveti elde c.~emi· gibi göriindii. Valuva• ·ı~ "" 
yecektir .. Kral, Parisi alt üst etse, ye. sabırsızlikla bekliyordu . .., 1ıdıı gı Jr 

ara .. · <Y' 
min ederim ki paraları bulanuyacaktır. - Yalnız. bu sır . rl' 

Valuva. vahr.iyane bir gülücıle güldü. k ·· .. ·· ·ıave ettı· ı,..;re f" • ıı laca , sozun.! 1 • denv· ( 
' b · k · .. teri bır t - Tri-;tan, gah a ı ş enceyı unutu • Tristanın goz 0:re 

yorsun? Cellad sana söyletir. Valuva: lt3rıır .,.eri f 
Tristan başını salladı ve tebessüm _ Haydi, çabuk l)ri f 

rtti... kit etti . . . 1110nscn>' 
Valuva: - Beni affedıqız, 
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8uaa iAND kcndiaini tutamıyarak ve yanut bir ı...tyra.'"n, ziyafet \eyd u.ıve;~ı;; ıuul.ıh.H• ... , 

~VıA.LON 
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........ J .. •\ .ı .... , ı l.), i:.ıdıı.. ;.ıJamellerj :ıail 

olur. lçilmest gayet lallrtir. Tesiri teri, 
kolay, tabii n kat'ldir. MAZON isim n 
HOROS mıırkosıno dıkkol • 

·uıa TW " tç.r. Fakat ~· ıe~eden vtıcudda ağırlık, MİDEDE EKŞ1LtK veya kusma, elhasıl 
bir keyif bo&ulüutu tu.edw ... O saman derhal yarım bardak taze ıuya bir kahve kaıığLc: 

• Meyva 'l'uzu 

Baş ve Diş ajtrıla_rı 

• 1 
• 

A 
Dindirir 

, ~ 

Şık \'e sağl•m elbise Rlymek isteyenler 

SÜMER 
• Terzi evıne koşarlar 

H11kıu •lrmi1li /iyotla v11uiyı muamele 

( Niko Hiristidis ve ortaklcrı mütsstsesi) 

Sılltanlıamam C:amcıbaşıhan No. % 

. .. . .. . ... - . ,., . 

~ · JS1'ANBUI, HARiCi " ASKERi 
, .· KITAATI İLANLARI . 

na tekil! olunan 23 kuruı 74 ıantlm 'ı 
pahalı görUldUğUnden pazarlıkla eatı • 
nalrnacaktır. Tahmin bedeli 18MO lira. 
llk teminatı 1390 liradır. Etin evıaf ve 
tesllm ıartlarr flc mahallf teslim ıartna· 
mesinde yazılıdır. Şartname Bcrgamada 
Asken aatrnalma komisyonundan alına· 
bflfr. Pazarlık 80-11-938 çarşamba i'ilnU 
saat 14 de ynpılacaktır. lstekliler ihale 
eaa!inden evvel ilk teminat makbuzla • 
rfle cıartnamenln 4 Uncu m~ddeıdnde ya. 
zıh vesaiki komlıyona ibraza mecbur • 
dur. Şartnameyf gôrmelr fllUyenler haf
tanm pazartesi, ve çarıamba gllnJert n. 
at H den ıe ya ve cumartesi gUnO •· 
at 9 dan 12 ye kadar Bergamada ukerf 
alım satım komisyonuna mUracaat ede-

Hepsıne tahmın edilen tıyat 116,529 
lira olan 12 çeşit labaratuvar lletlerı-ta· 
kımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. İhalesi 9-12-938 cuma günQ saat 11 
de M.M. V. Sa. Al. Ko. da yaprlacakt1t. 
tık teminatı 7()76 lira 45 kuruştur: Liste 
ve ~meler 583 kuru~ mukabilinde 
M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltme· 
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2·3 Qncü maddelerinde ya· 
ııb belgelerle birlikte teklif mektuplan· 
nı eksiltmt saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. na ver· 
meleri. (573) (7719) 

. . . 1 
Kapalı zarf usuıue eksiltmeye konu-

lan 74000 ldlo ınğtr etinin beher kilosu- bilrller. (633) (8277) 

. . . . . ,.... . . .... - . . ... . -. ' 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
Kurulut tarlhl: 188& 

Seroıayesl: ı 00.000.000 l'ürk Lirası 
• 

~ube ve aJans ade<1l : 262 

Zira• ,_. ık~ri her ae,·t bank• muauıelelcrl 

Para hiriktirenlere28,800~ira ikramiye verecek 
~ıraat Rankaı"n1a K urııharah •e ltıba~11 Taurruf hPıııaplarında 

en az f>ll llf81U hUIUnHnlHrll l'PrtA'1P 4 defa Cekflecell kur'a ile 8f8ğldakt 
pllı.a \CÖre ikramiye dağıtılacakllr: 

• Adet 1.000 Ltralıll t.000 Lira 

' •• 6110 .. ı.ooo .. 
• " 250 .. ı.ooo .. 

