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Her yerrle 5 kuru~ 

Kronik 

At t .. k, .. a ur ·n Türk kuşunu açarken söylevi Ü\:İ türlü heltlm 
ATAY 

Bütün devrimlerin birge sılah 

Türk çocuğu! Her işte olduğıJ gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, 

seni hekliyen yerini, az zamanda, dolduracaJ;cın! 

ıudur: R a h a t değildirler. 
Göğüs darlığına tutuldufttnu:ı 

vakit, ölümden bile /azla lıorktu
"lunuz: fey, hekimin ağzından: 

- Cigarayı bırakınız! •öziinU 
duymaktır. 

Atatürk'ün dünkü söylevinde hi~ bir 
Yabancı kelime yolctur, söylevde ku/Jan
ll!ı~_ olduğu-lr.eliıııeler~·n bazılarının an
lam/arı şunlerdır: 

Unmak = yapmak, imal etmek -
Unsur (T. Kö.) - /Jginlik - Alaka
rl~rlılc - Örgen = Organ - Egemen 
lık = Hakimiyet - Nefes (T. Kö.) -
Yaratık = Mahluk - imkan (T. Kö.) 
Cuda -. Asla - Kapasite = Yetenek, 
kabiliyet - Kapsal == Am ve §amil -
DöJea = Azim - Ürün = Mahsul -
Okan -=Büyük, muhit - Yalın = Par
lak, çıplak, açık - Yöney = Cephe -
Ara~ = Vasıta - Düzenlemek = Tan
zim etmek - Şüphe (T. Kö.) - Scbcb 
fT. Kö.) - Uçma:ı = Tayyareci - Ö
nem = Elıemmiyet - lşlev = Amel, 
fiil, me~gale - Güven = ltimad - A
suğman = (Mecazi olarak) Gök - Kr
nav =- Faaliyet - Ödev = Vazife -
Krvanç = Memnuniyet - Düzey = Se
viye - Vatan (T. Kö.) - Esas (T. Kö.) 
- Natür (T. Kö.) - Tabiat (T. Kö.) -
Ayin (türkçe ayın • oyun) - Üze/ -
Ezeli - Hayat (T. Kö.) - Lazım (T. 
Kö.). 

Atııtiirk'iin söylevi: 
- Bayanlar, Baylar, 

Bizim dünyamız -bilirsiniz
to~raktan, sudan ve havadan u • 

.... 
• Jt tatDrk s8y1e-vliii verrr1ten 

nulmuştur. Hayatın da, esas un
surları, bunlar değil midir? 

Bu unsurlardan birinin eksik
liği, yalnız eksikliği değil, sadece, 
bozukluğu, hayatı imkansız kılar. 

Hayatı, hele, ulusal hayatı se· 
ven, onu korumak istiyen; yurdu· 
nun topraklarına, denizlerine ol· 
duğu gibi, havasına da ilginliği· 
ni, her gün biraz daha, çoğalt -
malıdır. 

Bu ilginlik, saydığım hayat öı 
genlerine egemenlikle olur. 

Natür insanları türetti, onları, 
kendine taptırdı da. Ancak, in -
sanların dünyada, yaşayabilmele· 
ri için, onların tabiata egemenli
ğini de şart kıldı. Tabiata ege -
men olmasını bilemiyen yaratık . 
lar, varlıklarını koruyamamışlat· 
dır. 

ı 

Tabiat, onları, kendi unsurları 
içinde, ezmekten, boğmaktan, 
yoketmekten ve ettirmekten, cu
da. çekinmemittir. 

Türk, bu büyük hakikati, ü- . 
zelden tanımak kapasitesini gös • 
tererek kapsal bir dölenle, top • 
rağı ve onun türlü ürünlerini 

1 
insanlığa verimli kılmış ; okan 
denizlerde göğüslemedik dalga • 
lar bırakmıyarak, İnsanlığa gen -
Jik veren kültür yolları açmıştır· ı 

Lakin, yaşadığımız bu çağda, 
artık, insanlar, yalnız karada ve 
denizde kalmadılar. Tabiatın ha 
va varlığının da içine daldılar. 

