
Son Havad-fSler 

Atatürk müzesi 

ı • Çankayada "Alatürk eı·i .. nin uzaktan güriinıişı7 ... 

~gıltereden alacağımız 
0.nıbardı·man uçakları 
tılonun ilk tilyyaresi bugünlerde 
~ "s ınemleketimize getirilecek 

~üte!\ &rıdey Piktorlal n gazetesi yazıyor: L" t~<ıe' hava kuvvetlerinin kendisine kafi gelmemesine rağmen, Türkiyeye 
11 lıft ~~ :;nektedir. 

hcıaııb, lngUfz - Türk antaşmasmm hükümlerinden biri mucibince" Blenhaym 
"~hıı.r~ıtnan filosunun 11k tayyaresi hareket etmek Uzeredir. 
:"~ t· av~ kuvvetlerinin çok mUhim blr ihtiyaç gösterdiği bir bombardı-
~ 'Plılir ve gWI listeden henüz yeni <1l<anlınqbr • ., 

~· ransada grevciler 
s~"anıharbe veriliyor 
~~~Yalistler Daladyeyi Başve
~.26~ten istifaya davet ettiler 
~ ~sa ~aladiye kabinesine mu· rikalar bir hadiseye meydan verilmeden 

ı~rıı dıle ve 40 saatlik iş hafta· tahliye ettirilmektedir. 
~~ i5çi1"'. rnau kararnameleri pro- Anzin havzasındaki madenciler, maden 

Pazartesi günü iki yeni 
ba§lıyor: 

-1-

Kahraman 
Haydut 

Miıel Zevakonun en güzel e&erle· 
rinden biri olan bu roman sade bir 
üslupla dilimize çevrilecek ve her 
ıün ııazete içinde forma teklinde 

verilecektir. 
-2-

ÖlüMü HABER 
VEREN MAKiNE 

Arkadaıımız (F. K.) tarafından 

nakledilen bu eser macera roman
lannın ~ yeniıi ve güzelidir. , ........................... , 

Danimarkada casus 
teşkilatı 

Tevk ır edl lenler 
otuzu buldu 

·Etnografya Müzesinin 
ebedi medfen 
yapılacağı sanıhyor 

Atatürkten inhilal eden Ankara mebusluğuna 
kimsenin seçilmemesi teklif ediliyor 

Ankara, 26 - Cumhurrei.simiz lsmet 
lnönU, AtatUrk'Un cenaze merasimi mü
nasebetiyle Ankaraya gelen heyetleri a· 

rife gilnil Çankaya'dnki "Atatilrk evi,,n
de kabul etmiştir. 

İsmet İnönü, her memleketi temsil· e
den heyet refsihi alfabe tcrtibile hususi 

bir salonda knbul ederek onar dakika ko

nuşmuştur. Hcrbirino Ataturk'iln vefatı 
ôolayısile gösterilen nezaket ve ihtiram 

eserinden dolayı tcşekkUrlerinl bildir
miştir. 

Cumburreisimiz şimdiye kadar olduğu 
gibi Çankayadaki eski köşklerinde otur
maktadır. Evvelce kararlaştırılmış olan 

yeni bir Rcisicümhur sarayı yapılıncaya 
kadar da burada kalacakları anlaşılmak
tadır. Ancak resmi lıususatla kabul re
simleri Atatürk C\inde cereyan edecek· 
tir. 

Çankaya köşkUnde Ataturk'lln mesai 
odası, yatak odası gibi husus! hayatına 
alt yerler olduğu r,şekilde muhafaza edi
lecektir ve Cumhurriyaseti için yeni bir 
saray yapıldığı zaman AtatUrk evi bir 
milze haline getirilmi~ bulunacaktır. 

Atatürk'Un ebedi medfeni olmak üze
re §imdi cenazenin bulunduğu Etnograf
ya müzesinin intihab edileceği kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

_...Devamı 14 üncü de 

Bulgaristan arazi 
talebine başhyor mu? 

:;'\ 

Bulgar başı ekili Köseivanof 

Sof ya sokakl~-
rında üniversite 
talebesi nüma-

yiş yaptılar 
Sofya, 25 (A. A.) - Bugün yüzlerce 

llniversile talebesi halen parlamentonun 
hariciye komitesinin toplandığı parlil.
mcnto binası önUnde toplanarak Nöyyi 
muahedesinin tadili ve bu muahede ile 
bazı komşu memleketlere geçen Bulgar 
ekscriyetli yerlerin geri verilmesi lehin
de tezahilratla bulunmu§lardır. 

Polis tezahllratçıları dağıtmıştır. 

Cuınhuriyetçi ispanyanın \ı~ ll)ı bir erın tertip ettikleri miting· sanayii amelesine iltihak etmişlerdir. 
1-~~ICittın mahiyet almaktadır. Valenciennes eyaletinde dün sabah kısmi 
'trilldt g es e~'aletindeki maden mües· olan grev akşama doğru umumileşmiştir. 

~
~ı. rev devam etmektedir. Fal?· Anzin maden kumpanyasnm şimendifer 
'111 amlesini cebren çalıştırmak husu· 

Kopenhag, 26 (A. A.) - Uç gün evvel 

Kop~nbagda meydana çıkarılan ~asusluk Atamıza hayranlıg'ltııt/ ı 
teşkilatı hakkında yapılan tahkikat ne· 

ticesinde bu teşkilatın zanneclildiğin~:n 1 G e o en ine y e'lt n n ren s 1 d BM o ır k D: e . . sunda hillru\imetin verdiği e-
l~ ~ 

1
s

11
""' 11• Hafta mir yerine getirelememiş · olduğundan 

daha geniş olduğu anlaşılmıştır. Teşkila- V 

tın Got~borg,_Malmoe v~ ~elsing~or~da HükOmetimiz onun harpte ve sulhtaki eser-
eubelen oldugu tesbit edılnuştir. Şımdiye 

kadar tevkif edilenlerin miktarı otuzu 
bulmugtur. 

'1" ' 11 . Lille garnizonunda bulunan birinci kolor 
J.t ~Ik t dunun divanıharp heyetini teşkil eden 

' 

Gte~ ·ı 1 general Doumancet ile diğer zabitler ak· 
A 2:1 trd • t • • 
q ~sı. l en ıs eyınız ~ Valenciennese gelmişlerdir. Divanı q" 5 l ak (Bo hosu!lfakl mUtcmmlm haberler 

• J o K u r u ş harp bugün burada ilk dera o ar top· \ lflll • Janacak ve daimi surette faaliyette bulu· 14 üncü aayfamızdadır. 
t,t" ı Hafta' nın narnk hük\imetin verdiği emirlere itaat -.-------------

"t •. . etmiyenleri tevkif ederek bunlar hakkın-.. Edı·rnenı·n kurtuluş 
aa... ~idil Albilmllnü da hükümler verecektir. 

"11llt ş . •nız mı 1 Pariste de grev hareketleri vardır. Bayramı 
L- efı :ı 30() Dün akşam binlerce amele tarafından 

8 ~tı1.' e yakın canlı işgal edilmiş olan Renault otomobil fab· Ebedi Şefimizin aziz 
8 S ası bir arada rikalarmın tahli}·esi esnasında polis ile h 

ayfa 30 Kuruş ameıe arasında çarpısma1ar olmuştur. atırnsı nı o yadı na 
Polis memurları göz yaşartıcı gazlar V CS ile O 1 d U 

_.. Devamx 14 üncü de _.- Yazısı 2 incide 

t Çekoslovakyada 
~h komisyonuna Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadu 

~bteeavüz edildi 
llot 1 kah as le blldlrllen talepleri Prağın 

uı etmeslle hAdlse kapandı 
W'" Yazısı 14 üncüde 

terinin izleri üzerindedir 
Atamızın cenaze merasiminde bulunan 

ecnebi heyetlerden en alaka celbedeni 
lspanya cumhuriyetinin göndermiş oldu· 
ğu heyettir. 

. Büyük Şefimizin ebediyete göçtüğünü 
haber alan İspanya cumhuriyet hükume· 
ti, harp günlerinin en karanlık ve kanlı 
günlerinde bulunmasına rağmen, bir na· 
zınm, iki general ve bir amiralini ve dört 
harp tayyarecisini kendisine en faydalı 

olabilecekleri bir zamanda Ankaraya gön 
dermiştir. 

Tayyare ile ispanyadan hareket eden 
heyet yollarda büyük güçlükler ve hadi· 
selerle karşılaşmışlar, Franko tayyarele· 

-

ri tarafından kovalanmı~ar. Tunusta 
tevkif edilmişler ve nihayet Ankaraya 
gelmeğc muvaffak olmuşlardır. 

Heyetin reisi münakalat nazın de los 
Riyas bulunduğu bir beyanatta diyor ki: 
"- Bugün lspanyada harple beraber 

memleketin sosyal ve kültürel kalkınma· 
sına da devam etmekteyiz. Cumhuriyet 
cephesi harbin ilk yılında hem asi düş· 
mania hem onlara yardım eden yabancı
larla ve hem de muhtelif partilerin tah· 
rikfıtilc çarpışmak mecburiyetinde kaldı. 
Bugün tek halk cephesi vardır. Diğer bil· 
tün partiler mücadele sırasında ayrılıkla· 

_.. Devamı 14 üncü de 

• 
lngiltere Fransa 

askeri iş birliği 
lngiltere, Fransız hava filolarının 

takviyesini istedi 
~ razısı 14 iincüde 
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Salıl61 o• N.,,ı •• ı Mlli.,I 
Hee n Re•lm~U•_ ~ 

j DAR E E: v l ı ıst nbut Ankara cıddeal 
._.. ,_. ... , lırtudıoıl 11\. 'hlrd ..-1 la~ A8E& 

Yazı ıtt•~teıetonu 1ıi2 3 8 7 2( 
lder•"'""·•'r ~A ... :,24370• 
tıtn •.. .•.. : 2033~ _ 

~aq,ata dair:-
.......... sn ........... 

Dünden yarına 
S ON ıaman!Arda. btııı mllnevverle

rlmlıido Ol!hl ~mize dönmek ar
zusu görUIUyor. Bittabi yine gazeller ya· 
ıatrm, yine eski maımunlan l§llycllm dl· 
yen yok: hatta klmııe, Fransız ea1rl An· 
dr6 Chônlcr gibi: ••yeni fikirleri eski ka· 
lıb1arn dökme ,, Jnzumunu da ileri ısUr
mUyor. Ancak c ki calrlerlmlzf, divan §8.• 

lrlcrlml.ıl okuyalım, onlarm oUrlerindeld 
zevki tadalım, onlann erdikleri mükem
mellikten 6nıek alalım diyorlar. Yani di
van edeblyııtnnızm gUzclliğt, kudreti yıl
luca lnkAr cdildJlrten eonra tekrar mey
dana çıkarılmak btentyor. 

!Ural edeyim kl bu cereyandan hoşla· 
nıyorum, Pivnn edebiyatını sevdiğim ı. 

çin değil. Gerçi eeld eairlerlmiıin eserle. 
rinde büy{lk bir hazla okuduğum parçalar 
vr;ırdrr: faknt huna rağmen o edeblyatm 
pek nuı.l<ıdud olduğuna, bizi besliyemlye
ee~e kanllm. Onda çok "eyler bulacak· 
tarını ilmld edenler pek çabuk bir euku· 
tu-hayn.le uğnyacaklardtr. o, durgun, aı. 
gün bfr eudur; bugün blr rilzg!rln snt
hmd blrtaluın hareler peyda etmek ka· 
bU olaa bile onu tekrar skıtmağa, ondan 
bJr rrmak çıko.rmağa imkln yoktur. Ye· 
nl g6r1Jlen cereyıuıda beni sevindiren 
taraf, t!kJy gösterilen htlrmetten ziya. 
de, daha düne kadar moda olan halk edc
blyattna knrtı seıllen aksUllmeldir. Zan· 
nederim halk koBl!lalarmr, halk manlle
rinl taklfd dC\'rCSl gcçmlDUr. Bunu mem· 
l'lµılJYetl kaydeltneUyb;. Bu, yiıtnıı ec!c
bty d d~ğı1, muidklde de glSrUlUyor. tıı
Jtınllmf3, gelil en~eııtne yükselmiş ea
natm, ham unattan nııtnn olduğu ~ine 
t&kdlr edildi; Apollo. Marslyas'ı bir kc~ 
daha '<llağ!Clb ettt. 

Divan edebiyatına dl>nUşUmUı urun 
ilrmlyecektlr. Z'lten doğrusu bu dönU~e 

tamamlylc taraftu ol.'ln yoktur. Dh-an 
pirlerinin dlllnde harikulade mımılaT 

~Ylftcn Ynbya Kemal blle, o zevkin yer
teımeslnl fstfyenlerden değildir. Onda 
daDna son gn;elinl yazmak ve artık yeni 
tar2daki elh-lerlne devam etmek arzusu 
vardır; bu anuya rnğmen yine bir gaze
le başlaymcn Nef'lnin: •'Ncyleylın kurtu. 
lamam tab-ı hevcsnaldmden., mısramı 
t~kntr edebilir. 

Zir at Ban asına 
borçlular 

ipotekli mallar satışa çıkarıldı 
Ziraat bankca:r, ckserls.l mahsul !enC• 

si !Onuru:ı kn.dar vadeli ve gayrlmenkul
lerlnJ teminat olarak lre.e etmek sureti· 
le JeUkraz ctUği paralan vaktlndo öde· 
mtyen borçlulara 3202 sayılı kanun hU
kUmlorl muefblnce verdiği otuıs.r günlllk 
müddeti de eona erdiğinden bu gayri .. 
f-9cnkulfori hep birden eçık arttırmayn 

çıkarmı§br. 

Fnkat, bank borçtulnnn "-azlyeUerlnl 
B)'Mcn nnzan dikkate alarak bu ~tik~ 
lan yııpnnlara yeniden on beşer g(lnlllk 
mühlet vermeğl mUnaaJb görmUştUr. Bu 
mUddeUn hitammdıı da borç ödenmediği 
takdirde lpotckll 'blan mallar satılacak ve 
yeni ııahlbt nnmrna tescili )"8pılaeaktlr. 

Maamafib Ckl!!crisl zlrnat bankamnm es. 
k1 mUşterflcri olan bu klmııelerlo verilen 
son on bev gilnlllk mühlet zarlmda borç .. 
larmr 8deycbllccekler:l llmfd edJlmekt • 
dlr, 

o 

ia • • s rgısı 
Yılbaşında Beyoğlu Halkevinde 

açılacak 
Beyoğlu hall:e'vinden: 
.Neşnyat yapan matbaalara. kitabe\·Je

rlne hu ust t6.bilere: 
1 - Evimizin KJtabsarcry ve yayını 

§Ubesi fnalıyet programında mühim bir 
yer alan "Kitab sergisi .. i~ınc bu yıl da 
teşebbüs ediyoruz. 

2 - Sergi l ikinciMnun 939 tarihinde 
evimizin Tepebaşındaki merkez binasın· 
da nçılacak ve 15 gun devam edecektir. 
~ - Sergide 938 senesi neşriyatı teş· 

hir edilecektir. 
Bu yeni cc~ • n bira.% ~a. ce1ı:I kJ\"meı-

leri, sPnE'lercc fnk6.r edilmf§ kıymetlPri 4 - Sergiye i~tirak edeceklerden hiçbir 
krar gö::a n eç!rme mel'lclesltilr. Hnlk seheb ve suretle para alırumyacak ve ur· 

edebiyatı okundu ve eUphesiı kf ondan ginı.ı bütan i~!eri evimiz tarafından yapı
bir kuwet nlmdı: bugün divan edebfyıı. lac-.Jttır. 

ç n bayramdan 

alk Bankası 
Is anbul Şubesi 

mbeye açıhyor 
"lsl obul halk sandığı.., kefaletle elll 

liraya kadar borç v recek 
Bu ayın on sekizinde açılması mukar

re bulunan halk bankası, İstanbul halk 
sandığı önUmUzd ki pergembe günU me-

1'8111.mlc açtlacaktır. nk kU:Jad tarihi bil· 

yllk mntomiml: dolB)-ısiyJe tehir cdllmşl
tJ. 

lstanbul halk ndığı i~in Şehinşah Peb 
levt caddesinde ewelce Sanayi ve maa-

din bankuı, daha sonra da esnaf banka

m tarn.frndan i§gal edllml§ olan bina tu· 
tulmu ve ha~trlanmı§tır. 

Halk bankasının Ankarada bankanın 

merkezıf1ılO kli~nt resmiyle beraber açtl
mı§ olan ilk ııandığından sonra ikinclsini 
teşkil edecek olan .Istsnbul l!andığmnı, ls
mnbuJ nUfusunun kesafeti, kilçUk sanat 
ve ticaret erbabının çokluğu ltibnrilc ban· 
kanm en fazla iş ve devir yap:ın sandı
b'l olacağına şUphe edilmemektedir. 

Sandık, halk bankası teııisi hakkmdakl 
kanun bUkUmlerl mucibince kefaletle her 
vatandaşa clll lira.ya kadar kUçUk ikrnz
lıır yapacak ve borcun &ien.meslndcn 
sonra ayni borçluyn yeni blr kredi açıla· 
bilecektir. 

o örsüz otobüs 
te· kaza yaptı! 

t.t ôkunacak, e.bctte o da bir şevter flA· 5 - Sergiye• i~tırak edecekler, 938 se
ve edeceJr. DllnkUlcr, hflhs.ssn Edebi~"8· n~ i içinde n~rettiklcri eserlerin bir lis-
tı.Cedlde'cller, sarb lrfanma çınlçrplnk, tes5ni tanzim ederek 30 ikinci~in 938 Kaza yapan otobıis ve rarptığı otobüsler 
blrtr barbar gibi cttrncmlzf fsUyorlş.rdı; t-.ihinc kadar evimize göndermelidirler. Bu sabah Fatihte bir ~förün dikkat~iz· idare eden §Ofor lsmail bu sabah Fatihe 

Devamlılığında 
-1 

halbuki halk edebiyatının ve dlvnn ede- 6 - Listelerde yazılı eserler, evimizcc liği )'ilzünden bir otômobil kazası olmur gelerek akşamdan tramva>•lann durduo~ 
biyatmm ruhunu kavrayıp tarlhl euurn ta}in edilecek memur tarafından mak· tur. Hadise :udur: yoku5Wl başında bıraktığı otobüsü ha· 
erdlktm f!Onra garh lrtanma biz de oe· buz mukabilinde sahiplerinden aldmla· 3412 numaralı Şişli • Fatih otobüsünü rcket ettinnek istemiştir. Ismall bu sıra· 
yfılmh:Je gfdebileceğU: ve omda, görme. caktır. lstanbul haricinde bulunanların =========::=:;:::==== da acele ile dikkatsizlik etmi~ ve şoför 
1'1'll.'!1er gtbı, bayağı hamUer göstcrmlye. t posta ile göndermeleri ıarurldir. Listeler leketimiuicld yeni neşriyatı tanıtmak, ko- mevkiinin kilitli olan kapısını açmadan =;;;;;;;~::::::::::~~~ 
ee~ tevhit edilerek bir broşür halinde tabedi· layca kitap temin etmek imkanını ver- otobfisün tekerleklerinde bulunan taşlan d'ı' 

Nurullah ATAÇ lecek \'e ziyaretçilere tevzi edilecektir. mek, kitap sevgisini, kitap okumak ıev- kaldımu~tır. Otobüs yoku, üzerinde dur- çıkarılarak caddere ~~ 

Edirnenin kurlu uş 
Ba ramı 

Ebedi Ş~ "imizln aziz 
hatırnsının yadına 

vesile oldu 
Edrlnc, 25 (A. A.) - Edlmenin kur- ı 

tulu§unun yıldönUmUne rnslıyıın bugün, 
Edlrnelllcr, AtatUrk nnıtı önUnde bir top- ı 
Jantı yapmakla iktifa etm{§lcrdir. Toplan
tıda bir nutuk söyllyen vali, yurdun diğer 
kö~clerlnln olduğu gibi, EdlrnenJn de 1 
kurtulu11unu AtatUrk'e borçlu olduğumu. 
zu anlatmış ve bu münasebetle ebedi 
Şf'rimlztn aziz hatırası bir kere daha 
minnet n Ukranlıı yad ve taziz edilmiş· 
tir. 

7 - Sergiye iştirak edecekler, sergide kini a~ılamak gibi maksatlara dayanan duğundan taşlar kaldırılınca birdenbire 3039, 2758, 2647 ve ~ 
teşhir edilecek kitaplara mahsus olmak bu teşebbüsümOze neşriyatı olan matba· hareket etrni~ ve şoför lsmail bu vazi}'et· otomobilleridir. Gat8J.

0 
~ 

üzere sergiyi ziyaret edenlere yüzde 15 aJann, kitabevlerinin, hususi tabilerın te ne yapacağını şaşırmıştır. Hasan bu otomobıUt~ 
tenzilatla kitap satmak §artını kabul ey· kuvvetle alAkadar olacaklarına kani ol· elindeki bezle silmeld 
lemektedirler. duğumuzu ve kıymetli yardımlarını bek· Basamağa atlayan lsrnail ŞQfür )'erinin yukarıdan bir otobilı;U!l 

8 - Geçen yıl açtığımız &:?rgi pek kısa lldiğimizi sargılanmızla bildiririz. kapı ını da açamıyacnğını anla}'Jnca geldiğini gören :Hasatl 
zaman içinde hazırlanmasına ve bir hafta kendisini asağı at.mı~ ve otobüs ba~ 00, sOphelen.'tleını' ve o~·rd 
devam etmesine ra~cn. 27400 kişi tara· n 9 MCS\• yokustan aşağı suratle inmeye başlamış- zann tmistir. F,akat 1 

fında.n :ı:i}-arct edilmi~ ve yüzlerce kitap 

1 

tır. Yokuşun alt başında da bir garaj var- yukan mdan· gelen fc~ 
satılmışur. Bu ikinci serginin daha verim· n D tFil t~ a ırı su dır. Sabah olmaSJ dolayısile garajda yı· tobüsiln de caddeyi 

li olacağı şüphesizdir. Halknnııa mem· 1 M '(t Q M a U 1 VO r kanan otomobillerden dört tanesi dı~ doğruca uzerinC d~a.~ 
san derhal tehl~e}rt '11". 
ni gü:;lükle kenara oUtll 
başı bos otobil~ but\1!1 

~ çarı> 
mob:Je çarpmıştır. r1 
mobilin de çarnurh~k!ad 
muhtelıf yerle.1 del~·teı1 

Bereket dıkkatıuılık d_.. 
insanca bir zavi~t oı::11 
tır Bunda vaktin e:: 

· uıun caddelerin tenha b .1 
Dikkatsiz şoför ı~tıı 
kata bac;lanmıstlr · 
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l Gram radyum 
8000 Sterliiıg ! 

kanser haftası münasebetile radyrnı 
~~Utı fiyatları yükseldi ! 
~betile lcb~§fln!n kırkıncı yıldönilmU 1 yum istihsalclleri: "Biz bundan kar et-
~ !Pil. ' UtUn d"' d b 'tı- "'<llU de.,. unya a u ayın son 1 mek istemiyoruz. maksadımız insanlığa 

ı:ııı..1~lflaaı t anı etmek Uzerc, bir kan- yar:irmnır.. tıt>kliııde dü11iinüyorlnr ve 
,,, " ertıb ea·ıa·-· d b h ~ Qıı ha 1 ıgın en a set- radyumu hemen hemen maliyet fiatına 

le ~tııı bu~.:~a zarfında tedavisinde satıyorlardı. 
>l.t ctdeıe 1 . bir rol oynadığı kanser- Fakat, bugün Belçika ve Kanada rad-
l'ıııı' lltoııag Çın her tarafta geniş mik- yum mlistnhsilleri nrasıncla bir anla!jma 

'k~ Çareıe;~d~ Yapılacak, halka ko- yapılmış ve fiatı yükselterek sabit tutmak 
lıtr ~er h ögrctilccektir. kararlaştırılmıştır. 
~ tehlı(e :kıkaten insanlık için bUyiik Rad\•umla tedavi mtitehassıslanndan 
la bGtu11 d'!kil eden bir afettir. Her bir doktor bu hususta diyor ki: "Radyu-

•ı 2 Unyad k ·· ~ ~ılj·o a anserden olenlerin mun fiatı sun'i olarak yüksek tutulmak-
~ •~a 61enıe:~ur. Bu hesabça, bütUn tadır. Meseıa bundnn birkaç sene evvel 

li or d ın onda biri bu hastalık- bütlln dunya, kanserle mUcndele için, 
o ll ı eınt'klir. radyum diye çırpınırken '-'ÜZ binlerce in-)\ a her ~ .; 
\ il bir h a r kanser tcda,·isl kabil giliz liralrk rodyum Brtiksclde muhafaza 

' ~ıı le aııtalık değildir. Rad~ um \'e ediliyor \•e fiat dürnıesin diye piyasaya 
~ ~ta~ır. anscrın tedavisini mümklin çıkarılmıyordu. Halbuki, bu radyumun 