40 • 100 .. 4.000 .. 
ıoo .. 60 .. 6.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 10 .. ! .200 .. 

f>IK KAT: HetıRfılan11rtakt rMaralaı hh 11ene l(lnflf' M Ura.tan..._ 
t:• f!lh:ml)'enle~ lkr•llliıe çıktıalt takdirde % 20 razıat1ı1ıe werUe. 
·ektir. 

Kur'alar 1enede • defa, ı EylOI, 1 BlrlnclkAnun. J Mart H ı Ha· 
•ır>ııı·rı:ırlhh•rln1P tı>ktlı>ı•Pkflr 

OROLOG er:: OPERA TöR 

llr. Kemal CJ7.san 

1 
i. 

Vücut kırgınlıklan Siyatik Ağrılan 
Romatizmalar, Kuhmçlar 

Baı ve Bel Ağrılan Aybatı Sancılan 

NEOKORIN 
Kaıeleri almakla bertaraf edili~. 

Lilzumunda günde 2 kaşe alınabilir. 

NEOKURlN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kate 6 kuru,, 6 lık ambalaj 30 lWruf. 
Her tczilhanede bulunur. 

ICl\'FER M ü~hii-=Ş~k eri 

il== 
r esiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir 

Bilümum eczanelerde bulunur. 
~ :a:::mm1 a e:s:m:c:::::::.-::::.-..... ı::::nn:r.c:u ..• ; ....... :...-... 

pevlet Demiryoll~ı · ~E .. LiJ?laniarı 
işletme ·' Umum idaresi Ilanlar·ı 
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ıı stıl 
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aA ruoq unlm" QA 1n1ı.;ı anlm~ 

ıenereq ıa.ı 

~es ~le! nPJtlfO ;ı. zn<I 
O:JIU!~ ~ID'f ;A eA~l O'(U!~ 

t 
.: 
z 
t 

lle!l!W~l 

l~}{l?t.nw 

(9It8) 
.aı ep~t!d.n?p..<BH 

• ın'f'?:>eıtlıaeJ> ırapa!lma§ ".-.;s aA mnJPS 
•uapU!QJ!et> aw:nıeı"1 epe.ıe'{UV ){elt?JO zrstm?d .raptuetııı!S 

• ııpwızgı µapm.raA au 
-!~!!SFU uo.<s!WO)f ıepe'I ı ~ti lt?t?S un! ıu.<e !U!J3U!Jlf3l ;M ueıe'lısaA !~ma U!..<m 
ununuel( 31! ıeu!w;l lt?Jtl{l?Anw ııue.< epum?z!q aısn ı:>q uµ;,ıua.<ns! ~tllJ!! 3§! ng 

.lll 

-'fe:>BW(ll unes •pumruJq aıvı>! epe.mıuv amnsn J.m ırecfe31 a.mn ;,pwıwa aıınu u..<11 
u..<e a.-. au ısem aısn uaıeqm tmp oc·sı lees nun! ~~ad st6·Zt·ıı atmZ{em 1112 
.e..< ep~ı µaısup oaıpeıeıewnu a1sn aA ueu!w;)l ıe'IJ{l?Anm •napaq ua~w 

Deniz I_Jc\r azım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (2408) lira 93 ituruı olan 60 kalem muhtelif clna 
ve eb'atta kereste 28 - tkinciteırin - 938 tarihine rasthyan pazarteıi gilnU 1Ut 

l 1 30 da açık ekıiltme uıulU Ue alınmak Uzere mUnakasaya konulmuıtur. 
2 - Muvakkat teminatı 180 lira 157 kuruıtur. Şırtnameıi komiıyondan her 

giln paraaız olarak verilir. 
3 - İsteklilerin 2490 uyıh kanunda ya.zılı vesikalarla birlikte ve belti gtln 

ve saatte Kaarmpııada bulunan komiıyona müracaatları. (8304) 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

İkinci ktıide: 11 / Birincikinun / 938 dedir. 

Karaköydekı mua\'enehanı:~ini (Tiı 

nelb:ışı lstiklll Cd. No. (AAOl Ohan 
yan Ap Bursa paıan U~tüne) naklet· 
miştir . Ttltton · 41235 

Jr. irfan ~ayra 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 
fürbc, Bozkurd kıraathantti kar 

sında eski Kl'ld Farcı ıokak No. 
Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

" . 10. öğleden ıonra 3 ten 7 VP 

ıcadar. ....................... 
Bundan batkı: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

we 10.000) liralık iki adet mUklfat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyinls, Sb de 

piyangonun mea'ud ve bahtiyarları araıma girmiı olununus. 
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