Hayat için, havayı, yalnız, ne 
feslenmenin yeter olmadığı an -
]aşıldı. Gerek ve gerçek olan, ha· 
va egemenliği olduğu yalın ola -
rak ortaya çıktı. 

Bütün ulusların, büyük dölen
le, üzerinde çalıştıkları bu yöney. 
de, Türk ulusu da, §Üphesiz, ye • 
rini almalıydı. 

Türkiye Cumuriyeti Hükün._ 
ti, kara ordumuzun yanında, do
nanmamızı kurarken, hava filo -
larımızı da, en son hafa araçla • 

(Sonu J iincD sayrfada) 

' Cigaranın göğü. darlığına ne 
kadar zararı olduğunu da hekim. 
den iyi, gene .iz büir.iniz. Eler 
bir hekim §Öyle diyebilıeydi: 

- Cigaranın yalnız .izin ıö
ğüı darlığınıza bir zaran yoktur. 

Hastalarının bileklerindeki na
bızlarına değil, ö t e ki na b ı z;. 

I a r ı n a göre öğüt veren he
kimler Je yok değildir: 

- Halil bir nezleniz var. Bir 
iki gün cigarayı bıraksanız... Ya· 
lmt azaltsanız •• 

Çünkü bu hekim ne merdiven 
basumak'.ırında si::!nfs beraber 
soluyacak, ne de, aslı yakutçada 
t ü ör b c olan kara toprak yığı· 
nının altına sizinle beraber gire
cektir. 

Ba§ka türlü bir hekim de var
dır; bunlardan çoğu vakit ıöyle çiğ 

sözler duyulur: 
- Hemen cigarayı bırakm~ 

•anız ölürıünüz, yahut, tıknela 
ıürünürıünüz. 

Hekim/iğin bu cinli r a h a 1 
bozar, fakat hay at kurtarır. 
Bir de bu hekimle ıize yalnız öğüt 
vermek değil, ıizi cigaraılan va.z. 
geçirebilmek yetgiıini verini~ Ne 
korkunç adam! 

(Lut fen sayı/ayı <;evirinlz) 

O.-.manlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 41 
\';ıkur = Ağırbaılı -= (Fr.) Ser~cux, grave 

Valt .... ilbay 

Valih = Şaplamıı, ı•şırmıı, ıaşkm _. (Fr.) Stı• • 
PHait 

v,.rak - Yaprak = (Fr.) Fcuillc 

Varaka • Keat = (Fr.) Fcuille 

Yar '- y • • • 'f' aııı;pare = apracık = (Fr.) Ecrıt ınsıgnı ıaıu. 
\l 

•reste = Kurtulmuı = (Fr.) Delivre 

Va,.idat = Gelir 

Va ·d • 
t 1 = Yerinde, gelen 

Varta -= Uçurum = (Fr.) Abimc. precipicc 
\; 

ils1tt = Ara, orta, ıröbek = (Fr.) Milicu 

Vas· t" O cı ı == rta, ortalama = (Fr.) moycıı 

Vaıf (Bak: sıfat) = (Fr.) Quaıite 
Vasıt olmak Varmak 

\1 
asıtn == Araç, yol = (.Fı.) Moven 

Yast . . 1 aı naldıye === Taşıt, Taşıma yaracı = (Fr.) 
l'ıf oycn de transport 

Vaai (V .. . 
us atten) = Genıı = (Fr.) Large 

V· . 
ası (Vasayet'ten) = Atağ = (Fr.) Tuteur 

Ya . 51Yet == Tutsu = (Fr.) Testament. 
\1 

•slctrnek = Bitiştirmek, kavuşturnıü, kavııtmak 
:::::: (Fr.) Conjoindre unir 

Vebal ..... Suç = (Fr.) responsabılite 

Veca = Ağn, acı, sancı = (Fr.) Douleur, crampe 

Vecd .... Urunç = (Fr.) Extase 

Vecde gelmek = Urunmak, kendinden geçmek, = 

(Fr.) S'cxtasie.r 

Vecb .... Yüı 

Bervech = Olarak, gibi 

V echile .... Böyle, böylece, fÖylec.e, gibi, tekilde = 

(Fr.) Ainsi 

Vecibe = Düşerge == (Fr.) Obligatior 

Veciz= Lekonik (T. Kö.) 