l\ı l<ıncı her gramt, eğer satı!}a çıkarılmış olf'.aydı, 
'!arı ıc::r]{ı ~ 'X" §Uaları Röntgen ta- kanserle mlicndele için bUytik bir yardı-

laclaırı ecııınıiıHir. I<'aknt Piyer ırn. m olacaktı .. , 
e ın l<Uri bunu sun'i olarak el- lngilterc lıUkumetlnin kanserle mUca-

' luııal<Vaffak olmuşlardır. Bugün dele için radyum almaya karar verdiğini 
e b~ ıı bu iki dlimin kızının ko- Be>kika d"rhal hnb<'r almıı; ve Kanadalı 

''tlıb , 
htr ş er, rndyum şualarını da- mUstnhsill~rlı-. fiat!arı yüksek tutmak 
llğra"kllde ve sun'i olarak istih- için bir anlaşma yanmıştır. 

'ı(, Şrnakta olduğunu ewelce CSunclny l'lctorial) 

~tabı 
ir, nir atta pek az bulunan bir 

~ a llıacıcı Rtaın radyum temin etmek 

'~lllıy:~ havı bulunan 10 bin ton ,r. ınuameleden geçirmek 

11.d r harta 
1l'ıı ıı. caııı 81 ınUnasebetlylo bUtün 
,,1 Ilı fiatla anan kanserle mücadele 

, bir l:ta:nı da ~ Ukseltmi;stir. Üç ay 
t lltrlccıı tadyum 5000 fngiliz lira
~ tlallııştır~u hafta SOCO ingiliz lira-

~ ~ '1hhıy 
~ bu e \'ekil.Jeti kanserle müca

Hl}( t • 
tt l'ad edirler almaya karar 
lah8iıı Yum almak ilzere 800 bin 

hııtlltı at a~ırınıştır. Fakat bu· pa. 

~ &.rıc::ı~en alınabilecek olan 
'~ ir, ç-u

11 
dörtte biri temin oluna

\ ~ı tlbl kU Piyasa son günler için-

' tor, gittikçe yükselmekte de

~~ l'adaıcı 
t:. l'aı- l'adYu.... . 1 • 
•ı ,1 'lltı lleı . • .. ıst hsalı hemen he-
~da.dıt, çıka ile Kanadanın inhl-

~ e 'da tad i 
... ~ ~el, 1g3 Yuın bundan daha altı l-ı-
~~ar bu 

2 
de keşfedllmfıtir. O za- nıı giiul k ız bu ~l'z<'I \'n~ırcti bir patl -

~e ~ toaundYUk dUnyada yalnız Bel- naj milsııb:tlmsınıla almı t ır. 1ııbriltcrcdc 
ilk ~ a radyum istihsal edilir- scn r.nlıı patinaj şıunplyonluj;,'ll için yaııı-
...-..ıydı, l'adyuznn fiatı 16 bin in-

lan lılr müsnhakadıı amatör pntinajcılar-

~~ da dan Mi~ ~csllya I\olec fc \kalacl r. numa-
\ ~ '<>ııra ~dYunı istihsaline başlan- ra1ar göstermiştir. ln; iltere şampl)·onla-
~: l' t1Uatur gramı 4 bin ingillz lirası- ğunu nlmal• lc,:ln diğer patlnajcılarJ:, be-
'letnb · 9Unkü, Kanndadaki rad- raber yeni blr müsabak&)'a girecekti:. 

erıaynı Almanyaya götüren tayyarenın 
pilotu bir kazada öldü 

ı,;ı, 
~ b Robinsomm tayyaresi J:azaJan 

~:ı ?. e!,ili · 
soma ... 

1 ta} Ya nı \!manrara gütürüp 
lld· ·enın ·1 ~ <t o•ınu t . P1 otu son bir kaza 

1• l. h Ur, 
~ %b 

t?ıı 1rıSon · · 
11 8Q il ~ d 1 ?1ındeki bu pilot ln· 
1 }) l}o eğerlı tayyarecilerinden 

"tı tdu , 
ııt ~le d e ha}•atı birçok mw:af· 

ta~ luycı 
}ar .. · u. O:ıun İ"in Çeml-er· 

"ı e ik' .. , .,.. 
1 kere Almanyaya gö· 

türüp gelinneye kendisi memur edilmiş
ti. 

Robinson kazaya, mubtedi bir pilotu 
talim ettirirken uğramıştır. Tayyare 
Bristol meydanından kalktıktan az sonra, 
makine alev almıs iki tayyareci yanarak 
yere ancak kemik halinde düşmüşlerdir. 

Hobinsoll\32 ya~mdaj·dı ve i!,;i çocuğu 
vardı. 

HABER - Akıı;am postası 3 

? 
ispanya harbinde 
lngiliz gönü~lüleri 

lspaın'1ava Dak kcşaını DnglU~Der arasonda 
b~ ırçok d a ~aı<9'1 o li"'il ~ar~ n ö bunRar©'Jan biri 
'ltDyaıtçr@ ar~lstl ft fjl Da 

1936 da l ı:panyaya bır lngiliz gö- ( 
nüllüsü ol::ırk g:tmiş olan Fred 
Kopınıın geçen sene crada bey· 
nelmilel ordudaki l n~iliz gönüllü 
!erine kuınandnnlık etmiş. yara
land ı ktan sonra lngiltereyc dön
müştür. 
Fred Kopnıen bugün neşrettiği 
bir yazıda lı:paııyadakı harbin ce. 
reyanını hUlasa ediyor ve lngiliz 
göni.illülerinin vaziyetini anlatı

yor: 
İspanyadaki beynelmilel orduda 

- veva onun bugünkü bakiyesinde -
bulu

0

nan İngiliz gönüllüleri İspanya. 
dan geri dönmek üzere bugün Fran
sız hududuna yakın bir noktada bu
lunuyorlar. !spanyndnn dönecek bu 
gönüllüler 13 bin kadardır ve bunun 
büyük bir kısmı İngiliz, diğerleri de 
Kanadalıdır. 

İngiliz gönüllüleri İspanyol Cum. 
huriyetçi kuvvetlerine isyan başladık 
tan çok az sonra iştirak etmişlerdir. 
Bunların bir kısmı 1936 temmuzun. 
da ihtilal başladığı zaman esasen ls
panyada bulunan !ngilizlerdi. Diğer. 
leri de derhal !ngiltcredcn hareket 
etmişlerdi. 
Bunların hepsi erkek de değildi, iç

lerinde birçok kadınlar dn vardı k,i, 
biri maalesef harpte ölmüştür. Bu, 
gönüllü olarak İspanyaya ilk koşan
lardan Felisya Bravn'dır. Felisya 
I .ondrnlı bir tiyatro artisti idi. Fakat 
İspanyol Cumhuriyetçileri ile bera • 
b!!r silahını da p~k iyi kuaanmasını 

bilmiştir. 

J\:urtuba cephesinde lngiliz gönül
lüleri teşkiliı.tlı bir cephe tutmuşlar
dı. Fakat ellerinde çok eski silahlar 
vardı. Buna rağmen, iyi surette silah. 
lı bulunan düşmanlara karşı büyük 
bir mukavemet göstermişlerdir. 

J 937 senesi başından it:baren ln
giltereden birçok gönüliü gclmiyc 

• başladı ve bir iki ay içinde 600 kişi 
, kadar geldi. Bundan sonra İngiliz 

göni.illüleri daha iyi bir teşkilatla ~ar
pışmıya geçtiler. 

11- • 1(. 

Franko Faslı ve diğer C<'::tebi asker 
lcri ile Madrit kapılarımı. gelmişti. 
ona karşı büyük bir mukavemet ,gös. 
tcrenler de yine beynelmılel ordu ol
muştur. İspanyada daha evvel har -
betmiş olan ancak 80 neferi ile lngiliz 
kıtası Mndrit. Vnlansiya yolunu mü
dafaa ediyorlardı. 

Bu yolun her ne bahasına olursa 
olsun mUdafaa edilmesi emri ' 'eril -
rnişti. lngiliz gönülltileri de, Kanada
lı ve Amerikalılarla beraber, bu yo. 
lun anahtarı vaziyetinde olan Argan
da köprüsünü tutmuşlardı. 

Gönüllülerin elinde ydnız tüfek 
bulunuyordu. Bir iki tane de makineli 
tüfek. Buna mukabil fa~!tlerin top
ları, tankları, makineli tüfekleri ve 
tayyareleri vardı. İçimizdekilerden 
biri daha sonra kansına yazdığı mek 
tupta şöyle yazıyordu: 

"Hakiki bir cehennemde gibiydik. 
Tanltlar, tayyareler etrafımıza bomba 
yağdırıyordu. Fakat bizim çocuklar 
ka:>lan gibi, pençelerile, yerde si.irü. 
nerek çarp:~ıyorlnrdı.,, 

Ricatc mecbur olduklan zaman da 
yine hep bir araya toplandılar. 

• • • 
Bu korkunç harbin en unutulmaz 

anlanndan biri geri kalan lngiliz gö
nüllülerinin çekildikleri yollarda tek -
rar cephe nlmalnrı olmu~tur. Oralar. 
dan kaçanlann bıraktıkları ile yeni
den kuvvet bulan bu gönUlliiler yolu 
tekrar tutmuşlardı ve bu yol ha.J.a 
Madridin en mtihf m mukavemet nok
tasını teşkil etmektedir. 

Harpte tecrübesi olan bir kuman. 
dan, bu h ususta "bütün ömrümce bu 

kadar azimkar bir muka-;"::-.::ct görme 
di,. demektedir. 

Fakat lngiliz gönüllülerinin verdiği 
telefat müthişli. Muharebeye 600 kişi 
girmiş. 250 kişi kalm1 .t1. Diğerleri 

ölmüş, yaralanmış veya kaybolmuş
tu. 

Buna mukabil, mütemadiyen de 
gönülhi geliyor ve, "ademi müdahale,, 
komitesinin hudutlara koyduğu nö -
bctçilere rağmen aramıza iltihak edi. 
yordu. Nitekim 1937 temmuzunda 
Brunetedeki büyük muharebedeİ.U: 
giliz gönüllüleri adetçe çok kuvvcllı 
idiler. 

İtalyan kuvvetleri Guadelaharada 
. Brunetcdcki taarruz üzerine mağllıp 
olmuşlardır. Musolininin adamları 

burada bozguna uğradıktan sonra 
da İspanyol hükiımetçilerinin zaferi 
başladı. O sırada İngiliz gönüllüleri 
25 gün mütemadi surette cephede 
çarpıştılar. 

Ondan sonra da muharebe üstüne 
muharebe oldu'. Bruneteden sonra, 
bundan bir sene evvel Be!çitede çar
pıştılar; 1937 kanunuevveli:1de Teru. 

1 eli müdafaa ettiler. Y..;n son olarak da 

J 
bu sene martta Aragonda harp ede
rek faşistleri sahile doğru püskürt
tüler. 

Türk - Yunan 
milletleri sarsıln1az 
surette birleşmiştir 

Yunan Başvekili Atinada mühim 
beyanatta bulundu 

Atina, 25 (.\.A.)_ - Atina ajansı bil· 
diriyor: 

Baş\'el,il Metaksas dün sabah Atatür
kün cenaze mera iminde bulunan heyet 

sas noktalanndan biri Türk • Yunan sa
mimi iş beraberliğinin daima daha sıkı 
bir surette takYiycsi olan dış politikasına 
pek tabii olarak devam etmektedirler.,. 

azası ile birlikte Atinaya dönmüştür. Her - -------------
türlü istikbal merasiminden sakınılması 
hakkındaki kati emre rağmen, halk, baş-
\ ekile karşı biltun güzergahta merbuti
yet ve minnettarlık hisleriyle karşılamış· 
tır. Sclfinik \'e Atinadaki ka~ılama 

bilhassa hararetli olmuştur. 

BaşYekil Mctaksas, Sclanik gazetecile· 
r:nin suallerine şu cevabı vermiştir: 
"- Seyahatimin hazin mevzuunu teş· 

kil eden \'e bütün Elen milletinin iştirak 
etti~i acı haricinde, Türkiyenin dirijan
larını \e ezcümle yeni cümhurbaşkam ls
met lnönünU görmek fırsatını buldum. 1-
ki devlet müna~ebetlerinin mükemmel ol
duğunu 'e sıkı \'e sarsılmaz bir surette 
birlesmiş olan iki milletin tarihi yolların· 
da birlikle yürümekte olduklarını teyit 
ve tcv:.ik edebilirim.,, 

Gazeteler, Metaksa m Türk - Yunan 
münasebetleri hakkındaki beyanatı üze
rinde tef iratta bulunuyorlar. 
E~tiya gazetesi, l\letaksasın "çok sıkı 

ve sar ılmaz surette birleşmiş olan iki 
milletin;arihi yollarını takip etmekte ol
duklan~hakkındaki cümlesini bilhas a 
kaydere k diyor ki: 

"Bu bey at, Türk dirijanlarının Yu
nan milletine çektikleri telgraflardaki son 
bcyanatlarmın Elen efkarı umumiyesi ü

zerinde hasıl etliği intıbaı tamamen 
teyit etmektedir. Bu intiba, iki memleket 
için elzem olan uzun \'e istikrarlı bir ba· 
rış davasma filen hizmet eden politika

Pamuk güzeli 
kraliçe oldu I 

Mis Coys Bile· 
1 

Londrada bir ''kadın sergisi,, açıldığı· 
nı } azmıştık . Kadınlığa dair giyim ku· 
şanı, elbise,tuvalet gibi şeylerle teşkil ecı;
lcn bu sergide bir guzellik kraliçesi mü
sabaka ı da } apılmıştır. 

nın de,·amı intibaıdır.,, 

E 
. E\"eıa, muhtelif kadın eşyalan, satan 

tnos gazetesı yazıyor: ı aviyonlardaki satıcı kızlar arasında bir.er 
:·sa_şvekili.n rec..~~ beya~atı b~tün Elen güzel seçilmi .. sonra ergi güzelinin inti· 

mılletı ııezdınde buyuk bır Se\ ınç uyan· h b ·ı · 1. r t ' ed k 1. l'v · . ~ a ma gcçı mı~ ır . • e ıc e ·ra ıçe ıgı, 
dırmaktadır. Zıra bu beyanat h.ernal Ata- .. k · zc1· · ukl 1 .. .. . .. .. .. . . . pamu · gu ı .. yanı pam · u şey er sa-
turkun h3zın olumu ıle hıçbır surette de· tan pa\ iyonların güzeli kazanmıştır. Bu 

ği~memiş olan vaziyetin en salahiyetli ''pamuk sultan,, ba~ına kadın sergisinin 
bir şekilde teyididir. Kemal ~t~~ürkün ı güzellik kraliçeliği tacını geçirmiştir. 
ba~ta cumhurba~kanı I met Inonu oldu- Kendic;i 17 ya,;ındadır \ e mis Coys Biler 
ğu hatde lfıyık devamcılan da onun ,e· ismindcdir. 



1ÇERD~: 

• Kanser haftası münasebetile üni· 
versitede pazarte:ıi güqü bir toplantı ya· 
pılacak ve Sıhhiye vekilinin riyaset et
mesi muhtemel olan bu toplantıda rek· 
tör Cemil Bilsel bir nutuk sorlirecektir. 

• Almanyada Kiel tezgfı.hlarında yapı
lan denizalu gemilerimizden "Saldıray .. 
önümüzdeki ay içinde limanımıza gelecek 
tir. 

• Erzincan hattında seferlere ayın yir· 
misinde ba~lanmıştır. Yolun açılma me
rasimi önümüzdeki hafta içinde ba~vekil 
tarafından yapılacaktır. 

• Anadoluda muhtelif şehirler ara. mda 
otobüs seferleri fazlalaşmaktadır. ·su ihti
yaç karşısında bir otobüs acentası mem· 
leketimize ilk defa olarak yataklı otobüs· 
ler getirtmeye karar vennistir. Bunlar 
:Yalova • Ankara arasında i~letilecektir. 
• lstanbuldaki otobüs i§lerini önümüzdeki 
illd>ahardan sonra beledıye eline alacak· 
tır. Bunun için yeniden 35 otobus getiri
lecektir. 

• Kullanılmış eşya satanların bunlan 
tephirhaneden geçirmeleri mecburi oldu· 
ğu halde bu kayda riayet etmirenler go· 
rlllmüş takibata başlanmıştır. 

• :Universite b1nasının önüne dikilecek 
olan §ttef sütununun inşaatına yakında 
başlanacaktır. Bu sütuna büyüklerimizın 
isimleri yazılacaktır. 
f • Gelecek nisanda Buenos Ayresde top
lanacak ·alan dünya posta kongresine hü· ...... 
M.metimizin de iştiraki talep edilmiştir. 

• Şehir meclisi bu hafta içinde üç gün 
toplanarak ilk devredeki ruznamelerin 
müzakerelerini bitirecektir. 

• Valiler ve idare memurlan ara ında 
g~ mikyasta bir tayin ve nakil listesi 
hazırlanmaktadır •• 

• Prost plaruna göre lstanbulun iman 
işine başlanmış ve ~ seneye ayrılan in· 
~at plfuıının ilk k.lsmrna Atatürk köp· 
rüsüne açılacak yollar, Tak:!im meydanı· 
ıiin genişletilmesi, sergi evi alınmrstır. 

• Bayram tatilinin son günü cumaya 
geldiği i~in bugün de daireler ve mektep· 
lcr resmen kapalıdır. Pazartesi günü açı· 
laçaktır. 

DIŞARDA: 

• Kalifomiyanın cenubundaki orman· 
Lırda çıkan yangın 50.000 hektar geniş· 
.ıgınde bir sahayı kaplamıştır. 700 ev 
narap olmuştur. Binlerce kişi ) angını 
~ 'nd.ürmeğe çalışmaktadır. 

• Lüksemburg hükumeti, Alman hükO· 
metinin yahudi meselesi hakkmdaki u· 
~cevap -.·ermiştir. Lüksemburg, şim· 
diye kadar bu hu-,usta elinden gelenı yap 
1 ·ğını 'e ancak 60 ~:aşından yukarı kim· 
sdcrc cle\·amh ikamet müsaadesi verdı'i· 
nı, bununla beraber Lüksemburgdan ya· 
km bir atide ayrılacağını isbat edebilen 
kimselere ikamet müsaadesi \•erebileceği· 
ni bildirmiştir. 

• 1937 temmuzunda Salzburgda nac;ro· 
nal sosyalistlerin üzerine ateş etmekten 
suçlu iki eski Avu turya zabiti, sekiz 
\'e alt1 ay hapse mahkCım cdilmiş!erdir. 

• Me§hur Alman tarihçi i profesor E· 
rich Marcks. dün 77 yaşında olmüştür. 

• Papanın sıhhi vazjyeti katoliklere ye· 
niden endişe verici bir mahiyet almıştır. 

• Fransız reisicumhuru Löbrün dün 
Pariste on altıncı tayyare sergisini açmış 
tır. 

....... - - ...... 
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Devamlılıimda mündemiçtir 
- ismet lnönü -

BaşlaraJı 2 ıncıde 
itil~ ile dolu bir ı:fku istilıb:::~ nnzır ve 
hakim,, bulunuycr. 

20 senenin tarih~ne kısaca bakmak, 
ve yeni ve biıyük şefimizin hiç bir sa
hada yenilmemiş kudretlerini, ebedi A
tanın kucakladığı hedef ve ideal arka
daşlığını bir kere daha tebaruz ettir· 
mck olur. 

Atatürk diyor ki: 
"Jsmet PDşa, benim htanbul<lan ha

rekelimc"1:n evvel benimle teşriki mesai 
etmişti.,, (2) 

Ve gene diyor ki: 

''Beraber çahııyorduk.,, (3) 
Atay1a, lnönü biribi~ini itmam eden 

dostluklarını şu tarihi hadise bize 
gösterir. İnönü (20 temmuz 1923) de 
Lozandan, Ataya bir telgraf çekti, 

"Her dar zamanımda hızır gibi ye· 
tişirsin. Dört, beş gündür çckt;ğim 

•zabı tasavvur et, Büyük işler yapmıı 
ve yaptınnış adamsın .. Sana merbutiye-

tim bir kat daha artnuştrr. Gö7Jerindco 
Öperim pek sevgili lrnrde,im, aziz §C" 

fim. JSMET,, 
Ata, kıskanç nazar:ları çıldırtan cc· 

vabını ayni günde verdi: 

"Millet ve hükumetin zatıalilerine 
tevcih etmiş olduğu ~ni vazifeyi mu
vaffakıyetle itmam buyurdunuz. 

Memlekete bir silsile müfit hiunel· 
lerdcn ibaret olan ömrünüzü bu defa da 
tarihi bir muvaffakıyetle tetvİç etti· 
niz.,, 

Onlar arkadaş değil, kardeştiler, Her 
ikisi Türk milletin:: b:r bızır gibi yetiş· 
tiler, büyük işler yaptrlar, yaptırdılar. 
Memlekete, Türke bir silsile müfit 

hizmetlerden ibaret ömürlerini mlistc-
mir tarihi muvaffakıyetlerle tetviç et· 
tiler • 

Beraber azap çektiler, beraber ıstı
rap duydular. Beraber uğraştılar, bera
ber yaptılar. Bu millet ,Türk milleti iki 

büyük şef tanır: Biri ebedi Ata, biri 
Tanrının ömrüne ömür katmasını dile• 
<ligimiz lnönü. 

İnönü 1920 de An'karada Atatürl:e 
mülaki olarak mücaC:elelerinin ön sa· 
fınJa yer aldı. 

Ata diyor ki: 

"ismet Paşanın, gerek erkanıharbivei 
umumiye riyasetinde ve gerel: bilaha
re bilfiil cephe kumandanlığında göıı

terdıği liyakat ve farti gayret, kendisi
ne tevcihi vazifede isabetimi fiilen is· 
bat etmiş bulunduğu iç;n millete karşı, 
orduya karşı ve tarihe 'karşı tamamen 
müsterihim.,. ( 4) 

V c ebedi Ata, gene böyle millete, or 
dura, tarihe karşı lnönü gibi bir ema-

• Südet memleketinde Otostrat (otomo· 
bil yolu) inşaatına 1 kanunuevvelde baş· 
)anacaktır. 

• ltkkanunun ilk iki haftası içinde Mı· net lırakarak müsterih, ebediyete göz-

sır ve Sudan krtalannın iştirak ile Sudan- leri~i . Y~.md~. .. 
da büyük manevralar yapılacağı haber inonunun, ıç mucadelelerde de fazla 

\ erilmektedir. On bes gün kadar sürecek uğramış ve üzülmüş olarak göruyoruz. 
olan bu manevralar Hartum ve Sudan li· Re'sicumhurumuzun bu tarıh seyri, ı.ı· 
manı civarında yapılacaktır. zim ve irades:nin hiç bir mania karşr-

• Beynelmilel Demirtel Karteli 1940 sında sarsılmadığını ve Atatürk - lnonü 

onuna kadar uzatılmı5tır. 
• 1 lemld Tribune gazete-:inin bildirdi· 

ğine göre Ruzvelt 1940 senesinde yapıla· 
cak olan reisicumhur intihabı esnasında 
nafia i~leri şefi Harry Hopkinsin namzet· 
liğinin konulmasını istemektedir. 

• Fokker tayyare fabrikaları gelecek 
Paris sergi:.inde teşhir edilecek olan yeni 
bir a\·cı tayyarec;i inşa edıldiğini bildir
mektedirler. Tayyare saatte 500 kilomet-

yekpareliğinin yalnız Türk milletinin 
haJasr, istiklal ve tekamül ve inkişafın-

dan başka bir yere tevcih etmediğini; 
hiç bir 'kudret ve engel karşısında zer· 

re kadar sarsıntıya uğramadığını tcba· 
rüz ettiriyor. 

Atat ürk 1921 .de erkaruharbi ye Ümu· 
miye reisi ve garp cephesi kumandanı 

bulunan lnclnüne: 

re üratle uçabilecek \'e büyük çapta si· "Düşmanın hırsı istilası, azim ve 
l{ıhlarla mucehhcz olacaktır. hi~tinizin yalçın kay~!ann:ı başı 

• ltalyada ittihaz edilen reni bir karara çarpnrak hurdah § oldu.,, (5) 

gore noterlerin. yahudilerle ariler arasın· demişti. Onun azmini, yalçın bir ka
d:'I. gerek husu i ~has gerekse şirketler i· ya halinde vasfeden Ata, bu isabetinde 
çin ol!lun, alım c:atım muka\•eleleri tan· 
zim etmeleri menedilmiştir. Alman köyciılük sefi Darre tarafından 

· • Almanyanın ilk köylü kongresi dün :ıçılmı~tır 

193 
26 IKiNCiTEŞ~/I 

- ,,... 

Biletler bugunden itibaren her iki sinema gişesinde satılmaktadır. 

~~~~---~~~~~--~ 
A "k d p••m•m• Bugün SAKARYA sinemasında J{'iln 
ınerı a a ULU ŞEFiMiZ ve BUYUK öNDERJMIZ ATAfOR,.e efllsı 

1 f t Dolmabahçe Sarayından Ankaraya kadar yapılan muaıı_aın•·ten: <ar ır ınası cenaze merasimim butun tafsilatiylc oösteren tarihi filme ıl'1\ioaso~· 
3 4 [\ f Ş f Öf d Ü 

9 
b j r Ç O\( hur Zenci mugann:si ve Bozambo filmi kahramanı PAU~I edil·' 

ANNA LEE ve JOHN LODER t:ırafından tc:n5~ L ~ ~ I 
d 8 y 8 r 8 11 V 8 r H A Z R E T J S O L E Y M A N J N H A Z 1 N . 5;ıat 1 

Nevyorl: , 26 (A.A.) - 36 saat de- 1 Gor:.lmemiş Türkçe sözlü hüyü',{ ve güzel tarihi film. Bugun 
vam eden şiddetli bir kar fırt.nası net:- 2.30 tenzilatlı matine -
cesinde m:.him hasarat kaydedilmiş ve 
yollar.da bir çok kazalar olmuştur. Şim· 
diye kadar 34 kişinin öldüğü ve bir 
çok 'kişilerin de yaralandığı anlaşılmış
tır. 50.000 ld§i karları kaldırmakla 

meşguldür. 

Yunan l\1aarif Nazırı 
istifa etti 

Atina, 26 (A, A.) - Maarif nazırı 

Geroknkopulos istifa etmiştir. Maarif ne
zareti ışlcrini, muvakkat bir 1.nmnn için, 
başv('lkil general Mctaksıı.s tedvir C.) liyc
ccklir. 

de, milletine, orduya, tarihe kar§ı mtis
terihtir. 

fnönii şerefli askerlik tarihinde (Ta· 
rihi in1ulflb) ımızı hazırlayan en büyrl• 
kumandandır. Ata diyor ki: 

''ismet pafa, 31 mart günü mukabil 
taarruza ge~ti ve dütmanı mağlup ede
rclc 31 1 nisan gecesi ric'ata mecbur 
etti. 

Bu suretle tnrihi inkılabnnızın . bir 
sayfo.11, ikinci lnönü zaferiyle imla e
<'ildi.,, (6) 

Atatürk ve İnönü, bir taraftan tarihi 
inkılab mızı itmam ederek Türhü ni
hai istiklfüine kavuşturur'ken diğer ta

raftan da Cumhuriyetin ve büyük ce
miyet inkılaplarının esaslarını hazırla· 
dılar. 

Tiırk gençliginc, Türk milletine en 
büyük emanet olan Cumhuriyeti ebedi 
Ata, Çankayada lsmet inöniı ile hazır
ladı. 

Ata diyor ki: 

'ismet Pata Çı!nkayada misafir idi. 
Onunla yalnız kaldıktan ıonra bir ka
nun layihnsı müsveddesi hazırlac!ık. 

Bu müsveddede 20 kanunusani 1921 ta

ı-ihli Teıkilatı Esnıiye kanununun ıekli 
devleti tesbit ed"Cn mnddelorini lU su

retle tndil etmiştim: 

Birinci madJeni:ı nihayetine: "Tür

kiye devleti:ıin ~ldi hükum:ti Cum
hurjycttir.,, (7) 

Ve Cumhuriyetin ilanından sonra, 
Ata devlet reisi, İnönü hiıkiımct reisi 

olarak gene beraber çalıştılar, gene be
raber ugraştılar, kurdular ve korudu
lar • 

Atatürk ve ismet !nönünün hayatları 
bir mütemmim halineedir. 

Ortada reel mü§ahede ve neticelere 
dayanan prensipler vardır, Yeni Türk 

devlet~n:n, Türk Cumhuriyetinin, Türk 
milletinin her bakım:fan yurüyü' ve tc· 

kdmlil i:ıtikameti bu prensiplerin sar

sılmaz esaslarına istinat eder. Bütün 
Türk te'duniıl ve inkılap manzumesi 
Kemalizm gibi milJetin varlıgmdan a

lınmış bir realiteler bünyesi üzerine 
mevzudur. Yeni "cf: 

''Atatürl< r~lnndaki bu biı·lik, büyüle 
ölünün kurduğu rejimin remzidir. Ke

m .. ::zmin hususi vasfı devaır.lılığın

dn mündemiçtir. Türkiye, dııhili siy~-

MELEK sinem~~m~ı 
UJu Şefimiz \'e Ebedi önderimiz 

ATA TURK'tin htanb:.ıl ve ":.Ankara.da a soı1 

M . . "hA fi . :1. Fransııc 

A ş~naıc =~~~ı':~ :n~ m:ç; LFJ ıti 

VIVIANE ,
011

İiOMA~g~ 
Bugün ı>aat 1 ve 2,30 da çok ucuz [İatlarla Halk ve Talebe 

-------~' 
• BUGüN TAKSiM SiNEMASl~~ıı 

lürtiJenin, BOOt HJRrnlK'e son ta~!~ .. ~, 
Atalürkun hay lı, eseri, zaferi, son mnntvralart, unutuın::ir~,.t1 ti 
iı.tanbul ve Ankara!:lın ınuuzaz tabutları önünde t;ıziın ,-c t ,aılıJ 

. . . .. .. . • .. esli .,e 
nmllzZAm cerı~ze mer:ısunının bütun tabılatınt gostcreı:\ s 

\C emstılsix tarihi filme ilave olaral< lıl1(1f.ı 
dıın 3 4 

ALP H ONS E KAR R'ın mcthur roınanın 'J 
.Aşk11n ~özya~~1~ 

Türkçe sö.ıliı ve Arabca şarkılı büyük ve mutıteşe A J.f A f' 
Ba§ rolde: Meşhur arab mugannisi A B D O L \f 

Bugün •aat 12 de tcn•ôlilh matôn~f~~:.:•"!'!"'~/ 
fl'ttı I~~ 

v:( • -
........ .; • ·~ •• ~ • • ·~ ' •• ."\ "ı ,• = ....... 

setinde olduğu gibi harici ııiyasctinclc. 

d:, hattı hareketini olgun dütüncclcr• 
c'en V'l bunun milletin menfaatlerine 

en uygua clduğu knn:ı.atini getirdik
ten ıonra tanüm cylcm'.ttir.,, (8) 

diyerek Atatürk - Inönü tamamiyeti· 
ni m::stemir ve müstak::r olarak il~ın et-

mektedir. 
Tiırklin yeni ~efi hmet inönü, Türk 

milletınin hedeflerini de tayin etmiş 

bulunuyor. 

"Devl:t ve miiletimİzin inıani ve 
m~c'eniyetin asil hedeflcriır.c doğru dur
rr.~··a::ı ilerleyip yü!tselcooğinc kat'i 
İnn::u:ım var~ır.,, (9) 

İşte bu itibarla.dır ki Tiırk mjlle•i, 
haçında "bütün ömrünü tarihi mU\•af-

1:.ulunmaktdaır. ııt.; ..•• ıı 
"")'"" 

(2) Atatürk • Su i! 
3t:J• 

281. ı;ıı>'" 3ı6 
(3) Büyük nutuk ~111fıt ,flS. 

( 4) Büyüle nutuk. 414 • 
(5) Bi"yülc rıutuk 4tA· 6'{1' g.~ 
(6) Büyük nutuk· 5:ı)f~ ""'1 • ~ 
(7) Büymc C'lutufc. ıı. ,ııl' r 

. . •ıı.:ruıtlıırı uf"' ~ 1 
(8) Remcum• ·~ ır c ı 

• t dlcı1 ]ıel de ccn~bı gaze c .. 
11 

• 
··.-ıü11ıl 13ııf 

(9) ismet Irıo: . ıc ~· f. 
. . .. ~sc!;~~ı:Y t'" 

se;ılır•::ıı mun.• ··j 
. · d ctl•~ Meclisın .':: u·3 

dnn. 11 - 11 • 9.:;S. 
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Saçlar çok do··ku··ıu··ncef~eım"'ı~~e~-k-~-~-o~k-~k~a~n~u~n~u~e=tr~a=f~ın~d=a=a~~~.~.v~e~c~ı~ıe~-•I 
ıı e. w w~ atO rımo~ neler düşünüvorBar? 

6•ıbrınııd . Yazan: ıor. G. A. Avuk tlar arasındakı· 
"' ~ • d k . an günde yüz tane bile tel tasfiye 

olacaktır 
) tıı "arına: .ııcn . tellere sc.mayınız demeğe • ı • v • d 
l~ 1tı1nıcr • Çunku o tellerden her birinin bü. en 1 1 1 n en 
0~ Olara~ ~~tdır, fakat - merak etmemelisiniz. 

~:·~:,;;~:; ••çlann yedne gene tabii Baro Reisi sözlerine devam ediyor : 
ıı ltltta: zıyadc dökulı.irse? O vakit gene 

~Çllt1n ctrnek doğru olamaz .. Fazla dö'kü· 

1 r Saçı neden dokuldıiklerini araştırmak la

~ t rıu ,:~ tabii olarak doküldüktcn ba§ka, 

"Mevzuu irtica veya komünizm olan, yahut milli vahdet ve şuurla telifi mümkün 
olmıyan fiillere müteallik davaJan deruhteyi itiyat edinenler meslekten çıkarılacak ,, 

r kere eplerden de dökülürler 
rrıı • 

dt tac1ı toplu hastalıkların bir ç.~gu, vü. 
it t:tyj r.cr/•1 bır kaç gün otuz dokuz buçuk 
'1 ? oı rl nce, saçların dökülmesine gür ve güzel olacaklarından .da hiç güp-
~ rı ar. kara hummadan sonra he edilemez. 

ı.ı ır t;ldu unü hcr'ke ~ bilir. öte Yalnız, yeni çıkacak saçlar pek ya-
<ır oılll rın saç dökdiığiı o kadar vaş yava§ uzarlar. Çocuklar için günde 

~· •aı ~~akıa beraber, zatürrle, bir arpa boyu uzarmıı derler ama, saç-
~·ı ~kc 

1 
arıylc bayağı gr;p bile lar ayda ancak bir santimetre uzarlar. 

oka. r er. Yalnız verem hastalı· Onun için yeni saçların tamam olması 
• 'lı..~r fcnalıklariyle beraber a- haylice uzun zamana bağlıdır, o zama· 
c ·11,ıtsclttıgı \ ııkit bile saçların na kDdar sabredemiyen erkekler başla-
c rtlk;cocp olduğu hiç bilinmez. rına takma saç takarlar. 
tc ın °Plu ha"'talıklardan saçlar Bayanlar iğreti saç taktırırlarsa bile, 

1~ \Crdtr anın tuhafına gidecek bir usta berber eli.nden çıkmışsa gene sa-
l ~l Jı d hici saç gibi görünür. 

t~~ •l d cvarn ederken saçlar hiç Bir de ... Gebelikte saçlar daha parlak 
~ ~ft c hastalıktan kalktıktan daha güzel olur .. Hele doğacak çocuk 

tı ~t o a sonra ı d"'"'···1 Tr -1 • • • b .. ·· h ı· b" 
11 

• \'aJc· . saç ar o~u me6 e cg an ıse. annesının utun a ıne ır 

lı<,.~ tııllııı! b ıt ınsan geçirdiği hastalı;. güzellık geldigi gibi, saçları da daha 
"'· tıirıj P~lculunur ve saçlarının do- parl;ık olur. Halbuki, çoklarında, lohu. 
it d &aç dok rncrak eder, telaşa dü _ salıktan, iki, iki buçuk ay sonra saçlar 
~ c btıra,d ~?1Csi tuhaf bir şey değil- döki.ılmeğe başlar. Fakat gene büsbü -
~ l'lda11 a 1 telaşın hiç lüzumu ol- tün değil. Saçlar sadece seyrek, pek 
~ ~ıı doıc Yalnız böyle mikr~plu has seyrek olur. Bunu da pek merak etme-
~ \tııdur \ilen saçlara tuh:ıf demek melisiniz. Çünkü do1cülenlerin yerine 
~ ~ d .. İt Saçlar tutahı tutam dil- yenileri çıkacaktır. 
l~ den dadınJann bapndan erkek- Saçlar, çirkin adını söylemek bile is-

tt trı Rll aha ziyade, hem de en u- temcdiğim, o, kötü hastalıktan da dökü 
r lıc~be:eı ."açlar do1cülürler. Bu- lür.. Başın üzeri öbek öbek saçsız ka-

~~ ~' en b tnıkroplu hastalıktan saç- lır .. Fakat bu türlüsü de asıl hastalı'k 
t ~ a oıltı aş hiç bir vakit büsbütün tedavi edilince kaybolur • 

Gıtlat az, en ziya.de tepenin üzeri Bu sebeplerden ba9ka, bazılarında 
4r .. a]f tarafından dökülür ba.:ka saçlar görünüşte sebepsiz gibi, yavaş 

t• ı ııa ı ' :t krı; ç ar kalır. yavaş azar, azar, arkası hiç kesilmeden 

~lu hstaı k .. .. dökülür. Sebepsiz görünen o türlü saç 
ı. .. tı )etine ~ bt~~ sonra <lokulen dökülmesinin sebebini ve önünü almak 
'4l a oıd - a •1 olarak döki.ılen 1 · . 

()
11 

llğu .b. . . çare erını başka yazılarda okursunuz. 
te L tın i . gı ı - gene yenılerı 

ıı.ı,. çın b f 
~ ı luzı.ırn u se er gene telaş et· 

h baz Yoktur. Aksine chırak 
'tr ıt sa 1 , 

tı.i lı: ç ann bir an önce dö-
t~ tına.ıt olaylaştırmak için, başt 

<iı Cıraz ~na1r su ile - yıkayarak 
1oıclllc ıtpaJamak b:le caizdir. 
a Yeni) nl_crin yerine üç dört haf· 

flJta Crı Ç k ~ ta\ 
11 

1 maga başlıyacaktrr. 
açların öncekiler kadar 

ERTUGRUL 
SADi TEK 

Tiyatrosu 
Taksimde bu gece 
CSUT KARDEŞ • 
l.ER) me~hur \•od· 
\il 3 perde 

İstanbul bnro reısı avukat Ha~:ı.n Hay
ri Tan'ı Beyoğlunda kendi evindeki yazı 
odnsmda buldum. Ziynret scbC'binİ an -
!attım. GUldü: 

- Tnm zamanında geldiniz, dedi, ya
nn Ankaraya gidiyordum. 

üstadın baro reisliğinden başka bir de 
te5rii vazifesi \'ar. Meclisin içtimn dev
relerine iştirak C'tmek için Ankaraya, 
barodaki vazifesine bakmak için de ls -
tanbula gider gelir. 

Su:ı.llerime, Hasan Hayri Tan baro re
isi sıfatiyle ce\'ab verirken, bilhassa a\'U· 
k'lllarrn yeni kanundan ettikleri istifa
deleri ileri sürü)or, hC'r sorr;uma ikna 
edici bir enlatr la cPvnb \•eriyordu. 
Ycnı avukatlık kanununun avukatlara 

tC'min ettiği hak \'e salahiyetleri şöyle 
h uliısa etti: 

" -Bizde avukatlık 1292 tarihinde ıs
dar edilen bir nizamname ile ilk defa 
meslek haline konulmuştu. Fakat, o za
manlar mer'i olan mecellede "Hukuk i -
!erinde kişi dilediğini tevkil eder,. di) e 
bir madde mevcut bulunduğundan işte bu 
madde uzun seneler avukatlığı bir "mes
leki mahsus" olmalttan uzaklaııtırmış, ö
nüne gelenin i takip etmrsinC' mlı aade 
etmiştir. 

MC'şrutiyettC'n sonra nvukntlrk bir de
receye kadar intizama alınmak islC'nmiş, 
fakat mecelledcltl bu madclenin vücudu 
yine arzu cJllen diaiplın! teminden uzak 
bırakmıştı. 

Cumhuriyetin ikinci yılında, 340 sen'C'
sinde çıkarılan kanun nvukntlığr meslC'k 
haline sokmuş, o zamanlar tasfiye ile 
plirüzler ayıklanmış, şimdiki kanunln da 
avukatlık "meslekı mahsus., haline ko
nulmuştur. 

Bu hal avulrnllığm Amme hizmeti şek
line ifrağı demektir ki bundan sonrn ge
rek devalrde münazaıılr iıılerin takibi ve 
gerek muhakemelerde dava ikame ve mü 
dafaası yalnız barolarda mukayyed avu
katlara tahsis edilmiıı \'C bu vesile ile <le 
avukatların hukuki bilgi \'e tecrübelerini 
adalet hizmetine tahsis ve ihtilafların 

hakkn uygun olnrak halline tavassut et
meleri temin edilmi~ oluyor. 

Barodnki disiplin meclisinin avukatlar 
üzerindeki murakabesi şiddetlendirilmiş, 
bu milnascbctle her avukatın amme hiz
metini görmf' .';"' lll~ ık vasfı haiz olması 

lstanbul Baro neisi Hasan rfayri Tan 

İkinci ualime baro reisinin verdiği ce
vab diğerlerinden çok farklıydı. Avukat
ların bir da\·nyı reddetmek salahiyeti et
rafınçla şimdiye kadar sôylcnenlerden 
başkn bir izah ııeklindeydi. Hasan Hay
ri Tan şunları anla.tt: 

••- Kanun, teklif olunan işi reddetmek 
saltıhiyetini avukata vermiştir ve avukat 
bu reddi hic;bir sebC'b beyanına mecbur 
olmak•uzın yapabilir. Teklifi iki avukat 
tarafından r('{]dedll<'n lıJ sahibinin 8\"U· 

katsrz kalm:ımasmt t<'min itin de baroya 
milraca:ıtl me\·~ubahstir. Kanun rcd key
fiyC'tinl avukatın nhsi takdirine bırakı-

yor. r. kiden de böyl<'ydi. Bir davayı al

ması kin avukatı !cbar etmek esasen 
imkansız h::ı.tta yolsuz bir harekettir. Hal
kın istifadPsin<' ge'ince, avukatların ba
ro t!ırafındnn daimi murakabe altında 

bulundurulması iş sahihlerinin, işlerini 

emniyetle avukata tevdi etmesini me;>
dana getirmiştir ki bu, halkın en bUyük 
istifade.,iııl, kalb huzurunu temin eder. 

Avukatlık ücretlP.ri de yeni kanunda 
düşilnUlmilş bulunuyor. Her baro tara
fından haysiyet divanının miltaleasiyle 
bir Ucret tarifesi tanzim ve vekB.letçe 
tasdik edılecek, nvuktttlar da bu tarifeye 
göre ücret alacaklardır. Bu dn hnlkm il!· 
tündelerinden biridir. 

Tasfiye işi adliye vekilinin söylediği 

gibi otomntik şekilde ve kanunun kendi 
k('Jldine ihzar edeceği bir neticedir. 'Ufa
cık bir bnysi;·etsizllk bir avut atı derhal 
mesleğinden çıkartacak mahiyette bir 
müeyyide teşkil ettiğine göre mesela 
mevzuu irtica \'eyn komünizm olan, ya

hut milli \'ahdet ve şuurla telifi mümkiln 
olmıyan fasıllara mütealilk davaları de
ruhte)i itiyad edinenler bu mUeyyideye 
tabidirler. 

Hul{ısa, kanun, tnm manasiyle avukat
lığı ( m0 slcki mahsus) haline ifrnğa ya
rıyacaktır . ., 

Hasan Hnyrl sözlerine nihayet vt>r· 
mişti. Baronun mur:ıkabesl üzerinde du
ran, buna fazla ehemmiyet veren rei'
ten bu hususa dair baroca alınmış terti
batın neler olduğunu sordum. Anlattı: 

"- Bunu teker teker saymak hC"m u
zun, hem sıkıcı olur. Baro, ilkkiinunun 
başlangıcıyla tatbik mevkilne konulacak 
yeni kanunun 1stanbu1 adliyesinde baro
yn tahmil ettiği bütün tertibatı almış, 

her işi teferrUatiyle tetkik etmi3lir. 
Baro, kendisine dilşen vazifeyi yapar • 
ken avukatların da bundan uzak kalmr
~·acağt muhakkaktır.,, 

Hakim Sal4haddin Demirelli 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke

mesinin genı; hlklmi, kendi mahkeme o
dasında suallerimi derin bir alaka~ la 
dinledi ve eöyle cevab verili: 

"- Yeni avukatlık kanunu, avukatlı

ğın yükselmesiyle beraber adU i§lCrde 
sürat ve intizamın artmasını da meydana 
getirecek mahiyettedir. 

Avukatlığın Amme his.metleri arasına 

konuluşu, bu meslek üzerinde allk'adar 
mUe.ssesclerin, ezcilmle baronun şiddetli 

------------------------------------------------------
1
- murakabesini temin etmekle kalmıyor, H A B E R 1 1 N R E s 1 M L i z A B 1 T A R o M A N 1 • 1 2 1 onun hak ve vazifelerini de disiplin al-

---------· tına almış oluyor. Avukatların yeni ka
nundan ettikleri en büyük istifadelerden 
biri mesleklerinin yükseli§ldir. Halkın is
tifadesine gelince: 

Gerek adli sahada, gerekse resınI da
irelerde bütün resmi muamelelerin avu
kat ellyle yapılması keyfiyetidir ki, bu 
suretle avukata işini veren iddia sahibj 
tam bir emniyetle iddinsının bir salahi
yPttnr ele tevdiine kail olur. 

cihetle işler tabii surette sürat \•e inti
zamı tcmlıı edecektir. Esasen haksız fiil 
ve iddialarla muameleleri reddetmek mü 
kellefiyetindc bulunan avukat, hAklmin 
yardımcısı olmak mevkiinde bulundu~ 
cihetle, işler tabii surett esürat ve inti
zama ka\•uşacak dC'mektir. 