Vecize = Ölger, ö~söz = (Fr.) l\faxime 

Veda = Sağlıca = (Fr.) Adie 

Veda etmek = Sağlıcamak = (Fr.) Faire ses adie.nc 

Vefa = Vefa (T. Kö.), yapa = (Fr.) Fidclite 

vefat = ölüm, ölme 

Vetret = Bolluk, çokluk = (Fr.) Abondance 

Vehham == Vehimli = (Fr.) Apprehensif 

Veh'eten = Ansızın, bırdenbıre = (Fr.) Tout d'un 

coup 

Vt'hm = Vehim (T. Kö.) 

V ck&let = Vekillik, ye kelik 

Vekil = Vekil (T. Kö.), yeke 

Verid = Karadaml\r 

Vesaire (V. S.) = Ve başk.ılan (V. 8.) = (Fr.) 

Ete .. 

Veıatet (Bak: tavassut) - (Fr.) Mediation 

Veıayet = Atağlık = (Fr.) Tutelle 

Ve!!İ = Genit 

ve·ika = Belge = (F:-.) Document 

Vesile = Yol, dolayı, b.-ıhana = (Fr.) Pretexte 

Vesilesiyle= DolayısiylP. = (Fr.) A l'occasion de .. 

Vesvese = Kuşku - (Pr.) Soupçon 

Vf'!Svesc etmek = Ktıtlnolanmak 

V etcd = Kazık 

Vcter = Kiriş 

Vczıı = Tartı = (Fı.) Pesage 

V czne = Kasa ===- ( rr.) Caisse 

Ve2neda,. Kıısncı = (Fr.) Caissieı 

Veznetm ·k = Tartınr.k - (Fr.) Peser 

Vicahen = Yüzyüze - (Fr.) Par confrontation 

.'icahi = 'r ü ~üne, yuzüne karşı kendi varken c::: 

(Fr.) En sa presence 

Vicdan = Vicdan (T. Kö.) = (Fr.) Conscience 

Viche = Yön, yönet, yönerge = (Fr.) Directif 

Vifak = Uygunluk, barıt = (Fr.) Concorde 

Mümkün.üJ-vuku = Olağan = (Fr.) Possiblt 

Vukuf = Biliı = (Fr.) Connaiısance 

Vukuf hasıl etmek = Oirenmek = (Fr.) Coıınattre 

Vusta = Orta = (Fr.) Moyen 

Kurunu vusta = Ortaçai 

Asn hazır = Yeni çağ 
Kurunu ubra = Sonçağ 

Kurunu ula = llkçağ 
Muasır = Çağda§ = (Fr.) Contempora.lıt 

Vusul = Ulaşma = (Fr.) Arrivee 

Vuzuh = Açıklık = ( Fr.) Clarte 

Vuzuhu nazar = Yalgörü = (Fr.) ClartE de vue 

Vücub = Düıergcm 
Vücud = 1 • Varlık -== (Fr.) Existancc, 2 - Bedea 

= (Fr.) Corps 

Vüs'at = Geniılik 
Vüauk = Gerçeklilt = (Fr.) Authenticit6 

Vüsü = Güç = (Fr.) Pouvoir 

y 
Y abis = Kuru, kurak 

'Vat 
an == Y urd, otan, vatan Vekaleten = Yeke olarnk, )'ekelikle = (Fr.) Paı Vikaye etmek = Kcrum:ık, eıiıgernek (Fr.) Pro. 