Kanun. adlf inkılabımızda bir tekamül 
merhalesinin yeni bir fı.bidesi şeklinde 

yUkselccek, avukatlarla iş snhiblcri a
rasmda d(Wamlı \'e karşılıklı bir emnlyl't 
tesi!I ed('cektir. A \'Ukat ücretlerinin de 
baı-olarcn muayyl'n bir tarife üzerinde 
tcsbiti bunun en i)i örneğidir. 

Hulıis3 olarak yeni avukatlık kanunu 
tam manasiyle avukatlık mesleğinin yük
sell~ini istihdaf eden ve adli sahada bir
cok ko'nylıklıırı "" halkın da lstifnde~ini 
çevresini' alan modern bir sistemin tat
bikında ilk merhale olarak kaydedilebilir 
kanaa tind"yim.,, 

Avu1cat Hamdi Halin 
A vulıatlık kanununun tatbikından e\• -

ve!, bu mevzu etrafında fikirlerine mü
racaat ettiğim mPslek erbabı nrasında 

avukat Hamdi Halimin düşüncelerini de 
öğrenmek istedim. Hamdi Halinı, !orgu
larıma toptan cevab verdi: 

- Benim kanaatime göre kanunun 
tatbikatı faydalı nelicel"r teı:nin ede -
cektir. 

_.. Devamı 1' ;.ınci'Jde 
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DlfilglDD~ Ca\Stb!IS 
lb]r eseır 

nun hayaı{tana daDır y~nı 
çıkaırıUdo 

tnı;iliıJerln umumi lııırbdeki mc~hur 

cnı;usu l..fnrcn.s lınklmıda yeni bir eser, 
onan lıir~oı. ı;l~li kalmış mııcenılarmı 

ortıı) ıı. ko~ makt.adır. "l..fı vrensin mek
tuııları,, ismi) le neşredilen bu kitaptan 
nıuhinı ıııır~nları nıı.klctlcccğiz. 

Arabistandaki mucadelcsi esnasında 
L:i.vr('ns iki gizli seyahat yapmıştır ki, 
bunlard:ın şimdiye kadar hiç bahsedil

memiştir. 

Llıvrens bunlardan birinde Şamdaki 

O manlı ordusunun arasına girmiş, diğe
rinde de, 1018 dC', Mckkeye gitmiştir. 

L:ivrensin Mekkcye gidişinde siyasi 
bir mak. :ı.t yoktur ve bunun sırf şahsi 

merak saiknsiyle yapıldığı anlaşılıyor. 

Lti.vrens Mekkcde kendisine altın kak
malı bir kama yaptın) ordu. Arablstanın 
tnı;sız kralı i mi verile>n casus, 1920 se
nesi eylülılndc arkadaşlarından H. Had-
1,.yc bir mektup ) azmıştı. Hndley Ara -
bistnnda onun beraber çalışan en yakın 
ark:ıı:Ia~ı) Jı ve Lawensin Me!:ke sc) aha
tl hakkında mah1mat istiyordu. 

Llivrens bu mektubunda Mekkeyl ''ga
rib bir yer, ne ağacı var, ne akan suyu; 
kesme ka)alık dağlar arasındaki vadile
re sıSışmış, çok sıcak bir fichir .. diye tas
vir ettikten cıonrn şöyle devam C'diyor: 

"Fak:ıt şı>hre glrm<.'k hic;: de güc;: de
ğil: h<.'le siz"n kim olduğunuzu bılirlerse 
hiç mU kul'lt )Ok. Çünkü halk hiç de 
mutaassıp değil. Yalnız. hristiyanlan bir 
az uzakta tutuyorlar. Zira aksi takdir -
de dünyadııki diğer müslümanlar (Hin
distandaki ve diğer yerlerdeki müslU -
manlar) kızacaklardır. 

"Bu müslümanlar kızarsa :Mekke~i zi
yaretlerini keserler. Halbuki Mekkcnin 
ba ,lıcıı geliri hacca gelenlerin bıraktığı 
paradır. 

''Onun lc;:In, bana: "- Mckkeye gittin 
· mi?,, diye sorarlarsa"- hayır,, cevabını 

vermem lazım. Fakat sana hususi suret
te söyliyebilirlm ! Gazetelerde de bahse
d1lmcmesi lıizım. Aksi takdirde kralın bu 
radaki nüfuzu haleldar olur . ., 

• 
Mahut •motosi::Iet kazası 
Lfıvr ns, harbdcn sonra, müstemkkc 

11ezarctlnde MistC'r Çörçilin Arabistan iş
leri müşavirliğini etmiş ve 1929 hazira
nında istifasını vermiştir. Ayni senenin 
Ağustosunda İngiliz ha\•a kuvvetlerine ya 
zılan Liı.vrens, hüviyetinin meydana çı1ı:
ması üzerine deveran eden şayialar dola
yısiyle, künunusanide oradan istifa et -
miştir. 

Lüvrens, ondan Uç ay sonra ordunun 
tank kıt'ıılarma yazılıyor. Hayatındaki 

bu devreye "gizli geçen seneleri,, ismi 
verilmektedir. 

Anıbistanın taçsız kralı çrkan ihtillf
larr, Lionel Kurtise yazdığı mektuplarda 
anlatmaktadır. Uvrens 1923 temmuzun
da yazdığı bir mektupta, tank kıt.alarma 
oradaki diğerlerinin emniyetini temin i
çi11 gireceğini söy!Uyor ve: 

"Buna acele bir ihtiyacı yerine getir
mek içln karar verdim. Maksadım kendi
mJ artık bir iş göremez, daha doğrusu 

eski işimde kullanılmaz bir hale getir -
mekll . ., 

l.lıvrens bu mektubunda "mahut moto
siklet kazasını muvakkat bir kaçma,. o
larak lza}J ediyor ve sonunda diyor ki: 

".Motosiklet kazasında ölmektense, ba
lık olup sulara dalarak veya kuş olup u
~arak ortadan kaybolmak isterdim.,, 

Türklerin hatası 
L:ivrens, mektuplarından birinde, Ara

bist.andaki maceralarından bahsederken 
Osmanlı ordusuyla İngiliz ve Arab kuv
vı>tl('rinln çarpışması hakkında general 
Vavclc yazdığı mC'ktupta şunları söylU -
)or: 

"Sizin de dediğiniz gibi taarruzlarda e
sas olan hUcumdan ziyade harclret la
zımdır. Eğer Türkler kuleli arabalarına 

U~ dört makineli tUfenk koyarak hafta
da bir Amman ve Maan'm şarkındaki çöl
lC'rl muhafaza altına alsalardı, bizim 
develi kuvvetlerimizi derhal durdurabi
lir ve bu suretle lhtilfıl bastırılabilirdi. 
Bu da onlara 20 kişiden veya 20 bin ln
g!Us Jlrasından fazla}a mal olacak bir 
şey de~Ildl. 

"Hıılbuki onlar bize karşı süvari, zırh-

lı tren, develi kıtalar ve blokhavzlar kul
landılar. 

lhtiliilleri muvaffakıyetsizlikle netice
lendirecek bir şey daha vardır ki, o da 
Jhancttir. Mukabil propaganda yerine, 
bUyUk bir harekette daima bulunan bazı 
alçıık seciyeli kimseleri elde etmeye pa
ra sarfetseledl, bizi derhal ellcri11e geçi
rebilirlerdi. İyi malümat sahibi olan bir 
adam buhınıiu<;u t-ırnfı rlıtatarak büyük 
bir ihtilül ortaya çıkarabilir. 

Casus Lavrens arap l~1yaf ctilc 

Aşiret halkını bombardıman etmek, 
hiç müspet netice veren bir iş değildir. 
Bence hava kuvvetleri muntazam ordu
lar tizerinde bir tesir elde edebilir, gayri 
muntazam kuvvetler Uzcrindekl tesiri sa
dece manevi olmaktan ibarettir. 

Tilrklerin birçok tayyareleri vardı ve 
bize kar§ı kullandılar. Fakat, harbin Mn 
devresine kadar hiçbir netice elde ede -
medilcr. Yalnız, muntazam askerlerimiz
den 1000 kişiyi Deraa taarruzunda ileri 
sUrUnce, tesiri görUlen bir netice aldılar. 
Çete muharebeleri hava kuvvetine ııldınş 
ctmiyen bir harb usulüdür. 

Uvrens. bir müddet sonra tank kıt'a
larından tekrar hava kuvvetlerine nakle
dilmiştir. Fakat bu sefer T. E. Şav ismini 
almıştı. Yalnız, orada kim olduğunu keş
f Ptmekte geç kalmadılar. Lavrens gizli 
istihbar şr>flerinde-n Palmerc yazdığı bir 
mektupta bunu şu şcldlde anlatıyor: 

"Bir giln onbaşı bana Ros diye sesle
niyordu. O zaman yanındakilerden biri: 
"- Ros değil onun ismi, dedi. Ben ken
disini Rovingtondan tanırım: Albay Uı.v
rcns bu ... ,, 

Ondan eonra tekrar işlerim bozuldu. 
Beni ihtiyat zabitlerinin bulunduğu ka
rargaha gönderdiler. Daha sonra karar
gah kumandanının kal1iısına çıktım. Ku
mandan sordu: 

- Hangi smıftansm? 
- Diln tank kıtasmdaydım. 
-BugUn? 
-Tayyare. 

- Peki, yarın da bahriye olmak ister 
misin? 

- Hayhay! 
Fekat ertesi gUn L5.vrcns Kronvcle çağ 

rılmrştı. Orada rahat idi. Yalnız, yakın
da çıkacak olan "çöl isyanı" ismlndeki 
kitabından sonra orada da keşfedilmesln
dı>n korkuyordu. 

Bunun için, krndisinin İngiltereden u
zak bir yere gönderilmesini ısrarla isti
yor ve 1926 ktinunucvvelinde Hindistana 
gidiyor. 

Lavrens Hindistanda, Karnşiden Y<'di 
mil uzaktaki bir tayyare deposuna ve
rllmlşt!r. Bura

0

da Li\•rens için bol bol 
boş vakit \'ardır. Arkadıışlanndan Dik 
Noles'e yazdığı mektupta buradaki ha -
yatını şöyle anlatıyor: 

"Boş vakitlerimi gramofon çalmakla 
geçiriyorum. Fakat topu topu 3 plağım 

var. Biri "cenaze marşı", diğeri Bah'ın 
iki keman tizı>rine yazdığı konsertosu; 
tiçUncUsU de Bokkorininin sonatr. 

" ... Sabahları develerin çıngırakları ile 
uyanıyorum. Gidip bir kaktus ağacının 

altına oturuyorum ve Kranveldekl eski 
gUnlerlml hatırlıyarak ağlıyorum. Uzak
tan develerin çıngırak sesleri derin bir 

sarnıca döktilen su damlaları gibi devam 
ediyor.,, 

UvTens Arabistan isyanını milhim bir 
hulasasını, Pcrmana yazdığı bir mektup
ta yapmıştır. Perman Arabistandaki de
veli kıtalara mensup bir zahitti ve ) ap
tıklan mücadeleler hakkında bir rapor 
hazırlıyordu. Filistinde yeni bir Arab is
yanı başladığı için, bugün Liı.vrensin an
lattıkları büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Bilhassa arabca konuşan kavmlerln ara
sında nekadar fark olduğunu anlamak 
hususunda, taçsız Arabistan kralınm bu 
yazdıklarının bUyUk yardımı olacaktır. 

Lavrens diyor ki: 
"lngilizlerin gayesi Türkiyeden bede

vileri ayırmak değildi. Çünkü bedeviler 
esasen kimseye bağlı olmıyan bir hayat 
yaşamaktadırlar. Bizim maksadımız, Su -
riye \'C 1rnktaki şehir halkını Türkiyc
den ayırmaktı. 

Bir Arab konfC'dcrasyonu \'ey:ı impara
torluğundan bahsedenler hayalli.ta ka -
pıhyorlar. lkl Arab devletinin bile bir
leşmesi için nesillı>r geçmesi JUzımdır. ls
tikbalcle belki birleşebilirler, bu ümide 
ben de iştirak ederim. Fakat bu, onlar 
için gavritnbii bir hayat olacaktır. 

Zorln ortaya getirilen birlikler tehlike
lidir. Bu gibi işlerde siyasetten cvvC'I 
coğrafi ve iktısadi vaziyC'ti gözöntinde 
tutmek lazımdır. 'Muhtelif memleketleri 
blribirine blrleştirmede-n evvel yolların 
\'C tkaretlC'rin birlestirilmesl icnb eder. 

Bir Arab imparatorluğuna en yakla -
t;:ın dt>v1et bugünkü halde lbnissuud deY
letidir. Fakat bu da, kum tizerinde inşa 
edilmiş bir binadır. Çölde daimi kalacak 
hiçbir şey kurulamaz. Bu çöllerden kan
la yoğruhnuş kaç krallık gelip geçmiştir. 
Onlar gibi 1bnissuudun imparatorluğu 
da bir gün çökecek. 

Bııgiin Arab hükümetlerirtln en i>i yer
leşmiş olduju yC>rler Hicaz, Yemen, İrak 
ve Mısırdır. Bunlardan Hicaz de\'lcti tb: 
nissuudun idaresi altında Hüscyinin ida
resinden daha kuvvetlidir. 

Kral Hilseyin harbdcn kalmış bir mi
rastı. Biz onun emrinde çalışırdık ve fe
na idarc!linden nPkndar nefret ettiği -
mlzi anlatmanın imkfını yoktur. O gittik
ten sonra ben ııahsan çok memnun ol
muştum. 

l:Iils"yinin of;lu Ali de babasının lb -
nissuuda karşı olan husumetini devam 
ettirdi. Fakat nihayet o da muvaffak o
lamadı. 

Bununla beraber, Hica7.1n kuvvetli bir 
memleket olduğunu zannetmiyorum. Yal
nız alakayla bakılabilecek bir yerdir. 

En fazla timid vcr€'ni, 1rak. 1929 da, 
Vlnston burasını t€'sis ettiği veya y ni
dcn kurduğu gündC'nbC>ri hirçok haıiku
ladclikl<>r mcyd:ınn geldi. Oradaki hat b 
idarrsi ne İngilizlerin menfaalinC'~ dl, ne 
de lraklıların. ' 

Suriye, ba-slangıçtn 1raktan daha iyi o
bbilirlerdi. Çilnkü oranın halkı daha mü
tPral:ki ve daha trcrllt-elıdir. Fakat Fran
sızlar oradan Paysnh uzaklaştırdıktan 

sonra yalnız LUbnanda bir merkezi hüku
met kurmayı muvafık gördU Ye diğPr ta
rafları dört ayrı pım;a hallnde bıraktı. 

Halbuki bu m('mleketin vaziyeti beş 
ayn hükumete mUcnit değildi. Bı:>Jki orası 
da İrak gibi o1acak. 

1921 d<> İnglltcrenin mlistemle-kc nazr
rı olarak Viston Çörrilin bulunmuş o'mnsr 
bizim için bil~ ilk bir tali eseridir. O za
mandan beri 1rakm masrııfı ile Suriycnin 
masrnfmı, !rakın refahıyla Suriyenin se
faletini mukayese cclC>rsek bunu daha i
yi anlarız. 

Fmnınzlar yaptıkları hatalardan ders 
almamakta ısrar ediyorlar. 

Fakat, lord Gtirzon gcıldiktPn sonra bi
zim siyasetimiz de değişti. Ben dnlma 
1ngiltere)i de, Fran"3YI da emperyalist
lerin delilfkll:'rinden kurtarmaya calışı -
yordum. Bunlar bize lord Kıayv (1) ile 

Devamı 11 itıcidc 

(l) Lord Robert Klayv on sekizinci n.
srrdald bliytilc bir tngiJiz generıı.Ildir ,.c 
l•endl te l'blıtisll:'rf ,.<' niiru:.m ile Jlindis
tanda fnı;iliz hfıkinıiydiııl tesis etmiş
tir. 

Umumi nüfusu 128497, mesahai sat- r 
biyesi 5550 kilometre mürabbaı. İlko

kullarının sayısı 65, 2 Ortamektep, 116 
ögretmen ve altı bin küsur talebe •. 

Amasyamn şimdiki vaziyeti budur. 
1936 senesine kadar, yani on üç Cum
huriyet yılı içinde merkezde hemen he
men yenilik yapılmamış gibi bir şey ..• 
Yapılanlar bir hususi hesaplar dairesi, 
bir hastahane, bir Atatürk büstü, bir 
de ilkmektepten ibaret.. Cumhuriyet 
her yana nur saçarken ve her şehir, her. 
kasaba bu nurdan hisse ve ışık almağa 
çalışırken Amasya pek hareketsiz kal
mış .• 

Bunu şüphesizki Amasyalıların hare• 
ketsizliği şeklinde mütalea edemeyiz .• , 
Bu kabahat, 1936 yılına kadar Amasya
nın idari ve beledi mes'uliyetini üzeri

ne almış, olanlardadır. Bu şehir, hatta 1 
bu vilayet gerçi, eski vaziyetine nisbet· 
le, daha doğrusu küçüldüğü için fakir
cedir. 

Fakat Cumhuriyet, heyeti umumiye 
itibariyle fakir olan y u r d u m u z u 
zenginleştinm': ve imar etmek sırları
nı, imkfuılannı bahşetmiştir. Yurd içino 
şöyle bir bakınalım, en kuytu kasabalar 
bile eski idarenin harap teh1kVisinden 
kurtularak imar görmüştür. İmarı te· 
min eden bir memleket, gelir kaynak -
larmı da o nisbette arttırmış ve maddi 
darlığı bertaraf etmiş, demektir. 

Amasya yakın zamana kadar bunu 
niçin yapamamış?. 

Tekrar edeyim ki Amasyayı düşün-· 
mek mevkiinde olanlar alaka göster
mekte çok hasis davranmışlar. 

Amasya bugün o tski alakasızlıktan 
· yakasın ıkurtarmıştır. En iptida' bir 
kasaba bugün yüzüne bakılır ve haki· 
katen sevilir bir şehir haline getirilmiş
tir. 

Memleketimizin en genç valilerinden 
birisinin buraya tayin edilmesi Amas
yaya yepyeni ve genç bir ruh aşılamış
tır. Bu genç ve değerli adam; Mardin, 
Gaziantep ve Eskişehir valiliklerinde 
bulunduktan sonra Amasya ilbayiığına 
getirilmiş olan Talat Önceldir. 

Amasyanın ileri gelenleri anlattılar: 
- Şehrimiz hakkında duydu'k1arınız 

iki yıl evveline kadar pek doğru idi. A
masya iki sene evvel memleketin en ge
ri kasabalarından biri halinde bulunu
yordu. Memleket karanlıklar için.de, 
caddeler, caddeler demeyelim, sokaklar 
çamur ve toz kaynağı halinde idi. Met
hal berbat, kasabanın heyeti umumiyesi 
haraptı. Belediye, s:ı.dece ismen mcv· 
cuttu. Vilayet bütçesinden kasabanın 

imarına en ufak bir yardım y.cıpılması
nın imkanı bulunmadığı ileri sürülü -
yor.du. 

Muh;tte iş hacmi daralmıs, bilhassa 
son yıllarda memleket gençligi başka 
memleketlere göç etmeğe eaşlamıştı. 

Tam bu sırada Talat öncele kavu tuk. 
Valimiz gelir gelmez derhal !U nokta 
üzerinde durdu: 

"On üç cumhuriyet yılı içinde bura· 
da ne yapılmıştır? ... 

Şehrin imarına derhal el k-;ıydu. Her 
şeyden önce sokakları cadde haline if
rağ ve bunları yazın toz.dan ve kış gün
lerinde çamurdan kurtarmak için parke 
te ebbUsünc girişti. Kend;sine: ''Bu 
vilayette parkelik taş yoktur... dedik, 
Bu sözlerimizi t~nninkar bulmadı, vila-



Fıkra Dar . 1 

git-

tm115. 

almıt· 

puta 

Kardeşi imif 
Bır giln evvel arkadaoını bat· 

l:a blrfıııfyle g8rmU&t0. Ertl't.l 

gUn sordu: 

- Kimdi dlln l"anmdaki! 

- Kardeşim 

- Ya! ismi ne? 
- ''!ııımim Orhan,. dedi aını, 

soyadmı .öylemedi. , 

Tanıyonnuf ! 
Birisi -gelmi~U. Babasını soru· 

l'Ordu. Çocuk koıa koea gttU: 

- Baba! dedi Biri iCldi, senı 

iııtlror. 

- Kim acaba! 
- Bilmi:ronım. Fakat herbaJ. 

de 11enl tanıyan biri. "Baban hl· 
li uyuyor mu?,, diye BOrdu. .... 

ihtiyar adam ku:mr , hiunet

<"islru koğuyordu. 

- Git artık, r.enin l!arho~luğu. 

na tahammUl edecC'k halim kıll· 

madı. 

Hizmetçi kendini müdafaa <1t. 

mek lstl;ı•ordu: 

- Ben ... dedi. Sizin lirml ıc· 
nelik hizmotçiniı:im Uğrunuzda 

('anımı feda ederim. Denize dU~

l!enfz arkanızdan atılırım. 

O ıaman ihtiyar: 

- Ben her ,Un denize düe • 
müyonnn ki, dedi. 

Uyuyorum •• 
Sabahleyin mektebe giderken 

baba.ınna HSlendi: 
- Baba! uyu)'Or muıun? 

Babalf batını kaldırmadan sor 

du: 

- Ne va.r? 
- Biraz para iltiyorcJum da. 
- Öyleyse, uyuyorum ..• 

Zekanıza 
güveniyormusunuz 

Size kUçUk bir zeki bilme~f. 

Cevabını bulmakta. pek gUçlUk 

çekmıyccokslnlz. Fakat bir az 

uğraı;mak lazmı : 

4~ ı dört parçal'a ayınn. Bu 
parçalar birlblrlne mU53vi olmı

racaktır. lstedlğlciz gibi bulabi· 
llralniz. Öyle ki, blrinci!'.nc 2 

i!A\·e ederseniz, lklnc!ııılnden 2 çı 

kanraann, UçüncUsllnU 2 ile zar

bcderacnu, dördUncUııUnU de 2 

ile takmm ederaenlz hep a~ nı 

rakam çıkacak. 
(BulamaZ!a.11tz, ce,rabını gele

cek hafla yazacağız. ok\l~nuı). 

BiLMECE 
Tilki Avı 
~ 

~ (~~@ 
];·~~~ 
lngUlz!er atla tUki nlamasmı 

~k se,·erler. Bu resim bir av cıı
nasmda Ulklnin girdiği bir dch

lııl gösteri;ror. Tilkiyi takip t· 

den avcı ve k~peklerl bu dehli

zin hangi yolundan girmelidir 
ki, diğer tnraftnn çıkıp tilkiyi 

takip cdebilslnter. 

Bu yolu siyaha boyıyarak 

gfüıterfniz. 

Dcığru halledE>nlerden birinci· 

·e bir kon!Ol saati, Udııcl;e biı· 

'ilk blr şişe kolonya, QçUnellye 

Hohner marka bir ttğrz mr::dtn· 

sı. \'C a~·rıc:ı 200 okuyucunmz:a 
mubtellr b~dlyelcı· nrecf!fir.. 

Gerged 'lnın 
intikamı 

İ§te, gergedan izleri.. 
- Hayır, bunlar Jil ayagı .. 

Dikkat et bak .• Arka ayak izle
r:ndc beş parmak yeri \•ar. Hal· 
buki, gergedanın arka ayakların· 
d ü~ parmak vardır. Fihn nya
ğından bu suretle ayrılarilir. 

- Demek 'ki bugi.in gergc· 
dan bulilmadan döneceğiz 1 

- Bakalım, henUı a1<'8ma ka
dar vaktimiz var .. 

Uç gündür, Hindiıtan orman
larında gergedan arıyorduk. Da· 
ha hili izine bile tesadiıf ede -

memiıtik. 

Gcrccdan, Aıya ormanların -

da einsi gün geçtikçe eksilen 
hayvanlardan biridir. Bu k01ıko· 
ca hayvan, bugün avcılar için a
ranıp ta bulunmıyaca'lc bir av ha· 

lini almı tır • 

Biz de buraya geleli bir hafta· 

) ı geçmiştj .. En sonra ormanın 

~imal mıntakasına kadar çıkmı 
ve gergedan aramamıza burada 

da devam etmiştik. 
Yanımıı:da yerli bir klivuz 

vardı .. Bize anlatıyCTdu: 
- Buradaki gergedanlar en 

büyUk cinsindendir. Yerden yük
sekliği 1 metre 70 s:ıntiın, uzun· 
lugu da 2,5 metre vardır. Ağırlı· 
gı en aşağı 2000 kilo, (2 ton) • 

clu~. 
'Bugiın memleket gergedan· 

ların azalmasından çok mütecs • 
sir bulur.uyor . Çünkü bizim bu· 
ralarda gergedan avı yerli ahali 
için çok karlı bir işti.. Şimdı, 

gergedanlar azaldık~a kıymeti 

de, tabir, o nisbette artı}')Jr. Fa· 
kat. bulunması da o kadar güç· 
ıe,ti. ,, 

Hakikaten, gergedan bugün 
Asya ormanlarının en değerli 

hayvanı haline gelmiştir. Avla • 
nan gergedanların yalnız diı. 

lcri buıün, bizim paramızla, 5 

bin liraya kadar satılıyor. 
Gcrıedarun diıinden bilhassa 

Çinliler bazı hastalıklarda iHiç o· 
larak istifade ediyorlar. Hayva -
nın karaciğeri, di~leri, kalın lxır

uklarından çıkarılan maddeten 
de iUiç gibi şeyler yapmakta kul· 
tanıyorlar. 

O giın akşama kadar 'aktı. 

miz bu kıymetli h yvanı nra • 
makla geçti .. Fakat bulamndı'k 

Gece. ay vardı. Bir bataklı!: 
yanında ça:br kurml:~tuk. Ay. 
gö!Un çamurlu sularını temiz bir 
havuz gibi gösteriycrdu. 

Fakat ben, her halde manza
ranın bu güıelligindcn ziyade. 
gergedanın hatırı irin ı.:yumıycr 
dum .. Bilirsiniz, gergedan ekse
riya bataklık yerlqrdc bulunur 
ve ııuda yıkanıp çırpındıktan son 
ra, uzun yapra'k1ı !azlıklar ara. 
3ına ıircr, yatar .. 

Vakit gece yarısını heı halde 

geçmıştı. Ay alçalmıya baıla· 
mıştı. Neredeyse bana da uyku 
bastırıp uyuyacaktım. Gözlerim 
knpanmak üzere idi. 

Bu sırada, birdenbire bir hı
şırtı İ§ittim. Gergedanla ka11ı

laımak düşüncesi her an aklım. 
da olmasaydı, müthi§ korkardım. 
Gene korkmadım değil.. Fakat 
kendimi derhal toplayarak, teh· 
Jikeye karıı haıırlandmı. 

Çadırdan kalkarak, eazlıkların 
arasında liiper aldım ve elimde 
tüfekle hayvanı ara tırmıya baş

dım .. 
Gergedan, sularaan çıkarak, 

ahilc dobru eliyordu. Ay Jşık· 
lan ile gen:~ Lir aydınlık saha 
teşkil eden gölün suyu üzerinde 
gergedanın o koca vilccdu bir 
kaya gibi ylikaeliyordu. Fakat, 

yürüyen ve her an ÜZ'erime düş
mek tehlikesi olan bir lt..ya ... 

Hayvan, tüfeğimln isabetiyle 
ateı edebileceğim bir noktaya 
gelince derhal tetiğe bastım. (Tü 
felc dediğim, zannettiğiniz gibi 
küçük bir tüfek değil.. Buna, t:>p 
demek belki daha doğrudur. Çün 
kü, namlusu ~ok geniıtir. Kur§U· 
nu mermi gibidir ve büyük bir 
manivela ile ate§ edilir. Çitnkü 
gergedanın derisi çok serttir, 
adi bir tüf ek kurşunu, imkAnı 

yok i lemez.) 
Büyitk bir euritltü ile patlayan 

tüf eğin kıırıunu hayvanın en can 
alıcı noktasına; böğrline saplan· 
mı§tı. Ciergeqan. gök gürUltUsü· 
nü andıran bir sesle bağırdı. Son 

ra, birdenbire yere yıkılacak • 

mış gibi durdu. 
Ben, hayatımın belki en heye

canlı ar.ını ya§ıyordum. Hayvan, 
yaranın tesiriyle yere düıüp ka· 
lırsa kalacaktı; kalmazsa, o kas· 
koca dağ gi.bi cüssesile, üzer:me 
atılacak ve beni, boynuzu ile par 

çalayacaktı. 

Bu korku :çinde elim ayagrm 
tutulmu . G.">nmu kclmrştım . 
Tüfeğimi kurup ate!! cdcmiyt.>r -
dum .• Geriye kaçmak için de ba
caklarımda derman kalmamıştı • 

Gergedan, üzerime atılacak 

olsa, belki harekete geçecek va 

Aklınızda kalsın 

Tayyareden hızh 
luzh kuş var mı ~ 

~ '1- -,.~ 
'-- -::::::-

Kuşlar ne ka 
dar hızlı uçar? 
En hızlı uçanı 

hangisidir, ve 

sur' ati nedir? 
Bu, bcpınizin me.c.kını u· 

yandıracak bir meseledir. Hatta, 
tayyareden hızlı uçan kuşlar ol
dugunu söyliyenler de vardır. 

Acaba dogru mu?. 
Tayyareden hızlı uçan kuş 

eskiden vardı, fakat şimdi yok. 
Bunu duyunca, o kus eh.inin ar· 
tık kalmadığını zannetmeyin ... 
Hayır, o ku~ gene mevcı.:t, fakat 
bugün tayyareler hiç bir kuşun 
yeti emiyeceğı kadar hızlı uçu· 
yor .. 

Bundan yirmi beş, otuı; sene 
evvel tayyarelerin en hızlısı sat
atte 80 kilometre gidcrdi. f Hal
buki bugün buna }-,kın bir stir
atlc giden trenler bile var. 

l§te, o zamanlar için dagkır
langıcı tayyareden hızlı giden 
bir ltuıtu. Çünkü bu kuş saatte 
90 kilometre uçar. Ve dünyanın 
en hıılı uçan kusudur. 

Karanhkta okuna-
bilecek gazete 

• 

Amerikada bır 

matbaa karan -
lıkta ıekunabile· 

cek bir gazte çı
karmayı düsiı· 

nüyormu~. 

Fena fikir degil. Böyle bir ga· 
zete çıkana artık, gece yatakta 
gazete o'Jcumasını sevenler için, 
karyolanın bas ucunda lamba 
yakmıya lüzum kalnuyacak .. 

Karanlıkta gazetelerini açıp O· 

ku;racaklar .. Sonra, uykuları ge· 

lince de, llimbay.r söndıirmek gi· 
bi bir zahmet olmadığı için, der
hal gözlerini kapayıp uyuyabilc· 
cekler. 

Bunun için Amerikalının bul· 

Tayyarede 
yumu ta pişiı iı ken 

1r bı:arz;~~n s:~ 
~ U ~ sıstem yolcu 
-:::::::: ol,; tayyarelerindcn 

.fJ - ~ binne bindiniz 
\ e uı:ak lı.r ) ere gi.diyorswtuz. 
Bu tayyarelerin mutfağı, rahat 

koltukları, yatakları, banyo dai
releri, her şeyi vardır. 

Gene farzedin ki karnınız a. 
cıktı ve garsona : 

- Bana bir rafadan yumur· 
ta yap, dediniz. Fakat, üç da.ki· 
kika içinde piprip getirmeniı 

lazım .• 
Ganon: 
- Peki efendim, der, ~ider ve 

yumurtayı u~ dakika değil de 
beş dakika sonra getirine kızını· 
ya hakkınız yok .. Çünkü: 

- Bir yumurta ~üç dakikada 
pitmez mi? diye adama çıkısa· 
cak olursanız o size: 

- Burası yer yüzü değil, ha. 
va 1 diye cevap verebilir. 
Hakkı da vardır. Çünkü top

rak Uzerinde üç dakika.da pi§en 
bir §eyi, gö1c yüzünde piıirmek 

için en aşağı beş dakika lizımdır. 
Bu, hava tazyikinin orada az ol
masından dolayıdır. Yer yüzün· 
de su 100 derecede kaynar. Hal· 
buki, havada yükseldikçe 11u da. 
ha fazla hararette kaynayıacak· 

tır . 
dugu çare şu: Gazeteyi fosforlu 
müre'kkeple basacaklar, Fosfor • 
bu saatler vardır, bilirs:.ni, U
zerindeki rakamlar karanlıkta 

ışık verir ve aatin kaç olduğu· 
nu kolayca görürsünüz. 

1 te, karanlıkta olnınacak ga· 
zete de, !böyle, fusforlu bir miı -
rekkcple iyah lcfiğıt üzerine ba· 
sılacak ve yazılar, karanlıkta par 
lak okunabilecektir 

Bu düşünce Amerikalılann 

çok boşana gitmiş bulunu) or ve 
gazetenin çıkmasr bekleniyor· 
muş. 

-:11:111::::::=::.w: .. :::::::::,:::::-.::::ırnmaaıa ııweı 
kaçacak, ya tüfeğime sarılacak 
tım. Fakat o .da, sanl~ tered -
dütte imiş gibi, yahut kur un a
cısının daha derine işlemesini 

bekl:yormu gibi, sabit bir kaya 
parçası halinde, durmustu. 

Bu müthis kor'Jcu anr bilmem 
ne kadar devam etti. Fakat bana 
uzun geldi. Nihayet, hayvan, hır 
denbire ileriye bir adım attı. Ba
§ını önüne eğdi ve ikinci adım· 

da yanıbaşımda idi. 

Ne yapacağımı şaşırmıştım, da· 
ha doğrusu, bir §ey )'8pmıya lü
zum görmüyordum: Ker.dimi ar· 
tık ölümiın elinde hissediyor· 
dum. Gergedan bir saniye sonra 
beni parça parça edecekti . Bu 
korku ile, kendimi bırakmış, a
deta baygın bir halde otlarıp Ü· 

zerine yrğılmıştım. 
Biraz sonra, havyan, iri adım· 

!arı ile otlan çiğneyerek üzerime 
doğru geldi. Sıcak nefeslerini al 
mmda hissediyordum. soluma ı 

kulaklarımda uğulduyrdu. 

* ;ı * 
Fakat, ta yanımda hitsetti im 

bu ölümden umıt olunmaz Ur e· 
kilde kurtuldum: 

Gergedan, üzerime atacagı son 
adımım biraz yan tarafa attı ve 
başını da öbür tarafa döndiircrek 
geçip gitti. 

Gergedan, kendisini yaralayan 
kurşunun ne taraftan geldigın·, 

düsmanının nerede oldugunu an

layamamıştı .. Gögsündcki yara • 
nın acısına katlanarak ağır ağır 

cekilm~ ti. 

Fakat, gergedanın, düşmanın · 
dan in1ikam almıya karaı vcrmi~ 

oldugunu ertesi güniı anladık. 
Silah sesine, biraz ilendeki ça

dırda yatan klavuZ' uyannuıtı. 
Hadiseyi kendisine anlattım. Git· 
tıği tarafı söyledim. Sabah clun
ca derhal o tarafa doğru yürü· 
dük. 

Gergedan, umit etmedigiıru; bir 

noktada kar ımıza çıktı.. Daha 
dogrusu, birdenbire biz onun kar
şısına çıkmııtık. Hayvan, iri :>iaP· 
raklı agaçların golgesinde yatmış
tı. O gece nasıl onun yakJaıma:u 
ile ben aynğn f ırladımsa, şimdi de 
o bizim ayak sesimizi duyunca 
kaJkmıııtı. 

Klivuz onden gidiyordu. Onun 
için, gergedanın hücumuna ev. 
vela o uğradı .. Hayvan, birden· 

bire iızerimize atıldı ve tek boynu
zu ile, yerli klavuzu kaptığı gibi 
havaya fırlattı. 

Fakat, ben biıtün sogukkanlı • 
1ı ımı muhafaza ederek derhal 
tiıfegime sarıldı:n ve üstüste bir 
i.aç defa ateş ettim. 

ı:sasen yaralı olan hayvan, der
hal öliı olarak yuvarlandı. Kla· 
vuı da, ll<ly\ anın uzerinden aştık· 
tan sonra. yaprakların arasına 

düşmüştu. Kendisini ağır suret· 
te yaralı olarak buldum. 

Ertesi gun klavuzu tedavi ede· 
rek civardaki bir köye götiır. 

.dı.lın. S....'"1'1ra öliı gergedanı araba· 
lara yukliyerek nv hayvanlarının 
tiatılclığı ~c!lrc götürdıik. 

Gergedan iri bir cinstendı "e 
boyu bir metre 70 .santimdi. Dı
sı de 25 santim kadardı. Epey 
pn ı a l:a.zandı{.rımızı da söylcın:

ye tabii luıum yok . Fakat avın 

·p1:l{n.<nq -eqııp ~::>u~ p~w.<ılf 



'3<.W<llliterf!' ft do-.t1:mm yannndan hl«: eyrı9mtı.7..,, 1'u <'timle bir m<'rnzr clc~il. bir h:ıldka.tl lhth'a ec11yo1'. Oenı: 'hfl' Amel'I. 
kalı kıı, blfulıır ıiı<'ı lnılc imla toıı":ınıal• nı :ı asuıı il\ meli mya ) .ıy ıı. ır. Bu ı.n .\nı crilrn.da bir kollcj tal •hrsiılir. Rc~imde 

.:,örüldüğü ~ibl rrketi baştan başa &cldiğ i &rkaila:ıl:uwın imzasiyle tluluclur. llu moda hellüı. A~·ruııaya gelmemişse de Amcri-
'<a4a Gek bcienilmi~tir. 

MaaıW c11lrup atnlenmcdcn tayyare1cr tarafımlan bombar
lbman edllmcktedlr: 2 İkincit<'şrin ali~anıı l\foclrillde Km! 
JUdmı temlyctt delegeleri şerefine 120 ki~ilik büyük bir 7.1-

lnınmamıştır. Lambalar bu ziyafet safonnnun fcct manzarası 
üzerine ı-;ıklannı dükmekte de\·anı ediyorlar. 

7&fet vel'lllyor. Tam saat dokuzda misafirler sofraya otur- Durup dinlenmet1en bombalandığı haltle Matlridin yüz sı-
mak tlzeredirler. Bir tayyare bomh:ırdımana ba5lıyor. 1\11- neması, 20 tiyatrosu her glin a~ıktır. \'e her gün tıklım tıl•-
Uflrler dağılıyorlar. Sa.at onda bombardıman kesilir gibi olu- hm halkla doluyor. 2 tkinclte rin gecesi l\ladri<l tay~·arelcr 
yor ... Davetliler tekrar sofraya oturu~·orlar. İlk yemek da- tarafmdan bombardıftıan <'clillrken Zarzoclla tiyatrosunda 
iJtılıyor. Fakat birdenbire birinci kat penceresinden giren bir "Geccyarısı Parls" isminde bir pl~·esin ilk frmsili nrili:rnrdu. 
obüs t.avaııı deliyor ,.e yemek salonunun orta yerine düşü- Bu bombardıman esnasında rnkıa tl:vatro~·a bir !}ey olmaıJı. 
yor. Kalın bir t.oz dumanı etrafı kaplıyor. \' cı11 kişiyi öldü- Fakat Pardo sinemasına bir bomba diişlii 'e ~ iill~rce insanı 

ren, 82 Jdşi)i yaralıyan bu obü~, elektrik lambalarına do- öldürdü. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

İkinci keşide: 11 /. Birincikanun / 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bandan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ft 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak İ§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
JIJanıonun mes'ud ve bahtiyarları arasrna girmiş olursunuz. 

Uzak şark hayatım tablolanmla f<'sbit 
etme~ için bir seyahat yapan İngll.iL 
res~mı Mister Şrev herhalde en fazla 
Ball'dcn giizc1 hatıralarla dönmüştür. Ud 
yeril kızla. çektirdi~i bu resim onun da, 

• - t 
Almanyada ya1m<lilere karsı tatlılh f'dilm eye hıt<ilanan şiddetli 
ta zarfında ;vüz binlercl' yalı udi) i se falete siiri.ikf Pıniştir. Son ka 
ettli:,'1 yahudilcrin adedi iOO bine.lir. BerlinJe l;irçok sefarethane 

tica yeri teşkil etmiştir. Yalnız Amerikan scfarethancsine her 
yahuıli miiraca:ıt etmektc <lir. Bunların çoğu kadındır \"C A.lt11 
t<•erld l.amrılarına gönderilmiş kimselerin karılarıdır. Amerika~ 
rll.<'aat edenlerin sayısr 110 bini gcc:mişt ir. Jlalhııl.i Amrrika~·a 
21' bin kişinin muha<!eretlne müsaade ''e rllıncktcdir. 

Amerika ,.e İngllter<'ye yalıudl muhacC'retJ Lf'hiı;;tandan ,·e diğ 
memlf'lwtlcrinden de başlamı~tır. Resim de Iiaıı:ıllaya gitmek uz 

len Lehli yahudi kadınlar görülüyor. * * 

b··,·U 
Filistin! kcnclilcrine \'atan :rapmak !.,tiren ~·a' uı11I<'r oraıla u. . . ., ·,e 
de kummşlardır. 192.:i de tesis cdilmi~ ol:ııı Iiuclüs yaiıudi ün• h 
resiirler arasında Almanya ,.e A\ ustur) ıulan ı,\lı•mi-; aslen Y.:u 
ler vardır. Ünin•rsitenin talebe adetli 450 dk. \ 'e 100 nıuııllı 
üniversltelller görülüyor, 

u 

· 1 1'ctl• 
Fransa - Amerika arasında lşllyen trans at hın tik rnpurtarı ş r 1'Ö~ 
racaaUar \'aki olmuştur. l\lüracaatçılar kala ilılimallnc karşı rl 5~ 

d • 1 ııe tını kurtarmak lc:ln ,·apurda tahfüıfye \ 'a sıt:ıları olma ıgın ... Jı 
aatla• • nol..sanm tamnmlannıasını l!lltemM<>rıUr. Şirket bu mUrsc ,ııa~ 

. • k0Yd1l 
de bulmuş, gemilere köpekler iı;in tahlisiye göınlcldcrı .. e 



~kış Yakı ' 
~ edlr d aştıkça triko blüzlann kıymeti artıyor. Birkaç 
lııdeıı fa:~aın eden örme blfı.z modasının bu kış her sene

liıe bu h fa kıyznctleneccği meydandadır. Bunu düşünerek 
tiııdeıı an~ı t'a çok gilzeı örgü örnekleri veriyoruz. Örgü işle
~~~lerdı hn okuyucularımız bu modelleri kolaylıkla örebi
lt : toyu r. .Bu sene örgülerde moda olan renkler şunlar-

susiyeti muntazam olmıyan ve sık sık değişen bir örgü ile 
örülmüş olmasındadır. Bu örgü tarzı blüza güzel bir elasti .. 
kiyet verir ve vücuda iyice intıbak etmesini temin eder. 
Şekli basittir, yaka dik ve yüz gösterir. Yakası kapalı si
por bir mantoyla çok yakışır. 

tı, 8onr Yeşıı, maron renginin açıklı, koyulu btitun nilans
~ a sene ... :M d . 1 d . . . . h 
~lllıdj ö . ..., mo a rengı o an enız mavısı ve sıya .. 
1 .... B rneklerimizl takip edebilirsiniz; soldan itibaren: · 

~lltlj bir ~.model çok zarif bir takım teşkil eder. Koyu 
b.t lıııuş bl Uz. Üzerinde siyahla karışrk açık gri yünden 

3 - Koyu mavi klasik bir triko, Uzerindeki brodeler a
çık kırmızı renktedir. Trikonun düğmeleri arkasındadır. Bu 
kadını çok genç gösteren ve her giyene şahsi bir eda' veren 
çok güzel bir modeldir. 

hı t il t '\ ~ c~arp. Bilezik kısmı ve kenarları açık gri ay-
it ... Bu t ~l'UlınUş eldivenler. Ayni renkten örülmüş ba§-

2 .... ~ nn zarif olduğu kadar sıcak tutucu ve rahattır. 
avı renkten bir yün bluz ... Bu blW:un bütün hu-

4 - Bu resimdeki örme ceketten ziyade ba§takl tok'un 
güzelliğine bakınız. Bu tok siyah yündendir. Üzerinde geniş 
bir siyah ııerid vardır. Bu ba§lık herhangi koyu renkli bir 
manto, bir tayyör veya bir ceket Uzerinde giyilebilir. Açık 
renkli mantolar ve ceketler ile giymek için toku daha açık 
bir.renkten örmek de mümkündür. 

, r-ctelerimizi nasll 
~emizlemeliyiz ? 
«ıını:ıdeiert temizlemek me.se1esl- perdeyi su içerisinde tazyik edersiniz. 

t .ı!ı~tı ~Ilnızt çok alakadar ettiği- Sabunun diğer yarısını da ılrk su ile dol
t~ ~~ Jlı.ek ır Çok mektuptan nnlıyo- durduğunuz banyoya. boşaltır ve çalka

,_ ıe~ luplarda son moda. keten yarak köpürtilrsünilz. Birinci sudan çı-
°'c ti "a~aaıı teınlzleneceğj. ve fitille- kan perdeleri ikinci banyonun içerisine 

~ '"~l'lıcuı:;~::_ batınrsınız. Birkaç dakika bu banyo 
~ 'llıakta -..ıı;nı bu mesele ile alaka- içerisinde kalır. Sonra soğuk sudan ge
~ hllıe laı-.. lıakJıdır. Çünkü bugünkü çirirsiniz; m-matlan ve srkmadan suyunu 
l it '<..! b• • 
"'~ Çubuk lZi. salonlarnmzda made- .silzer ve gölge bir yere asarsınız. Perde-
~r .~n ket ilzerinde halkalarla açılıp Jerin kurumasına çok dikkat etmek la
~ !cl'l'ol', },;xı. Perdeler kullanmağa ic- zımdır. Çünkü bu perdelerin yapıldığı 

~te:ı,~ Pe <>dem llliınarinin eseri ola- keten gayet çabuk kurur, o k~dar ki 
~il( ~lt ıe:cereler yüzünden bu per~ perdenin kuruması için yazın 10, kışın 
~ l'lıeaeıa iş oluyor. Ekseriyetle açık da 20 dakika kafidir. 

'lllt, d bej olan bu perdelerden Perdeyi tamamile kurumadan biraz 
t ~~; ııaıo aha tatlılaşarak odaya dö- rutubetli iken iplen indiriniz ve çok 
,.,t""ltata nlar insanın yüzüne gülen kızgın olmıyan bir Utli ile UlUleyiniz. 

\, a.t b· aitYor. Bu nokta da çok ehemmive+ıidir. Çünkü ~ ır ın·· .,, t" 

~ h '\.'aş ki Uddet sonra perdeler ya- bu kumaş sıcağa da mütehammil değil-
~- t tlen· ~ ııua.ı il 1Yor. O vakit ev kadını dlr. 

rı l~i~ıe e karşılaşıyor: Bu perdeleri Sonra perd~izi pencereye asabilirsi-
t;<l~ıe • ıneıı? . 

~ ~tan ti a1ırk ruz. 
~ ~ bal' en nasıl yılcayacaklan- Perdeleri yıkarken yapmıyacağımıı: 
~h~ '1ıdur.anıara satıcıların verdikleri şeyler şunlardır: Perde'-·i sıcak su ve 
ı.. 'llla,E • "B .,, 
~ . a ı:eı u Perdeler maalesef yr- asidli sabun ile yıkamak ve kızgın UtU ile 
~lttlilJ'e !:iln:ez.. Fazla kirlenirse bir ütülemek. 
~ t,•• ererek temizletmek müm-

ıı ~ Bu tedbirlere riayet ettikten l'lonra 
d "ılye~·e . gayet az masrafla ve çok kolay olarak 

lı. · , ~ t~lı>n rıayet eden bayanlar le- perdelerinizi temizlemiş olursunuz. 
:~ ~ dığ1,. Perdelerin yer yer rengi-

l' ... , b 
l.:" il erıl\l'ftıİn azı Yerleriı:ıin dahakoyu, 
• ~ a.ı~l'h de daha açık kaldığını, 

t"ld· l>etdn · 
b~ ıtltıı .. -.cnın salona takılmaz 
~ b~ de\' &orerek hem çok üzülilr
~~ Ultj bu erdikleri paraya acrrlar. 
~ ' heıı:ı d lncseleyi evde, hem mas-

~ ~tl'tıt-ı- e Pek • • · · ~~ . '{ llıU . 1yı bır şekılde te-

Ayaklarında makara · u u · mı· 
yan masalar 

Ayaklarında makara bulunmıyan 

masaları, sandalyeleri kımıldatmak, i
leri veya geri sürmek güçtür. Bunun için 
ayaklarına birer parça patates kabuğu 

~~ dı l'antı:nkundür. !şte bugUn si
'ııı "1.>1t ""rdgJ:ın tccrUbelerden istifa-

~~~:~C~ğıın :el erin nasıl temizlendiği- koyunuz. 