Ratıb = Yaı, yaşak = (Fr.) Humide 

Yadetmek = Anmak = (Fr.) Se souvenir 

Yadigar = Andaç 

"•>' etrnd, ·- Koymak = (Fr.) Poser 
\l· 

n"ctrnek = Öğütlemek = (Fr.) Precher, conscıı
lcr 

Va:t' 
l esas == Temel atma = (Fr.) Jeter les fonde. 

lllents 

Va.:ı:· h 1 amlecmck = Doğurmnk 
\r Cl.:t' 1 Yed == Elkoma = (Fr.) Mainmisc 

"~· 1 Yedetmek = Elkomak 
Ya • 

:tıfc === 1 - Ödev, 2 . .Borç, 3 • Iı =- (Fr.) Devoir, 
fonction 

\! 
;:ııh ::::: Açlk -= (Fr.) Clair 

.'l1'iyet == Dunun = (Fr.) Pos·tıon, aituatior 

procuration, par interim 

Velev = Bile, olsa da, ise de== (Fr.) Meme si 

Velhasıl = Sözün krsasr = (Fr.) Zn resum~. en fin 

Veli = 1- Yatır, eren 2- Ege (erkek)' ece (kadın) 
= (Fr.) 1 . Saint 2. Tuteur, tutrice 

Velime = Düğün 
Velud = Doğurgan 

1 Gu-·rüttü patırdı = (Fr.) Tumulte Velve e-= • 

Velyetmek (Bak: tevali) 

Veraset = irs (T. Kö.) 

Verete = Miraaçdar (T. Kö.)' • '(Fr.) H~rit(efl 

teger, preserver 

Viladı = Doğuştan = (Fr.) De naissance, conge-
nital 

\"ilayet = ı ı 

Virane = Ören = (.Fr.) Ruine, decombres 

Virdi zeban etmek = Dile dolamak = (Fr.) Repe· 
ter toujours 

vuıaı (Vuslet) = Kavuşm3 :::: (Fr.) Union, jouis

ance 

Volkan (Bak: bürkan) =- Volkan, yanardağ 

Vuku (Bak: hudus, tahaddüs) = Olma 

Vukuat = Olan biten = (Fr.) Fait, evenemcnt 

Yave= Yava 
Yaver= Yaver (T. Kô.) 

Yazıhane = Yazak, büro (T. Kö.) 

Yeis = Umutsuzluk, ycu (T. Ko.) - (Fr.) D~scs
poir 

Yekçcşim = Tekgöz. 

Yekdigcr = Birbiri = (Fr.) L'uıı J'ııutre 

Yckdil = Birgönül, gönülbir = (Fr.) D'accord 

Yeknesak (Bak: Nesak) -= Birton, birtarz -
(Fr.) Uniforme, mono one 

Yekpar = Tekparça = (Fr.) Fait d'une seute pı
cce, bloc 
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Atatfrk'ün r··rk kuşunu 
açarken söylevi 

(Başı 1 inci sayıfada) ı İtte, bugün, burada, bizi top-

rile düzenlemekten geri kalmadı. lıy~ •.ebeb, o kutsal işe başlama 
Şahıslarile onur duyduğumuz ayınıdrr. 

hava subaylarımız ve kom t nl _' Havacılık kınavına ciddiğ ea-
tımız da yetişmiş bulunuy::.ar ~ rılmalarmdan dolayı, Hüküme · 

Uçmanlarımız, her zaman ve te, Genelkurmay . Başkanı ıaym 
herhalde, ulusun yüzünü ağırta . Mareşala ve Türkıye Hava Kuru-
cak yüksek değerdedirler. mu Başkanı değerli arkadat~. 
. Lakin, arkadaşlar; bu kada • Fuada, burada, özel minnetlerıını 
rını yeter görmek doğru olamaz- sunarım. dı. Hava işine, onun bütün dün . Bu ödevimizi başarmada, biz· 
Ya.da, aldığı öneın derecesine gô- den değerli yardımlarını esirge · 
re genişlik vermek Iazmıdı. ıniyen, dostum\d Rus Sovyet Cu· 

Bunu göz önünde tutan Cu . muriyetine ve onun, sayın Büyük 
tnuriyet Hükümeti ; havacılığı Elçisi Bay Karahan'a, önünüzde, 
bütün ulusun işlevi yapmak ka : açıkça teşekkür etmekten kıvanç 
rarmda idi. duyarım. 