.. ~,, ""%d . • Sedef eşyaları yapıştırmak için -
"'" &'ıııız .. e ÜtU Utüiemek için kul- Sedef effaları yapıştırmak için şu terkip • ıı_ .,cnı .. 
~t ~~rftı " bir :masa varsa (bu kullanılır. 10 kısım zamk, bir kısım sm-
~ 1ltadal' cı l>ercın tanıamile yayılabi- kat dö potasla beraber karıştırılarak su-
t ",..k 'Uzu 

, 1~<11lz1 lt n ve geniş olmalıdır) buharında yumuşatılır. Bu macun ile sc· 
~ ~""lten h;ndlniz temizleyiniz. defleri yapıştırmak mümkündür. 

~ ~ q~ tozun •r. kutu sabun tozu alır- * Kışın c;ama§ırlann kururken donma-
k ~ 1tılzıE> :>arısını ılık suda eritir- masını temin etmek için son defa çama
~~t~ 'tı:.al'du~::Par ve iyice köpürtür- 1 şırlar soğuk sudan geçirilirken suyun i-

llı, ~ıı ltlrı '- !!lu, perdeyi tamamen çersine bir avuç mutfak tuzu atmak ka-
11e-... gelf>cek miktarda olma1r- fidir. 
ı ~~:ıı 
t-ıll On d . * Tn:ı:u rutubetten kurtarmak için tuz-

lııtt. 0 akıkn rnUddetle bu suya luk lçersine bir iki pirinç tanesi ilave et
n dakika sonra uvmndan mek kafidir. 

,-Faydalı tavsiyeler _I 
• Tentürdiyod ile lekele:ımiş çama· 

şırları temfzlemek için lekeli kısımları 
amonyaklıı yıkamak kafidir. 

• Solmuş porselen vazoları temizle· 
mek için onları Arap sabunile karıştı
rılmış kumla oğmak lazımdır. Cilalı 

çinileri temizlemek için birkaç damla 
alkol da~atılrnış bir beze silmek icap 
eder. 

• !ç çamaşırı üzerindeki rutubet 
lekelerini çıkarmak içi!l evvela lekeli 
yerleri kuru kuruya sabu9la oğmalı, 

sonra iyice döğülmüş tebeşir tozu serp 
meli ve iyice uğuşturmalıdır. Sonra ça · 
maşırları soğuk su ile yıkamalıdır. 

Yeni kundra modalan 
• Bu sene için balo ayakkapları tek 

renkli ipekli kumaştan yapılıyor. Ma
amafih üzeri sırmalı ipek ayakkaplara 
da rastgeliniyor. 

• Şehir için giyilecek ayakkaplar <la 
mat keçi derisi ve roga.."l en ziyade kul
lanılan derilerdir. En ziyade hakim o· 
lan renk siyahtır. Fakat kestane ve 
kırmızı deriler de kullanılıyor. 

Genç kızlar ve 
çocuklar için 

Bu sene küçük çocuklar, hatta genç 
kızlar için Amerlkadan yeni bir moda 
geldi: her yerde ve her vakit yUnlü ku
maşlardan yapılmış spor biçimine yakın 

elbiseler giymek. Bu Avrupanın kışlık 

modasiyle tamamen tezad teşkil ediyor •. 
Avrupa ve bilhassa Paris bu )ıış için bo
yuna. ipekli elbiseler hazırlıyor. 

Fakat bu Amerikan modasının genç 
kızlara çok yakıştığını yakıştığını ve gün
llik ihtiyaçları daha iyi karşıladığını iti
raf etmek 13.zımdır. Bu elbiseler umumi
yetle !nglliz yünlü kumaşlarından yapı-

liyor. Kumaşlar umumiyetle yumuşak ve 
renkleri açıktır. Bu yünlü kumaı,ıların i-

çersine bazan tavean tuyü de karıştırılı
yor. O \'akit kumaş çok gUzcl bir parlak
lık kazanıyor. 

lktısadı bilen bir anne bu modadan ve 
koyduğumuz örneklerden istifade ederek 
her yaştaki kızları için ufak bir masrafla 
çok gilzel mantolar yapabilir. Hatta su 

I 

geçmez bir hale getirilmiş yilnlll kuma~
lardan istifade ederek hem manto, hem 
de empermeabl ıolur. Sağda gördilğünilz 

ötekilerine nazaran biraz hafiftir, lskoç 
fanilasından yapılmıştır. Bu fam1fı.lann 

renkleri, malfım olduğu Uzere, biraz ka
rışıktır. Bu senenin modası yeşil, kırmı
zı ve sarı karışık olarak dokunan kumaş-

lardadır. Bu nıode~ on ile on be§ ~·a§ ara
sındaki kızlara çok yakışır. Klo§ §ekil, 
reglan omuzları, bu modele her zaman 
kullanılabilecek bir şekil veriyor. 

Sol taraftaki model daha kalın bir ku
maştan yapılmıştır. Bu kumaş da kar~şık 

renkli bir kumaştır. Lakin daha çok renk 
kullanıldığı için dilz renkli bir kumaş 

manzarasını almıştır. Bu modelin on ıse
kiz, yirmi beş yaş arasındaki :Amerikalı 

genç kızlar tarafından çok beğenildiğini 
ilave etmek lazımdır. Zarif bir yaka, 

cam ye~lli renkte kadüe düğmeler bu 
mantonun zarafetini itmam ederler. 

Tamamiyle klasik bir şekilde olan orta
daki model, Bej rengi gUzcl bir yilnlü 
kumaştan yapılmıştır. Biçimi her genç 
kız ve kadın tarafından kullanılmasına 

müsaittir. Genç kızlar bu modeli tercih 
ettikleri vakit yakalarma gilzel bir kra
vat ve açık renkli bir eşarp da koyabilir
ler . 

Tavadan balık ko' u u u 
çıkarmak için 

Tavadan balık kokusunu çıkarmak 
için tavanın içersine bir miktar sirke ko
yarak ateşe koymalı. Sirke akynaymcaya 

kadar ateşte bırakmalı. Sonra tavayı i
çersinde sıcak sirkeyle iyice oğmaır. Ba
lık kokusu tamamiyle kaybolur. 

* Ateş temasiyle sararmış mermerleri 
temizlemek için 50 gram kireç kaymağı 
almalı. Bir litre su içersinde kireç kay-

• 
mağmı eritmeli. !çersine kati miktarda 
"İspanya beyazı" ilave etmeli. Bu su
retle elde edilen bulamaç koyuluğunda
ki pomadı koyu bir tabaka haline.le mer
merin Uzerine sıvamalr. üç, dört saat bu 
halde bırakmalı, sonra temiz suyla yıka
malı ve kurutmalı. 



Haber'in 
sayfalık 
hikayesi 

1 NGtLTEREDE Kent konttuiunun 
orta yelinde. Medvay nehrine a

kau ufak ırmaklardan blrlslnln üzerinde, 
tn lyl cinsten gazele kfığıdı çıkaran mU
k e.ınmel bfr kftğıt fabrikası vardır. 
Uıun eenelerdenberl bu fabrikayı biz. 

ıal aahlbl olan Abel DelageU toleilr. 
Bentın bu fabrikaya girmeme, bu ada· 

mm ey1fll ayı tçcnılnde 6Jmeai aebeb oldu. 
Bir gün fabrikayı ziyareUmJ istlyen bir 
Mektup at<ıım. Bu mektubu, fnbrikatöriln 
damadı 61duğunu ve fabrlkanm ldareıdnl 
.ine aldıfmı eöyUyen Jorj Grlnvord il • 

mlnde bhiıI lmzBlınnıttı. Kalktım ve fal>. 
rıknya gittim. 

Klğıt f abrlkuı bir köyün yambqmda
dır. Bu kllydc oturaolan~ ya.nsnıdan faz. 
luı fabrikada çal~ır. KöyUn 6nUndcn ge 
Gell yol ırmağın kenarmı takip ederek" 
fabrfkaya kadar gellr. Irmağın tam fab. 
tfkanm yanmdıı meyli artar, daha hwr 
\"e daha kuvv<'tll akmağa başlar. Bu akıt 
rabrlkanın dlnamolarnu dSndllrilr, ve ma 
Jdneleri letetlr. Fabrlkat6riln buıusf lka
m,ctglbı, fabrikaya blti§lk lkl katli l&rit 
blr ovdfr. 
Kapıyı taldmı. T~rtemfı glyfnml§, çok 

yalnaıklı bir hlzmetçf krı kapıyı açtı ''c 
bent yempk ıı::ılonunıı aldı, bir dakika bete. 
lememl rica etti. Çok beklemedim, Bir 
dakika 11onra Grinvord Jle kaflı kaflcyay. 
drm. 

Jl'abrlkaUSrUn damadı 37-38 yqmda ge. 
1111 omuzlu, yilztındcn sıhhat fışkıran bir 
adamdı. Yanık çehresi bu adamın uıun 
ıeneter açık havada yaoam11 birisi ot • 
dufu kanaatin! uyandırdı. BelJd de Jıı. 
s{Itereden daha eıcak bir Ocllmde ıeneler. 
ce YB'3fnra bir adam. Beraberinde siyah. 
Jar glyinmlf zarit ve kumral bir kadm 
var. 

GıiDvord bana evvell kamını takdJm 
etti ve sonra beni niçin çafırdığınr an
lattı: 

- Derhal ·allçıp geldflnlz fcfn çok 
memnun oldun dot;'nlsu, dedi. Size bir f§ 

tevdi etmek niyetinde değilim, Sadece b1r 
nllıihat alıı:tnfrı ihUyacmı var. 
Gentş camlı bf r knpmm i5nUne Do fi· 

kemle koydu ve beni olunnağıı davet et
tJ. Bu camlı lcapıdnn gUzel çiçeklerle stls
Jentzıio bahçe g8rllntlr. Bahçe ta Ut bir me. 
yi11e cm metre kndar uzanan ırmağa. ka
dar devam ediyor ve orada bf r ucurumht 
birdenbJre ltcsllJyor. 

Anin ıf maz bir Ulnm 

O TURUR oturmaz, Grlnvord derhal 
a8ıc baolad:: 

- Belki tlllyorsunu:ıı;. Ben ve karım 
matemdeylz. Kayınbabıını Delngctl ge • 
ten pazartesi gUnU eJıfü. Danışmak fsle
dJgbıi meıelenln gl!rOnUge göre eWnle 
Jıf çbir allkut yok. Fakat belld ben:lm 
gibi dQ1Qnmezıslniı:. Onun fçln alıe bu a. 
JUmden de blru bahaede)'im. 

' Bla burada 3 kfoi oturuyoruz. Kayın. 
l>a.bam, kanm ve ben. 1k1 de hlzınetçhnlz 
'1Ar. 
Rayınbabam altmt§ yıı.,tarmdaydı. Fa. 

kat ~ok ııhhntU ve çok 11ağlam bir adam
dı. Fabrikada çah§ruıla.r, bUtnn k8y1Ulcr, 
g(ller ytlılU, eli açık, dai.rna çocuk gibi 

:n~ell olan kaym babamı çok severler. 
Karımla evleneli iki eene oluyor. Fabri. 
kaya gellolm blraı daha evveldir. MUtc
veffa evvel! beni dlrekt5r ota:"'l!lc t abrf
hya aldı. Call§mamdan memnun oldu ve 
Jnzmr ha.na verdi. Bu sene BOnunda da 
:fıtea tamamen çekilecek \'El !abrlkııyı 
bUabOUln bana bırakacaktı. Bunu fabrt. 
kada çalışan herkese birçok defa tekrar 
etmişti~. 

Geçen pazartesi gOnU akgam )'emeği
ni yfne burada yedik. Saat yediydi, eof
radan kalktık. Dan çalışma odamn çık. 
tını. Biraz hc~plara bakacaktım. Knmn • 
çocuğumuzu yatırmak için yattık odası. 
na gitti. Karınhnb:ım da bnhçeye gidip 
blr cl~ra içmek istediğini söyledi. O, 
bahçaıtln bunıdnn g5rdUğtlnUz parçaamı 
Cok ııcver, buraya bir 11ra koydurmuştur. 
Rcr akşam (ridCl". Ayaklannm altından 
k8pllre köpUre akan lrmağn bakarak bir 
clgara içer. 

&!rayı toplıyan h.1%me~I bta a)'rlldık. 
tan eonrg ml>syö Delagetlnln bir cigara 
yaktığını, sonra bu knpıdan dışanya çık. 
fJ#mı eöylUYor. Hlmıctçl elendl.slntn ça. 
yırhfı geçerek eıraya kadar yfirOdllğtlnU, 
ve oraya oturduğunu gördUkten 80nra 
)~mek ealonundan ayrılmııJ, mutfağa gtt 
m!f, Vakti ()rta.tık kararmı~tt, fakat ha· 

Meşin 
va mcakhğmı muhafaza ediyordu. Yıldm-1 - Tahmin edilmeaıl imktnsm bir oey. 
h gece çok gUıcldL Onun için ka)"Dlba'ba· itte aW bunun Jçln çağırttım. Bu mek
mın bu kadar geç vakte kadar bahçede tubun kimin tarafmdan yazıldığuu tah .. 
knlnuu olnıasmda şaşılacak bir 5ey yok- mfn edemediğim gibi manaaını da anlı· 
tu. Saat dokı,ıza doğnı karımın yanma f yamıyorum. 
gitmek için çall§ma odamdan çıktım. Sa- Bir dakika dil&UndUm. sonra söze baş .. 
lona gtttlğim vakit kaympederimln muta- !adım: 

dı hllAfma olarak lçcrfye girmemiş oldu- - Bu bir tehdid, telıdid olduğu besbel-
ğunu gl!rdUm. O vakit karımla beraber U ama • bu sözleri söylerken kargmıdıı .. 
onu aranıağa karar verdik. Bahçe tama. kine dikkatle bakıyordum • tehdidi nrunl 
mfyle karanlıktı. Raymbabamm sıra Uze- tefsir etmeli? Hatmma ik1 ttlrtn tefsir 
rinde oturmadılmı. ancak Ortıl•a gitti- geliyor ama. •• 
flmls vakJt &frendfk. Grlnvord cümlemi bitJrmege meydan 

Amerlkadaa bir hatıra 
Belki bahçenin bqka bir tarafına gf t

m!lilr diye birkaç defa seslendik. Fak&t 
hiçbir cevab alamayınca hakikaten ıncrak 
etmeğe baeladık. Biz bahçede ararken e· 
ve d8nmUt olması nıUWıazalliylo f çeriye 
girdik. Orada da yoktu. O vü1t elime bir 
fener aldım. Ve bahçeye, srranm yanma 
gittim. Irmak kenarma doğra olan men .. 
feye dikkatle bakarken o tarafa doğru g1 

den nyak izleri g6rdllm. Irmak 1tenarm. 
dan da topraklar ç8kmllgtQ. O vakit ka
yınbabamın ırmağa doğru ytırUdUğUn\}, 
karanlık y(lıUnden kenara lyJce ynklaş • 

tığını ve aynğı kaynrak dUvtllğUntl anla-
dım. . 

Yalnız b1r tek ümidimiz katm1'b. Kaynı 
babam eıığlam, gUçlU, kuvvetll bir adam 
ve aynl zamanda iyi bir yilzUcU olduğu 
için belki bir mUddet cercya.nm ıevkile 
ısllıilklendlkten sonra kendini toplam13 
\'C yüze yUze sahile Çlkmrı olabUlrdL Bu 
mUIAbazayla bir saat kadar aradıktan 
sonra nmcledcn bhisl eaılar arnsmda za 
\'alJı o.damm canSTz cesedini buldu. Ce
setten blraı ilerde de benim panama DaP· 
kanı yere dUşmUş, duruyordu. Galiba kn· 
yınbabam bahçeye çıkarken kendi pp.. 
ka!mı bulamamq, port mantodan benim 
eapknmr baftına geçlrm.1§ ve bahçeye fır
lamı3 olacaktı. 

BUtllıı bu 'antattıklamıı mest gUnQ 
ynpı!an tahkikaUada teeyyQd etli ve M. 
Delagetinfn 8HlmDnUn rnO~ bir kaza 
~11erl olduğu kat'lyetle anlaeıldr. Zaten 
bunun başka tarJU olmamıa maddeten 
de lmktın yoktu. Çilnkil bahçeye gtrebil· 
mck fçln mutlaka evin h:en5.lnden geçmek 
şarttır. Bahçe bir taraftan fabrika bina. 
hırr, bir taraftan rrmakle. c;evrill".\Jııttr. 
Jrnın~ bu noktadan atılvarak bahçeye 
birisinin gfrebltcceğl dUsUnillemez bite. 
Evde bulunanlardan birisinin kaymbaba. 
ma karşı bir fen alık yanabllmeıd de akla 
gelm~~ Sıınra. ııımva dolJru ve nranm 
yanmds. ölilnOn, bir de benimle kan. 
mm avalt izlerinden başka hiçbir ayü f. 
zf de yot. 

Şimdi ııfzf çaPırdıımn meself'\•e ırete
llm: eenııımvt g3m0o de f'Ve döndOlfüm 

· - - .. ....... ,,,.,,.. "'·· .,...,.,.,.&. •• .._ " ,."'.;ı.,..,. ""_,_,..,. 
r.,., .. J..I,. ,.,.,.,., ki r-R·flr ,.;;rME'o: no1iqc vcr

mt1"ti dUııfindUm. Faknt karımla uzun u. 
ndtva mllnnkMa ettfkten sonra bir dcıfa 
dn ııılzin revlnfıl atme~a karar verdik. İJ 
te zıırlfa. mC>ktunta bura-i!'l, bir defa ba
kr,,TY. ve ııı.,...,ı~ FR"le"in!ı. 
' ~.fö~v~ Grktvorc' bana bir Zl\rf n:r.e•tı. 
~nrfm_nıorlndehtı._~ adrcsl Ya.ll!?Y· 
dı ''e b•r r.tln evvel Londrad"n nasta !'& 

VPrltm!ştf. Mektııba gelince: Adi bir k!. 
/!•t llv•rin" "'"""'1c '-aııyl:t yazılmııı su ke 
l!m•lerden ibarll'!tU: 

"l"n·,.1A kapılmayın~ kurtutmanız 
fmkft.n,•z-!'1'.,, 

M~···l5 G,..rıvnrd'a sordum: 
- Bu mektubu 11tıe kim g8ndemıtı oJa. 

Mllr? 

vermedi: 
- Ne demek latedJğinlzl anl.Jyorum; 

bu ihtimallerden blrisI §11: adamm blrl 
henhangi bfr sebeble benJ tehdld ediyor! 
İklnclııJ tıU olabilir: Bu adam benim [§le. 
mlo oldu~'Uill fena bir işin akıbetine ta
ha.mmut etmek gerekli olduğunu söyle -
mek Jstiyor. 

- Tıımam, diye cevab verdim. lldnci 
• ihUmalJ gl!~nUnde tutarsak bu adamın 

bymbaba.nıztrı ölllmUyle aranızda bir 
mUna&ebet bulunduğunu farzetmek 1!zim 
gelecektir. 

Muhııtabrm tevile lllzum gl>rmeden a • 
çıkç~: 

- Bu benim de aklıma geldi, dedL Ve 
bunun içindir ki ah:e kaymbabamm aıu. 
mUne alt bUtlln WsilAtı anlattım. 

- Dftomanlarmız var mı? 
- mQblr dtıemanmı yok. Ne 1~ haya.tm 

da, ne de husuat hayatmıda hiç klmaey. 
le bo~admı. Senelerce uzak ve yaban
cı dlyarlardıı dolaştım. Buraya gelir gel. 
mez evlendim. Burada kimseyi tıınnnr
yonım gibi bir eey. 

- Kaynıbabanmn vasiyetnamesi etra .. 
fmda b1r fhtJn.s, bf r kıskançlık doğamaz 
tnı1 . 

- Hayır. Kaymbahamm kanmdan bq. 
Jı,a hlç kimsesi yok. Ne yakm ve ne de 
uzak akrabur olmadığını herkes bilir. 
- Simdi soracağım suaJl mazur g6rmenf. 
zl rica edeeetfm. Acaba elzdcn evvel ka
nnııl& evlenmek letlyen btrlsl var mıy. 
dı? 

Bu sualime kocıunndan evvet gen~ ka
dm bqmı sallıyarak ltnyır cevabmı ver
dL K~ı da ayni cevabı tcyid etti: 
Ayağa kalktnn ve: 

- Bu herhalde §ah!! bf r tehdid oişa 
gerek, dedim. Faknt ne otursa olsun b1r 
def {l vnka yerlne gitsek fenn olmu. 

Vaka yerinde 
B AHCEYE çıkınca Grfav.:>rd:ın de. 

d~lerlnln tnmnmiylc doğru oldu
ğunu anladım. Bahçeye hiçbir taraftan 
glrllcmezdl. Srra etrafında yabancı ayak 
izi de yoktu. Sıranın yanına te1bce, bu 
srranm rnnağıı pencereden görllndüğtln. 
den daha çok yakın olduğunu anladım. 
Jrmalcla tnra arasmda ancak iki metrelik 
meyim bir çtmenlltcten ba~ka bir eey 
Yoktu. 

BOtün buntan gördUk~n eonra: 
- Burada anhvamadığım bir ı;ey var, 

dedim. Acaba m6syö Data~etl sıradan 
kalktıktan sonra sa~n yahut sola dl5nc
cck yerde n1çln doğru ırmağa gflmi§ a
caba? 

Grfnvord ııtddelle protesto ctU: 

- tmkttnı yok. Kıwınbt1bıun hayatıı 
co'k bnğh bir ndRmdı. Sonra ölUmU isteme 
si için de bir.bir sebeb yoktur. 

- ~zUmU yunlrş nnladmtz. Dedim, 
maksadnn ba§kadır. Irmai:"m kar,ı tara. 
fmdakf genfı park kimindir? 

- Bunuıt lord Katvfk 18mlnde İngilt('. 
renin en 8P.ll tordlarmdan birisinin maJi. 
klneııfdlr. Lord attı ay evvel 61dU. \"arta. 
lerl de bu J?enlııı arazM, fdndekf binalar. 
ta bPraber Valfnrd isminde r:engtn bir A
mıorfl•"'""!'l ""th''l.r. 

- !'·· ,...ı.,...,, ...... .,. l"""'r?J' . ! 
- fT'\\"Tl', )ıfr tr.n'l!'lnm • 

- l>Ar': klMUlcre a~ık mıdır? 
- Hayır. Yeni sahibi de eski sahibi 

gibi narla &kı 8ıkı knoalr tutuyor. YE'nl 
enhlbl araınnı atla parkta doJaım·or. Ken. 
dfslnt hfr fki d•fa maktan gCirdüm. 

- Fakat l'lahlbl fsfor rn1J olsun ister 
otmasın bu Parkı bir defa ger.mek

0 

niye. 
tfndeylm. Ynlnn: siz benimle gc-1m""infz. 
Bana sadece narka nereden ırl•·fteblte • 
c~IPf"f fllSvlP.vlnlz. Btt kadan kfıfi. 

E •ı'!l'n rdctnn, ve Grfnvord'un bana tn. 
rtt aWı'H fstf'ltam~~ dolTru yllrllmelte 
h .. ,.,,.,l"!'l, f';rfnvn~ f,.1rr~r ~"ltt'C\'l' ~Ö"'A· 
rek srranm vaıımı'n dıırnca~ı'lt ve brırılm 
nıukta gfSrOn01JOmll bckliycC'C'ğlnl sö\'le
d;. 

yszsıı: 
'H. Hid 

Çe\TİreO: en 
•~=-~::;:- Müzaffetf' 

---------~~ utdusO-'°-t Uzun btr yol Uzerlnde bir hayH y1lrll.. bir me§tn parçası da b ~· ~ 
dllkten eonra park duvamım yılulmala yamba§uıdıı da yere kU 

ba§lamış bir yerinden kolayca içeriye nua bir ada:ınm izleri ~"" 
kaydım ve isU.kameUml hwıplıynmk, bir Bu defa öğrenmek ts rJf 
hayli dolqtıktan sonra parkın içersinden lSğrenmi§tim! ~ 
ırmak kenarını buldum. Parkın nehir eahl Irmağın kenanna pdaf ~ 
llne mu\-aıi olan bu kısmı hemen hemen vord'a haykU'dun: ~-"' 
Umamlyle ağaçsrzdı. Parkm ırmağa en - Dcm1ıı bana blçblr da el~ 
yakın yerine kadar yUrlldllm. Oradan madığmı söylecllniZ-~ , 
kaı§ıkl bahçede snıı lizerlndo oturarak olmadığına ben de in~~ 
beni bekllyen Grlnvord'u gördUm. }afak - yine konu§urken uzak ga~:J' 
aadmı parkın nehir kıyısındaki kmmmda lqtığmm say1eznJatin1z· ~et»~ 
ayak izleri aramaktı. Fakat blitUn emek· )'ice Yoklayın bir defa,~ Jıl'P_A 

... Atla gc21ıılrdl 
lerlm bo a çıktı. Tek bir he bile ra11ta. 
madım. 

Parkta .ıezlnlrken 
F AYDASIZ arn§tlrmş.lardan yorul· 

mug, artık "dönmeli" diye dlleU· 
nüyordum. Tam bu mrnda nehirden bee 
altı metre ceride nehre muvazi olarak 
koşan btr atın bıraktığı izler g6ztlme çarp 
tr. ııtert takip etUm. Birkaç adm1 IOara 

bu izler daire ıeklindeld bir çitin 6nlln· 
de bitiyordu. Çemen Uzerlndeld izleri da
ha dlkkaUJ takip edince ata binmiş olan 
ndıımm burada attan indiğlnl anladım. 

. Bu izler bana sUvarfnln beygiri çitin dl· 
reklerlndcn birisine bağladığını da öğre
Uyordu. Çünkü at burada eş!nmi~lL 

Birdenbire dikkatim başka bir kaıığm 
yanındaki iı:ler Ozerlnde durdu. Bu tr.ter 
ço'k gurlbdl. Bir defa bu izleri \'1lcuds. ı;e. 
tiren beygir çite bağla.nml§ hayvan ota .. 
nuızdL ÇUnkll izler ~itten çok uzaktaydı. 
Sonra bu kaztk da hayli tçha.f'tı. Yuks.m 
çok dUzgUn vo knygm blr kl\%ıktı ... Ade
ta etrafına. bir mcein ve ı;lci.rn snnlmış 
gibi ... Daha iyi görmek rnaksadlyle kcı.zı. 
ğa ynkla~mcn, kazıf.'.'"ln bir ucunda ince 

lııra nit bir dtışınanlık ııe t' 
geJlyor mu? Sonra, dllllyanııı ; 

rmda dolaştınız? bit 1~ 
Grl rd - kalktı, .... nvo ayage. rcıı: ~,. 

otındO ve bana cevab ve 0 ~ · ~ _:Şimdi battrlıyorduıı2· ı.i1" ~ 
cenım oldu. Fa.kat tı:gUte~)ett' ~ 
~k rlayet edilen bir Jll~ 1 
bab80t.me~ blle gUltııs~ bit~ 
ra bu mcenı o kadar ıdo. 9'I :1 
kf. Tam on 11eldz sene 0 bir 1' ~ 
ben adeti. çocuk deııee~, ff :ı; 
Amerikada Teks&Sd• rtısf ~ 
bir Amerlkalmm beygtrl~terifeO ~ 
edlYordtım. Bir gtl.n beY pkltt'JJ Ti" J 
cmı ı;ııl:!ılar. Ben öteld u OJ!l ~ 9' 
brnnıla.rm arkasma dntt tfll~ ~ ~ 
atee açtılar, bir artad~111 ~ 
mukabC'le ettik. arrsrzla ,., Od ~ .6' 
kaladık. Öteki kaçtı. s:ıctt. ~ 
miş. Yakalana.rı ldaDl 8 tJlfl" / 
kardeıılnln ~ıumnndeıı be~çtsı ~ 
~nu ve beni 8ldUrlJlek 0ıııı~ -
tfğlnl bana haber '"erenl~tsb' ~ 

- O halde kayrnpede 
8
yett I 

ölOmle almediğlne. bir dıı~,., 
gittiğine emin olıı.bllfrtılnll· ,. ~ 
bir yanhehk otmu§. öıce: ~ ~ 
yın babanız yerinize git ;...-~ -
ken portmantodan sfdn :f 1"' ~ 1 
~ıktı. K~ld parkta bettJ. ~-/.. 
earıkayta onu size beOSll! ~·~ / 
fyice te3h18lne mini oldtl- )eJISeP"" fi., 
boylamı Lasso dedlkl~rl dııtl~ tc" 
ve kaymbabanızt ırınaP tıf!dle-tc ~fit 
nıendf daha tuvvetle çelc:en Ut~ f 
knT.tğa sardr. Slıl btıkler t blt 4,JJ _J 
lUsUyle karoıl~tr. yıJta ııııs ~ 
olmu§lu. Artık ka:rın~~r~ ~ 1 
boynundan kemendi bı!f~ '!' t ~ 
tekrar suya. atmaktan t.J. til'' 
kalmıunı§lt. O d~ 15yle :Pcıe bit~ 
sini yenemediği için ıd tJJıde ~ ; 
nıektubu yollamak gat:ıe a~ ~ 

Bundan sonra artık :ııe~e iti f1" ~ 
mamıııu. tş potl8e \1C ıaııı.ııı ' 
U. Tahklkn.t ke§illerfnl1° __,,._ #' 

çı)•n>-

~ 
tJrd"' ..... ~ 

Amt'rflmıta Atlanta tfoaret mektebi prof esörlerfnclen D~llD bit ,,,-t' ~ 
fnzla utangaç \'C mııhcub yctlşmclcrlnc mlnJ olmak için garlbırıııclı '~~ ~· 
tur. Bu usul gUzcl genç Jnılan çıplak olarak dershaneye gct ı.,.- P"" 
rm elblsclerlnl talebeye gtydlrtmekt1r. TBJcbc bu şQreUe tcad"' 
'f8 bulundnfo tçto eıJalmamap a.hpıak tadır. 
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it · lyadaki Y8budi 
~ley hda rlığı oı nın 

ltaır sebebi 
00;~ıar Yahudlle re ka rşı hiç t e n efr l'l 

bluuyor; o lıa lde Yn hud l uıeyhda rı 
AltııaY ttsc te nl~lo k nrar Vt>rllmlştır·t 

Daflad vny._ Yahudi aleyhtarlığına 
~ ıgı :ı:aına d"• f . 

ttılelce n, ıger &§ıst 

.. lcYh•- it olan ltalyada böyle bir 
• '411' ık .. -

•trıy0t l'tt ıorulmemi§, bilakis 
>'aıct t U&olini bu tar:zdn bir ~i· 

O ııtrnıycıea - b"ld" . . 
rııq • . gını ı ırmıı ti. 

1 taıYad ıçın, ıon aylar zarfında 
~flaına a da Yahl:di aleyhtarlığı 
ı- aı g' 
ttlc k ıyaıct aleminde hay· 

11 lltııla 
"-Hırıl nmıı ve bunun aebeoı 

~lltrı ta.l'rltya, baılanmııtı. Fran -
rllıd tıınmı . • • tn l' 1 sıyası muharrırle-
le rom J 

t ~Onıa ve an Taro kardc§· 
dtl bıırı dan Yazdıklan bir yazı· 
le il Cltafl • . 

t1 "''tlctley· ıca ız.ah edıyorlar. 
t l<toliıı, ... 

1
1 0Yıtcn alıyoruz. . sn~ 

, "eh !İ 1 bal, bir seyahat prot,-
il.'1a:tıa2 lllcndifcr tarifesi gibi t~s
r~ıiycı • Çok uzak bir istikbal 

~ r . ., dclt\i c~de bulunmak doğru de
t l. ltı. 

Ilı "ill'i 
~ 

1 
lir;ıtlı ,.gayeleri olan bir adamın 
04 Ozler· . 

l'ıııc . rı har 1• onun yahudılere 
~,.-'1 ~c~·ı elcctini birdenbire deği~. 
~, · rıc d 
tg~ ~ıctadı uyulan hayreti biraz 

,9 d r .. 
L c, Vatik 

·~ ·llta 1 an ile yaptığı anlasma· 
tt · ta1 • 1 1iitıdc Yan Yahudilerinin fa§ist 
c \arar vaziyetini bir kere daha 
ı .ı, "crrn· . 

'lltıir. l§tı. O zamana kadar 
· t ·C an k ' alcat ca müsaade olunu -

' 1!:ııı.r· 0 
andan itibaren yahudi

l>. ' ııı· . c ""'l:tı~1 1 ıfada hUr oldukları res. 
~ b ., 

u ka 
cı ~ ltş~kk·llunıa 1talyada-1ti bütün 
t itrııllıiıti Ullerine hukuki bir mahi· 
• ....... ıı dirıt 'h :ahudi birlikleri "yahu
b>: •:ı,,i ~ tıyaçJarına musevi kanun 
11''-ilJ •• 1lıcib· 

llıaııe • ınce muavenette bu -
h~ Orııar "1 teşe'kküller,, halini alr. 
~t dcğıt sadece dini merasimi ifa 
t- hakla' Yahudilerin bütün san'at 

)ordu ~~ müdafaa vazifesi de 
• 0 ut"" 

tc§c::külı un İtalyan yahudileri 
~ d lar erden birine girmiye 

~ . 
b 

lı lit.ırı b 
. arlltcn u_nlar değişmiş bulu· 

•, ~- oıa b.erı İtalyaya gelmiş, 
tıı ~ı~ n }"Irnıi bin yahudi mem
~dcı. tılıyo 

11i llt r. Bunlar, en geç, Ö· 

b Sı~1 ne haziranına kadar İtal. 
~ · t. ı~ . Olacaklar 

•tııı . 
'i} •ı.ı~ Relince,, isterse italyaya 
·~ .. " lıtu ı:_ • h" • 

""'İ iı'} <U;erıne ıcret etmış, 

ar da 1 
clcrinin torunlan olsun

tı.L Serb 
ı.. 'liıı;lill est meslel.Ierden, fa-
'lilt Cte g· q ta, onla ırınekten menolunu -

r. liuı· ra askerlik bile yaptır. 
tn ay asa, kendilerini ital,yan 

ltij ltı.,a:nırıyorlar ve ecnebi imiş. 
ıl ~~tıl ele C<iiyorlar. 
~til 3r V ~ır ahu:Ii aleyhdarı 

'olırı· 
rı ı buna k 
~ t harck anır verirken hangi 

• ill .,. et ctnıi"'tİr) 
~ k 1 "nu · :r • • 
~ ar§ı aı ışaret edelim ki, yahu-
,t~'lbtti ~nan tedbirler uzun za· 

t c il.t rla 
~ ""el b nrnı~tır. (Mesela, 
~~ :ııııııa b Undan haberimiz var. 

)ctt erab b le b er, u karcı.r İtalyan· 
t :rıllt bt;akrnı§, hatta diyebiliri?; 

ıı ıı ltaı e sıkmıştır .... 
~tr Yada b 

t c, k" • aşta 'kral ailesi ol-. ).. ını 

t . "lcscıa ııe Yahudi düşmanı de-
1•1 l>ien · · t • lltofe .. monte prcns.nın 

~ ,1
1
n huau:~r l>ollak ynhudi idi. 

t t ıı da a lcı doktoru da yahudiy. 
ta s eri . . - . 
td ragıtıd evıne davet ettıgı 

toı..ı ı.ı. a ekseriya yahudiler 
"ilk" ıı:tıs 

(il~~""clij e Yahudi düşmanı değil. 
~Q • bir y~{;hudil~r m~mlekette 
~ ıı ~i.· n te§kıl etmıyor: An· 

~~'}\ 11 •• 
an 

t• ı. Relip • 
~0·c.11; ltad Ycrleı?tikleri tayin e-

~lt>._ hırı it ar eski olan yahudilerin 
.... ıı adard 

Ya "e A ır: Lehistan, Rus-
c,· ~vu 

ı,. 11'l~en •turyadaki yahudi 
ar11 tonra 1 

- •1 ır. \' e . ge enler de 20 bin 
lı ııı:u'tc11rıa nı ~~len bu yirmi bin 
~ ı• lıtıı;ıard' dıgerleri tamamen 

aten ır. 
· <hırı. ' lta1 

I~ ~''ıtıı A. Yadaki yahudilerin 
~01lıaya kdenizlj yahudilcrdir. 

Ve İtalyanın diğer yer. 

lerinc çok eski devirlerde, yahut on be· 
şinci, en altıncı asırlarda ispanyadan 
kovulduktan sonra gelip yerleşmişler -
dir. 

Yahudilere karşı olan nefret o kadar 
azdır ki bugüne kadar memlekette kim
se "karşımdaki acaba bir yahudi mi?,, 
sualini aklına hi!j bir zaman getirmiyor
du. Roma halkı nükte yapmasını sever .. 
Bugün de bu mesele münasebetiyle da. 
ima tekrar edilen bir söz var. Diyorlar 
ki: 

-İtalyada 40 bin değil, 40 milyon 
yahudi var. Çünkü her Jtaly:ın bir ya· 
hudi tanır. 

Musolini niçin bu kararı verdi? 
O halde, Musolinin yahudi aleyhtarı 

siyasete karar vermesine ne amil olmuş
tur?. 

Musolininin yahudi aleyhtarlığı Hit
lcrinkinden bambaşkadır. 

Şüphesiz ki, ikisi de ayni umdeyi ta. 
kip ediycr: Ne olursa olsun, ırkın saf
lı~ım muhafaza etmek. 

Bu, zaten, Musolininin yeni bir <lü
şüncesi değildir. Habeşistan harbinden 
sonra daha ilk sene, askerlerinin geçtik
leri yerde dünyaya gelmesine sebep el. 
dukları melez çocukların miktarından 
korkm·ya başlamıştı. Bu afete çare ol
mak üzere, her zaman oJduğu gibi, ge
ne şiddetli tedbirlere baş vurdu: Bir 
hamle.de Adisababaya, (macera hevesi
ne düşmüş veya bu hevesi taşıyan ve 
saf İtalyan ırkından beş bin kadın gön. 
derdi. Bunlar daktilo, katibe, veya di
ğer memur sıfatı ile dağıtıldı. Fakat a
sıl vazifeleri, fırsat düşerse (Kolayca 
tahmin edilebileceği gibi, bu fırsat dai
ma mevcuttu.) saf ırklı İtalyan yavru. 
lan yetiştirmekti. 

Irkın saf kalması fikri Musolinide o 
kadar derin yerleşmiştir ki yalnız ayrı 
ayrı kandan olanlar arasındaki izdiv~cı 
menetmekte kalmıyor, başka memle • 
ketten elan arilerle de evlenmelerine 
müsaade etmiyor. Bugün bir İtalyan, 
Dahiliye nezaretinin müsaadesi olma
dan, bir Fransızla, hatta bir Almanla 
bile evlenemez. Bu cihetten M usolini, 
Hitleri geçmiştir. 

f s:isnalar niçini 
Bununla beraber, yakından bakıl-r

sa, görülür ki, İtalyanın yahudi aleyh. 
tarlığına, Almanyada olduğu gibi, ırk si 
yaseti amil olmuş değildir. Eğer sebep 
sadece ırk s:yasctidir dersek kanunda 
bazr noktalar var ki bunları izah ede-
meyiz. 

Mesela, İtalyan kanı yahu<li kanını 
temizliyor da ari kanını niçin temiz bir 
hale getirmiyor? Yani, nasıl .:>luyor da 
babasr yahudi, anası İtalyan olan bir 
ç.xuk Musa adetlerine cöre göbeği 

kesil:rse Musevi kalıyor da, kilisede 
vaftiz edilirse İtalyan oluyor? Vafti,; 
ırkı değiştirirm~ş sanki ı. 

Sonra, harbe iştirak etmiş, yahut şu 
veya bu şekilde vatana hiztr.cti dokun
muş yahudilere İtalyanlık ha"kkr tanını. 
yor. Bu ist:sna niçin? Kanunda daha 
bir çok istisna kayıtları ,·ar ki bunlara 
göre, yahudilere !:arşı alman tedbirler 
ancak on bin kişi kadar bir kısım hak· 
kında tatbik edilecektir. 

Bütün bunlar Musolinir.in insani b:r 
hususiyeti clduğunu, Cermen şiddetine 

r.ıukabil kendisinde de lati:ı iyi kalbliliği 
bulunduğunu gösteriyor, d:yorlar. 

Evet, şüphesiz, şüphesiz! Fak&t zan
nedersem bu iyi kalbliliğin arkasında 

saklı olan başka bir 11ey var .. M m:.:::lini
nin gösterdiği bu cömertlik siyasi bir 
cömertlik. b:r devlet cömertliğidir. 

Asıl mesele nedir ? 
Hakikatte, Musolininln ald ğı tcd· 

birler İtalyan yahuciileri için değildir. 
Çünkü bu İtalyanların kendisine hiç bir 
zararı dokunmuyor. Bin kişiye mukabil 
bir yahudi, ne kadar faal olurta olsun 
ırkı bozmıya kafi gelemezdi, herhalde! 

Musolininin istemediği ve kendileri 
ne karşı tedbir aldığr yahudiler, Lon· 
dra. Moskova. Pads, Nevyor yahudile
ridir. Kendisinin s5ylcdiğine göre, onun 
nazarında Mas:::n yahudilik ile komü -

ı 41 ~40 O D ü nıril IP)Öyc§l<dl o 
Olimpiyada lngiliz fiıtbol takı

mı da iştirak edecek 
1940 olimpiyadının, Tokyoda yapıl· f edebilecek ve diğer gazetecilere de tri· 

masını Japonlar kabul etmedikleri tak· bünlerde e:ı iyi yerler verilecektir. 
dirde, Finlfı.ndiyanın Helsinki şehrin· I:lelsinki şehrinin blitün telefonları 

de yapılması kuvvetle muhtemeldir. oyunları:ı biran evvel yabancı memle· 
Fil!landiyalılnr daha şimdiden olimpi· ketlere bildirilmesini temine amade 
yat hümması içindedirler. bulundurulacağı gibi ayrıca oyunlar 

l<""inlii.ndiya federasyonunun en nü· radyo vasıtasile bUtün dünyaya bildi· 
fuzlu azası ve beynelmilel futbol fe· rilecektir. 
derasyonu ikinci reisi ola.-ı M. Erik Oyunları ucuzca takip edebilmek i· 
von Frankcl gerek Helsinki stadının çin bütün oyunlara serbestçe girilebi· 
hazırlanmasını, gerekse dünya devlet· lecek biletler yapılmıştır. Bu biletler 
lerini:ı 1940 olimpiyatlarına tamamen bizim paramızla. kırk lira kadar tut
iştirakini ve bilhassa Finlandiyaya ge· maktadır. Haftalık biletler de vardır; 
lecek olan ecnebi sporcuların, gazete· bu:ılar 6 liraya satılacaktır. 
cilerin ve hatta seyircilerin istirahatle· Helsinki şehri dünyanın dört bir ta· 
rini ve oyunları ucuzca takip edebilme· rafından gelecek misafirleri:ıi kabul 
leri:ıi temin için gece gündüz çalışmak- etmek için daha şimdiden hazırlanmak 
tadır. tadır. Halk olimpiyatların memleket· 

Helsinki stadı bugün ancak 30.000 Jeri:ıde yapılmasından çok memnun· 
seyirci alabilecek vaziyettedir. Daha durlar. Bilhassa ecnebi memleketler -
şimdiden başlanan hazırlıklar sayesin· den gelecek seyirciler arasında büyük 
de olimpiyatlar açılacağı zaman staıi· <1evlet adamlarının da bulunacağı ve 
yum tamam 63.000 kişi alabilecek vazi- bu meyanda ls\•eç veliahdinin de Fin· 
yete sokulacaktır. Spor sahaları yeni· landiyayı ziyaret edeceği haberi, olim· 
den intizama ko:ıulmaktadır. Geçen piyat komitesbin ve bilhassa bütün 
sene inşası bitmiş olan, mücadele spor· Finlandiyalıların şevkini arttırmıştır. 

ları sahasından sonra. bu sene de bi· 1936 Berlin olimpiyatlarına 16 mil· 
siklet pistinin ta:ızimi için bir fikir al· Jet iştirak etmişti .. M. Erik von Fran· 
mak üzere M. Erik von Frenkel Fran· kel, Hclsinkide yapılacak 1940 olim· 
sız pistini tetkik etmektedir. piyatlarına yirmi milletin iştirakini 

Olimpiyat oyunlarının Finllindiyaya temin ettiklerini bildirmektedir. 
celbedeceği bi:ılerce misafirin istiraha- Bilhassa İngiliz futbol takımının da 
tini temin için uğraşan Fin f ederasyo- olimpiyatlara iştirak etmesi oyunların 
nu, hükumetin yardımile beş bin spor· ehemmiyetini bir kat daha arttırmış· 
cu ve gazeteci için yer temin etmiştir. tır. Ingilizlcr umumi harptc:ıberi olim· 

Bilhassa bütün dünya matbull.tının piyatlara iştirak ctmiyorlardr. Bu de· 
1940 olimpiyat oyunlarını rahatça ta· fa Fin1andiyada. yapılması kuvvetle 
kip edebilmeleri için stadyuma 500 ga· muhtemel olan 1940 olimpiyatlarına 
zeteci kürsüsü konulacaktır. Bu kür- iştirakleri btitün dilnya spor aleminde 
sülerdcn, her memleketten gelen 15 derin bir akis uyandırmış.bilhassa Fin· 
gazeteciden ancak bir tanesi istifade I8.!ıdiyalı1ar bu şerefin kendilerine ait 

nizm ayni şeydir. Dünyadaki yahudi, 
komünist ve Mason gazeteleri de onun 
nazarında Faşizmin en tehlikeli düş.. 

mantarıdır. Her gi!n okuduğu yabancı 
gazeteler onu hiddetlen.diriyor. 

olmasından çok mlitehassis olmuşlar
dır. 