Türk; yurdun dağlarında, or- Türk Çocuğu. 
~anlarında, ovalarında, denizle- Her işte olduğu gibi, havacı · 
rı.nde, her bucağında, nasıl bir bil- hkta da, en yüksek düzeyde, gök-

ıgı ve kendine güvenle yürüyor, do- b ki' · · te, seni e ıyen yerını, az za -

aşıyorsa, yurdun asuğmanmda el ı manda, dolduracaksın. 
a, aynı suret e dolaşabilınelidir. 
Bu ise, Türkü, çocukluğundan, Bundan, gerçek dostlarımız 

Yatan lruşlarile, vatan havası için· sevinecek, Türk ulusu mutlu ola-

de yarışa alıştırmakla başlar. caktır. 
ismet lnönü'nün söylevi 

- Sayın arkadaşlar, Türk Kuşunun çalışmaya ve 
Hava Kurumunun açılmasını yükselmeye başladığını sizi tanık 

Yalnız bir spor kulübünün açılma- tutarak ulusa müjdelemek benim 
smdaki sevine ile karşılamamalı· için bahtiyarlıktır. 
Yiz. Türk kuşunun büyük bir ulu-su, havanın engin dünyası ile ta· Türk gencleri türk havasına 
nıştınp alıştıracak bir teşebbüs o- bütün ateşleriyle atılmakla, soğuk 
larak alkışlamalıyız. kanlı ve yürekli yaradılışlarının 

•· 

ULUS 

duğumuz güzel söyleviyle başla 
yan tören, Atatürkün birdenbire 
gönlünden kopan coıkun sözleri 
ve gençliğe verdiği yeni direk • 
tiflerle büyük bir ıeref kazandı 
ve alanı çeviren binler bu her za
man ilerinin, doğrunun ve iyinin 
yolunu gösteren sesi uzun alkıt • 
larla karşıladılar. 

Bundan sonra türk Hava Ku
rumu başkam Bay Fuad Bulca 
Atatürk'e ve Başbakana teşekkür 
eden bir ıöylev verdi. 

" - Kurumumuzun bütün ça-
htma ve başarmalarını benzersiz 
ve değeri ölçülmez teflerimizden 
aldığımız kuvvete ve hıza borç· 
luyuz. Türk gençleri, gerek en 
büyüğümüzün, gerekse Cumuri· 
yet hükUmetinin ulusal havacıh • 
ğa vermekte olduğu önemi eyice 
kavramışlardır. Türk Kutu daha 
işe başlarken üyelerinin (150) ye 
yaklaşma11, türk gençliğinin ha
vacılığa karşı na.ad içten bir sev
ıi ve ilgi taşıdığının en sağlam 
belgesidir.,, 

" Büyük Atatürk'ün gerek ku· 
rumumuzun adını (Türkiye Ha· 
vacılık Kurumu) na çevirmek su
retiyle cemiyetimize karşı lutf et· 
tikleri itimadı, gerekse tahsıma 
kar~ı gösterdikleri teveccüh, iti -
ınadı ve yüce Başbakanımızın çok 
değerli güvenlerini özyürekten 
saygı ve minnetle karşılar, bu ala· 
kaya layık uçucu bir gençlik ye
tiştirmek amacı uğrunda bütün 
gücümüzü harcıyarak çalışmaya 
and içeriz.,, 

llkönce iki kişilik bir avcı u-
' çağmm peşine takılan iki kişilik 

bir motörıüz planör de so-vyet bi· 
rinci uzınaniyle türk Kuşuna ye· 
ni yazılan gençlerinıizden Bay 

Türk kuşun· 
da yüce yete 
neklerini geliş· 
tirecek sport· 
menler, türk ha· 
vasını medeni
yetin birleşme 

ve buluşma ala· 
nı haline getire· 
ceklerin öncüle
ridir. Bunlar 
türk havasının 

savgasmı da ye
ni temellere da· 
yamak için ön· 
ayak olacaklar

<· 

'· 

Toruk uçtular. Uçak bin metre · 
ye çıktıktan sonra planör kendi · 

•. sini uçağa bağlıyao ipi bıraktı ve 
,_,ı planör, ruı uzmanının idareıi a~· 

tında ağır ağır ve havada taklaı<· 
"' tar atarak, çok güzel bir şekilde 

alana indi. Ondan ıonra gene 
aynı uçağımız bu kere bir kitilik 
bqka bir planörü petine takarak 
uçtu. Gene bin metrede tek batı· 
na bırakılan planör ikinci uzman 

,-.. Bay Roınanorun idaresinde ola
~ rak gene güzel bir süzülüş le ve 

havada hünerler göstererek yere 

dır . 
J • .'l u :;. • e.- ı~ . •· 

P: •;Jı her ülı<eae 
lıavacılığın yar
dımcı kurumla
rından sayılmak 
ta, binlerce bin
lerce havacılar 
ilk aşklarını bu 
kurumda kazan
maktadırlar. 

Hava Kuru
munun az za
manda bütün 
eksiklerini ta
mamlaması ve 
severek eğleni
lecek bir toplan
ma yeri olması 
için elimizden 
geleni yapmak kararındayız. Ba.şbaksnınuı s~yıevlnl verirken 

Türk Tayyare Cemiyetinin ve 

1 

yüce verimlerini göstermekle A-
onun çok değerli başkam Fuad tatürk'ü ç.ok sevindirecek bir spo-
Bulca'nm yıllardanberi türk tay· ra bağlanmış olacaklardır. 
yareciliğine olduğu gibi bu kuru· **"' 
mun kurulmasında da yüce hiz.. Türk Kutu kuruoıunun açıhş 
metler ettiğini teşekkürlerle ana· töreninin dün uçak alanında aa • 
rım. Bu kurumun çalışmasında at on beşte yapılacağını bildir" . 
sovyet uzmanları kılavuzluk ve miştik. Dün saat birden sonra u • 
hocalık edeceklerdir. Sovyet tay- çak alanına büyük bir kalabalık 
ya~eciliğinin gösterdiği bu dostça akını başlamıt ve saat 15 de alan, 
ılgıye içten teşekkürlerimizi söy- bir yandan yüzlerce otomobil ve 
lemek benim için bir zevktir. Sov· kaptı kaçtılar, öte yandan da de-
yet Büyük Elçisi yüce sportmen miryolu ile gelen ve sayısı 
ve sayın Karahan bu yolda çok ı 
dostça ilgiler gıöstenniştir. binlerce· seyirci ile çevri mit -

Sovyet tayyareciliği bütün ti. Ankarada bu kadar büyük bir 
d~yanın takdir ettiği yüksek bir kalabalığı bir arada ancak cumu· 
duzeye çıkmıştır. Türk kuşu sov· riyet yıldönümü bayramlarında 
Yet uzmanları ile beraber çalış- görebilirdik. 

indi. 
Bundan sonra uçaktan alana 

renkli kağdlar atıldı. Birer kişi· 
lik üç avcı uçağımız genç subay· 
larımızdan Nuri, irfan ve Mu • 
hiddinin idaresinde havalandı. 
Uçaklar kademe ile geçiş, saf, alt 
alta, birbirinin ardmdan geçisle· 
ri beraberce büyük bir başarıkla 
yaptıktan ıonra ~ek tek r~tur~ • 
man bir çok lupmg çe§ıtlerını 
göst~rdiler. Bundan sonra iki 

9
ovyet uznıant uçaktan beraberce 
paraşütle atlıyarak seyircilerin al
kışları arasında yere indiler. Bun· 
dan sonra ınakinist Bay Necib 
tek başına atbyarak paraşütünü 
havada açtı ve kolaylıkla yere 

indi. 
Bütün bu hareketler 11rasın· 

da bir oparlörle halka planörler 
ve paratütler hakkında bilgiler 
verildi ve seyirciler türk Hava 
Kuruınu tarafından hazırlanan 
zengin büfede ağırlanmışlardır. 

Dünkü hava tenliği memleket-

te hava ilgisini uyandırmak ve 
gençliğe uçnıak ıevgisini vermek 
bakımından çok faydalı ve de . 
ğerli olmuştur. Her yıl Ankarada 
böyle bir havacılık günü yapılsa 
ne iyi olurdu 1 

o• M B. Lav.aı ın .oskova 
yolculuğu 

Paris. 3 (A.A.) - B. Laval Mos· 
kova'ya 9 mayısta gi~ecek ve gi
derıken V arşova'da duracaktır. 

SAYLFA J 

Notlar: 

Macar Topraklarında 
Anılarımız 

Yu~arıda: . 1602 yıJırida (sağda) Buda'nın (solda) Pe~te'nln ıamaıa 
iJu res1m Margıt adasından yapılmı~tır. Aşağıda oa yedinci Htın ortalarında. 

Buda, arkada Peşte glJrilnl1yor. 

Macaristan, bizim tarih tezi
mizin ışığında ge.zdirilirae, bir 
türk için ne kadar aydınlanıyor. O 
zanıan, macarlan ve güzel yurd
larını sevmek daha kolaylafıyor, 
her teY daha az yadıragnıyor, ma
car ruhu daha çabuk kavranıyor. 

Ben macar topraklannı gezer

ken tezimizin kılavuzluğundan ay

rılmadım. Budapeıteye gidince, 
"Osmanlı kafilei seyyahinin ... ,, ilk 
uğrağı olan Gülabbanın, üstünde
ki bir aydan baıka hiç bir teyi u

lusal bir özellik taıunayan dört 
dıvann önünde koımadım. 

Eski Resimli mecmua'lardan, 
Serveti fünunların aayf alarmı ha-

Peç'te bir minare 

tırlanm, alb "Osmanlı kafilei ıey
yahini Budapeştede .. ,, yazılı r~ 
simlere raslardım. Bir dört dıva
rm önünde bir kısını fesli. bir kıs· 
mı fapkalarmı göıtermemek için 
başlarını açmış on on beş kişi .. El
lerini göğe açmışlar, Gülbabanm 
ruhuna fatihalar sunuyorlar .. 

Bu topraklarda dedelerimin a
nılarını Gülbabanm ayak ucunda 
değil, boynu bükük iki nıinarenin 
gegölsinde değil, bütün macar ha
yatının derinliklerinde aradım. 

Orta Asyadan bir fırlayınca 
hızını Paris önlerinde alanların, ı 
T uııayı atlarına kurumaz bir yalak 

y~panlarm amları, Macariatanın 
her tarafında yaşıyor. 

Bu tarih hazneleri; katolik ba
ğınsızhğından sıyrılmıı, kanınm 
ayrılığım duyan yeni bilginlerin 
kendilerile ilgilenmelerini bekli
yor. M8.Cllr kültür ve aoy..Uıfına., 

Eğri şarında k ale (soldaki beyaz c1 • ı ' 

ve osmanlı devrinden kalma 'bır mirıar,. 

batı türklerinden kalan ydrn.,. •. · • 

avuç tat yığını, üç beş kıl 

~it Koşut'un adına bir macar şarrn'';r 
dikilen heykel 

değildir. Macar kühürünün der'n· 
Hklerind ~ çalışacak olanlar i!~i 
karde§ ulusun beraber geçen g:.!r.-

maktan çok istifade edecektir. Başbakanımızın ayrıca koy· 

•=--Derk es Ankara birası iç ··yor 