İngiliz fut bol takımının olimpiyat
lara iştirak etmesile şampiyonluk şan· 
sı muhtelif memleketlerden uzak1aş· 
maktadır. 1936 olimpiyatlarının ve bil· 

hassa son sc:ıelerin şampiyonları 1n· 
giliz futbolu knrşısmda tutunamamış
lardır. 

Maamaf ih ltalyan milli takımının 
da son zamanlardaki kadrosu ile şam· 
piyonluk üzerinde namzetliği görül· 
müyorsa da herhalde gerek l:ıgilizler, 
gerekse cenubi Amerika takımları kar
şısında ne dereceye kadar tutunabile· 
ceği düşünülür. Eski Avusturya milli 
takımından alacağı oyuncularla şüp· 
hesiz Alman milli takımı da çok kuv· 
vetli bir vaziyette bulunacaktır •• Fa· 
kat geçenlerde de gördüğümüz gibi h
giliz milli takımı, Avrupa takımlarını 
değil teker teker, onların kuvvetli muh 
telitini bile yenmiştir. Bu vaziyete gö· 
re İngiliz futbolü karşısında cenubi 
Amerika takımlannı yakın bir tehlike 
olarak görmemiz icap eder. Futbolde 
şa.,sın hangi tarafta olnbileceğine kati 
bir hüküm vermek her ne kadar kabil 
değilse de, İngilizlerin olimpiyatlara 
iştirakile 1940 senesinde çok mühim 
fut bol temasları seyredeceğimiz mu
hakkaktır. 

Fransız milli takımının amatörlük, 
profesyonellik davalarını ileri sürerek 
futbol takımlarını 1940 olimpiyatları
na iştirak etti,Tmiyecekleri öğrenilmiş 
tir. Maamafih ~~: Erik von Frankel 
Fransız fedcrasyonile temas etmekte· 
dir. Memleketinde yapılacak temasla· 
rm mükemmeliyetini temin için gece 
gündüz çalışmakta olan bu kuvvetli 
arga:lizatörün Fransızların da olim· 
piyatlara iştirakini temin edeceği şiip· 
hesizdir. 

Yapılmakta olan tesisata ve Finl.an· 
diya federasyonunca işe verilen hemmi 
yet göre herhalde oyu:ıların büyUk bir 
intizam izinde cereyan edeceği anlaşıl
makta olduğu gibi, İngilizlerin de fut
bol oyunlarına iştiraki bütün dünya 
spor alemi üzerinde büyük bir alaka 
uyandırmış ve 1940 olimpiyatlarını da· 
ha cazip bir hale sokmuştur. 

Bundan başka, İtalyanın paraya ih· 
ti yacı vardır. Bugüne kadar 'büyük !ngi 
liz • Amerikan yahudi bankası ona kre. 
di açmamakta israr etmişdir. Bunun 
için, Italyanın yahudi aleyhtarı tedbir • 
leri, hariçteki yahudileri faşist devlete 
karşı daha iyi hareket tutmıya sevket
mek maksadı ile kullanılacak bir harp 
makinesi mahiyetini gösteriyor. 

Casus Lavrens 

Esasen Musolini kanunun bu mahi. 
yetini açıkça anlatıyor. Kanunun so -
nundaki bir maddede dünyadaki yahu· 
diler:n italyaya karşı alacaktan vaziye -
te göre, bu tedbirlerin hafifletilip şid -
detlendirilebileceği işaret olunuyor. 

Kanunda bir ç.:::k noktaların müphem 
bırakılmış olması da bun.dandır. Me
sela, harpte veya faşizmin müdafaasın· 
da ölmüş elan bir musevinin kazandığı 
İtalyanlık hakkı torunlarında hangi gö
beğe kadar devam edecek?. 

Bu cihet ve daha bir çokları kanunda 
tasrih edilmemiştir. Fakat bu, Musoli. 
ninin asıl maksadını daha iyi gösteri
yor. Ve gene görülüyor 'ki ırk kanunu 

sadece siyasi bir plandan ibarettir. Bir 
kalöriferin musluğcnu, soğuğa veya 
sıcağa doğru nasıl çevirebilirsek, Mu· 
solininin bu siyaseti de yarın şiddet ve 
ya yumuşaklığa o şekilde kolayca çevri
lebilecektir. 

Eğer dünyadaki yahudiler artık 

cna ve onun idaresine karşı aldıkları 

vaziyeti değiştirirlerse ve kendisine pa. 
ra verirlerse işler yoluna girecek. 

Vaziyeti baş"ka türlü gören pek az 
İtalyana rastgeldim. 

Derler ki Kudüs alındığı zaman Ti
tüs meşhur yedi kollu şamdanı Roma· 
ya getirmiş ve Tiber nehrinde Milvius 
köprüsünün altına atmış. Belki Muso -
lini bu şamdanı bir gün o sulardan çe. 
kip çıkaracaktır. 

Fakat, onun dediği gibi, insan istik
bali tahmin edemez ve istikbal tren ta· 
rifesi gibi evvelden hazırlanamaz. 

J erome et Jean Tharand. 

~ Baştarafı 6 ıncıda 
Rodz (2) un siyasetini 1921 de tekrar 
Ntirmck istiyorlardı. Halbuki dünyn bu 
devreyi coktan geride bırakmıştı.,, 

Efgan isyahı ve Lavrens 
1929 da kral Amanullahın tahttan in

mesiyle neticelenen Efganistan isyanın
da Lfıvrensin rolU olduğuna dair umumi 
bir şayin çıkmı§lı. Bunun Uzerine İngiliz 
hükumeti Lavrcnsi tekrar Asyadan geri 
aldı. 

Lavrens, 1929 senl'si temmuzunda Sir 
Hugt Trcnçard (bugünkil lord Trençard) 
a yazdığı bir mC'ktupta, o senelerde Ara
bistandnk 1 tayyare seferlerini anlatı -
yor. Sonradan felakete uğramış olan 100 
R. ve R. 101 tayyarelerinin tecrübe ya
pacaklarını Lfi.vrens haber almıştı ve bu
nun Uzerine şöyle yazıyordu: 

"Bir iki mil cenuba gittikleri ta'k,tlirde 
tayyareler RUbaclhali'ye (yani "boş mu
rabba" a) gireceklerdir. Burası yüz bin
l<'rcc mil murabbaı çok geniş bir çöldür 
ve şimdiye kadar hiçbir A vnıpnh buraya 
ayak basmamıştır. Halllı, kendisiyle gö
rüştüğümilz Arnblnrdnn hiçbiri de bu tö
lü görmüş değil. Bütiln coğrafyacılnr da 
buradan daima coğrafyanm halledilemi -
yen büyük bir meselesi olarak bahscder
elr. 

"Tan arcl<'rin tccrilbelerini bu çöl U
zerindcı yapmalarını istiyorum. Bu, büyük 
bir keşif olacaktır. Ayni zamanda, bizim 
tayynrl'lcrP. de güz<'I bir şöhret temin e
dec\'klir. Bu suretlC'. dünyanın coğraf
yası hakkındaki malümatımn: da tamam
lanacak. Bu çôlUn keşfi, esasen, ancak 
to \")'arc~ le yapılabilir. 

"Harita:. a bakacak olursanrz görürsü
n Uz ki RUbaC'lhtıJI, Knraı:;i ile lsmailiye 
arasında boş bir ı:;aha teşkil etmektedir. 
Diğer taraftan, bu teşebbilsiln, tahak

kuk ı1nınn kndnr giz'i kalması H\.zım. Tay
J·arf'lcr yola çıkmadan C'vvel gazeteler 
bu işten uzun uzun bahsclmcmcll. Coğ-

rafyacılarm birdenbire ortaya çıkan bir 
keşifle knrşılagmnlan daha iyi olur.,, 

"Bu sefere ben de igtirak edeyim de
miyorum. Fakat, isterdim. Bununla be
raber asıl olan cihet, bu tccf\lbenin ya
pılmasıdır.,, 

Rusya hadisesi _ 
1927 de Rusyadaki davalar esna~;ında 

Lfi.vrensin ismi bir lngiliz casusu olarak 
geçmiş ve casuslarm onunla Londrada gö 
rüştükleıi ileri sürillmUgtU. 

Llwrens 1930 da mebuslardan Ernest 
Turtl'e yazdığı mektupta bundan dolayı 
hn)Tel ettiğini söylüyor ve diyor 'ki: 

''Bilirim ki onlar lngllterenin resmen 
bildirdiklerine bile inanmazlar. Fakat 
benim 1926 kanunucvvclinden 1929 şu
batına kadar Hindlııtanda bulunduğumu 

ispat ederim.,, 
Uı\Tensin tekrar hava kuvvetlerine 

verilmesi lord Bnldvinin mildafaa!l üze
rine olmuştur. Baldvin o zaman başvekil
di ve bugünkil lord Tuidsmnn olan Mis
ter Con Buçan kendisine Uvrensin le • 
hinde bahsetmişti. 

l.Avrens, daha sonra, hava kuvvetle -
rinden ayrılacağı zaman lord Tuidsmuire 
bir mektup yazmış ve kendisine bundan 
dolayı teşekkUr C'derck şöyle demişti: 

"Mister Baldvinl görUrseniz lütfen 
kendisine söyleyin: hava kuwetlerine 
tekrar girişim ha) atımdakl en mes'ut 
senelerimi teşkil etmiştir. Yine kendisi
ne bildirmenizi rica cd<'rim ki, bu müd
det zarfında vazifemdo faydalı olmak i
çin daima çalışmışımdır . 

Bunları, sizin ve Mister Bald\inln ba
na teveccüh göstererek millet lehine ha
reket ettiğinizi işaret etmek lç:in söyJU. 
yorum.,, 

(2) il Rodz cenubt Afrlkanın ;lngillz 
müstemleke 1 olmıısıııd:ı büyilk yardımı 

giiriilmüş bir İııgilh; iş adamıdır. Kencll
Rlrıe "Kap Nnpolyonu., ismi 'erilir. (Hıı-

ber). 
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Ali paşa senin casusluk ettiğini 
bir mektupla Yıldırıma bildirecek 

lmp:ını.toriçe sapsarı kesllmi3U. Evet, 
~u karı;ısında duran Ham onu kalbini de 
kazandığı bir dövüııle kurtarmıştı. Velev
ki böyle olmasın, o, Halili her ~eyd<'n 
tok, herkesten üstUn scvi,>ordu. Bağır
dı: 

- Ne demek istiyorsun Marya? 
- Dokaeava tek durıır mu sanıyorsun 

imparntorlçem? 
- Ne yapabilir ki? 
- Padişaha seni gammazlamak onun 

için tehlikeli değildir. Nihayet padişah 

ü:&erine bir Aeık10la basbaııa yaşamana 

Yıldırım da eyvallah demez ya! 
EUzabet mağl\ib olmuştu. Eğer hUn

kAr Ytldınm bu işi haber alırsa, yalnız 
Elizabetl ve Halili mahvetmekle kal
maz, Sırp milleti namına da tek, canlı bı
rakmazdı. 

O Yıldırım kl, her gün bUyük bir mu
~f!criyetten büyUk bir muufferfyete 
giden clbaneilmul bir hükümdardı. 

- Peki Marya .Allah bel&.nızı versin. 
Söyle benden ne istiyorsun? 

- Memleketine dönmek. 
- Kaçacak mıyım? 
- Hayır. Ali paşa senin ca.sueluk et-

tiğini bir mektupla Yıldınma bildirecek. 
Ellzabet sl>ztinll keserek Maryanm gırt 

lağına atıldı: 

- Demek ayni zamanda kahpelikle it
ham edilerek öyle mi? 

Halil Maryayı güç kurtarabildi ve ku
lağına eğilerek yava!}ça: 

- Dinle, Elizabet. Yapmak §art değil 
ar 1 1 Jt"r 

- Anlat :Marya. Ne olacak? 
- Ali paşa bunu bir hüküm olarak de-

ğU, bir vüphe olarak bildirecek. Bittabi 
Yıldırım seni takip edecek. 

- Evet. .. _ -
- Sen°Dokqavaya bir mektup yaza

cak ve kıuıten padlphın eline ge!;lDesine 
çalıpcalwn. L .. " 

- Ne yazacağım bu mektupta? ... . 
- Vazlyctinln .kemal halinde oldugu-

nu ve artık gelme.!inde mahzur bulunma
dığını. ~ 

- Sonra! ,_ 
- Ali pasa tileeek. 
- Kaltak! 
- Ben de, sen de, Halil de kocam • 

Branko\•iç de, Dokıi.şava-da emellerimi-
ze kavuııacağız. 

- Kaltak! 
Ellzabet, yorgun ve bitkincll . .Aııabmm 

ürperdiğini duyuyor, başı §iddetle a~'rl
yordu. Ağzı kurumu~. boğazına kadar 
sı!hkl kesif bir pas tabakası yaılmıştr. ' 

Marya ) m., ~ ) nvaıı Eliubeti~yanma 
g"'lerck .saç,,, mı okşadı: 

- Memleketinde de hükUmdar aile • 
"ındensin. Gilzel Cteıkm Halilleserbest ve 
mes'ut yaşamnk, burada bin bir hud'a ve l 
r,."'nise itinde harem duvarları arasında - -

esir gıbi kalmaktan C\'la değil mi Eliza
bet! 

Elizabet bitkin bir halde mırıldandı: 
- Bin gecelik koca değiştirmiş aalfte

ler. Beni de aldattınız. Ben Sırbiııtanda 

bir hük\iınet taklibi için çalışıyordum. 

GürültUoUn başıma kopacağını ben ne 
bileyim? 

Halil birdenbire pencereye fırladı ve 
heyecanla haykırdı: 

- Bir gürültü var Elizabct. Bizi ara
makta ısrnr ediyorlar. Artık burada dur
mamız tehlikelidir. Ne olur ne olmaz, 
hünkar hakiki bir yıldırım gibi başımıza 
inebilir. 

!larya ve Elizabct doğruldular. Filha
kika tehlike gittikçe büyilyordu. Marya 
Jle Halllin bir an evvel saraydan kaı;ırıl
maları Ul.zımdı. Saatlerdcnberi Elizabet 
klmscyi kabul etmiyordu. Halbuki kadı 
efendi dahi kendisiyle mUhim bir şey gö
rilsmeğe izin istemişti. 

- E. Dedi. Sizi· saraydan nasıl çıka
racağız? 

Marya dütıünüyordu. Hakikaten bu ı;ok 
mühimdi. Ancak bir çare vardı, ama, a
caba bunu Elizabet yapar mı>dı? 

- lmparatorlçcm. Dedi. Bir fikrim 
\'Dr ama, bilmem ki tehlikeli ml? 

- Nedir Marya? 
- Bir araba gezintisi yap .Bu 3imdilik 

fsUğrab edilemez. Çunkü herkes, bUtün 
saray, .halk seni diln akşamki hadiseden 
dolny1 muztnrlb biliyor. Bizi arabayla çı
karu"Sın. 

- Ne sıfatla yanrmda bulunacaksınız? 
- Yanında değil. Arabanın içinde ve 

minderler altında. 
• Elb.:abct Halile b::ıktı. Halil de bu fikri 
kabule mütcmayildi. Ancak delikanlrnm 
kafasında Elizabeti azaba sevkeden Mar
yanın teklüi ~alkalnnıyordu. BUtUn bu 
Iıılerc nihayet sUAh olarak kendisi öna
yak oluyordu .Belki de Ellzabetçiğini bir 
fell'ikete ıevketmiş bulunacaktı. Buluna
caktı amıı, bu iııte bir feragat liizmıge1sc 
bunu yapmak da elinde değildi. 

Muhakkak ki seviyordu, hem çok se
viyordu. 
Eğer meydana da çıkarsa onu linç e

derlerdi. Kaç kişinin kanma girmişti. Aşk 
; btçare delikanlıyı hiç sevmediği clnayet-
1crc sUrUklemişti. Aklmın pek ermeme
sine rağmen bilyük maceralar bn§mdn 
bulunduğunu biliyordu. HattA kaç kere 
- ' su destislnln su yolunda kırılacağını dU-

şünmUş, \'e tüyl<'ri Urpermişti. Nihayet 
Elizabetten aldığı bir iltifat ve bir gU
lil len fazla değildi. J<~lizabet ne :?.Jar - f 
yaya ve ne de diğer Sırb kızlarınn ben
ziyordu. Meşru olmadan kendini güç ter
ked"rdi.' 

Her nasılsa ilk geldiği akşam biraz 
sevgılisini sarabilmiş, fakat cesareti ml \ 
tutulmuş, basireti nıi bağlanmıştı, ney-

1n111•:n!.lınm R;',i N · ·Al K, ,'VE' .. .'TAHIL 1 L ' iR.O M.A:NUi 
- Ala. İtiraz etmem. Senelerdenberi hep böyle yaşıyoruz. 

Ben bir kabahat yaptım. Bunu izam eltim. Beni ölrliırebilir<lin; 
terkcdebilirdin. Öldilrmedin, terketmedin. Bununla beraber he· 
ni sevmiyordun. O zamandanberi, ne ıatnan seni sevmeğe, 
öpmcğe kalksam, nefretini gtiçlükle gi?.liyorsun ... 

- Nefret mi? Hnyır, fakat doğrusunu söylemek lazımge. 
lirse, aramızda daima bir erkeğin hayali dikiliyor ... 

- Rica" ederim, kafi. Bu takdirde ve mademki kinin bu ka 
dar inatçıdır, niçin boşamadın? Ben de açık konusacağım: 

di, öpemC'mİ§ti bile. 
Zihni darmadağındı. Bu işi Elizabetle 

başb:ı~:ı konuşmağa muhtaçtı. Fakat §lm. 
di sırası değlldi, eimdi tehlike ir!ndey
diler. Aranıyorlardı ve ele geçerlerse he
zarpare edilirlerdi. 

Elizabet Halili dalgın görmliş, sebebi
ni takdir ettiği için bir şey eormamrşlJ. 
Marya da mC'mnundu, hem çok memnunT 
du. Nihayet istediğini yapını§ sayılırdı. 
Birkaç gUne kadar vaziyet t.ahakkuk et
miş olncakh. Ali paşa muharebeden dö
nünce, o da Maryanın sözünU kırmıya -
cak veya hud'asına düşecek ve böylece 
işler olup bitecekti. 

Arabayla kaçmak fikri mükemmeldi. 
Halil Ellzabete sordu: 
- Bir herif bizi takip ediyordu. Onu 

öldUrmedim. Yalnız kafasına. bir taşla 

vurdum. Bu adam bizi tanıyor. Her za -
man için tehlikelidir Elizabet! 

- Samsa çavuşu. Ben o işi hallederim 
Halil. Haydi siz dolaba giriniz. Ben ııim
di arnbayı hazırlataoıığım. 

Elizabet cariyesini çağırdı: 
- Bana. arabayı hazırlayınız. Şehirde 

bir g<'zlnti yapacağım. Sen benimle be
raber gel. O kadnr. 

Cariye çıkarken Efüı:abet kolundan ya
kaladı: 

- GördUğünU, duyduğunu kimsecik -
ler bilmiyecek. Yoksa seni elimle boğa
nın. Çok severim, ama, sırlanma hUrmet 
isterim, anladın mı? 
Kadın güldü: 
- Bana itimat et sultanun. Bu işlerin 

ustaıııyrz artık. 

1895 -1896 
focar kralı Slztsmon yılılıdrr m -0rdu 

Macnr krolı ljlsmon Yıldırnn ordu
J:ırınm sah-etinden l•orlonu \'e rncshur 
dlplomatla.rmd n (Nllcol::ull Knnljc)yt 
F'ran a hlikUmdan aıtmcı Şarla gön
dererek muavenet lsteml~tl. 

Bfrlınç scnP.dlr Osmanlr dm·letfno 
haraç Yeren Efliık ,-oyvodası Mlrtl' c 
ile nralarmda mc,·cot eski muahedeli 
tazeledi. Macnr ordu~ncla (Oonte 
d'E\•) 1 mlnde blr Fransn: erdan bir
kaç bin Fransız su, arislyle hl:r:mct.c a
madeydi. Altıncı Şarl yeniden ,,.,. mu
azz m bir ku\'\·et gönderdi • 

lJu 'kerin başında nltmcı Şarl'rn 

amca r Bnrgonya dülmsınm oğlu ( K<>r
ku uz Jan) admı alan (Oonto de Neu
\'el'fi) bulunuyor. 

Kralın ikinci yeğeni Fransa crdnr
lanndan \'C kral hanedanından mC'.şhor 
mareşal (Bn.uclcnult) b~ok }'ran ız 
şöaaJyeler:I ''e Rados reisi kebiri ( ·a
ynk) lacar ordu ona hlmıete ko ta
lar. Bn\'Yemlı ikinci Herman lmm:ında.
smda tst~ya şövalyelert de ko kowc..-
tf tczyfd ettiler. ~ 

(Devamı var) 
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Yüksek sürafLe ayar edifmli baş 
torpil lngiliz denizaltısınıtıJılof 
taraf kovanlarından fırla 

-8 
Klyelo ve Baltıktaki diğer Alman li

manlarına patates taşıynn Danımarka 

gcmllerinln tayfaları arasında lngiltere
nln mUtenddid casuslan vardı. Bunlardan 
biri, Kiycldc Franzı tanıdı ve Alman a
leyhtarlığından cesaret bularak ona ca
susluk yapmasını ima yollu tt'klif etti. 
Utkin Franz lnglltere hesabına çalışmak 
istemiyordu. ÇiınkU para hırsı yoktu, ve 
basit dü§ünccsiylc 1ngilterenin Pransanın 
müttefiki olduğunu hatırlamak istemiyor 
du. lngiltcreye malumat vermekle a~'Ili 

zamanda Jl'ransaya da hizmet elmiş ola
cağı kendisine gUçbcla anlatıldı ''e niha
yet İngiltere hesabına ça'ışmağa razı ol
du. 

Gl'nç Alsaalı w:un milddct birinci filo
ya mensup Posen zırhlısında bulundu ve 
bu mUddet esnasında umumiyetle filo -
nun vn1Jyetl, gemilerin ne halde oldu -
ğu, silahlan, efradın talim ve terbiyesi 
usulleri hakkında kıymetli malUm~t ver
di. HntU bir aralık, filosunun nç1k deni
ze çıkmak Uzere demir alacağı saati ve 
gUnU bir hafta evvel bildirdi. Fakat o
nun hiç kabahati olmadan bu haberin 
lgiltereye bildirilmesi gecikti, tali ayni 
malflmalın başka bir menb::ıdan alınması
nı istedi. 

1916 ilkklnununda '.Franz denizaltr fi
losuna verildi. Almanya bu smılarda, 

1917 senesinde başladığı muthi§ deni -
zaltı taıırnızuna hazırlanmaktaydı. KMi 
derecede gönüllü bulunmndığı için efra
dm çoğu muharib filodan alınarak Kiycl
denizaltı mektebine verildi. 

Dikkati ve zekası say<'slndo Franz az 
zamanda, bahriye i§lerinde de birinci sı
nrf bir casus oldu. Parayla çalışmadığı, 
vntanpcrvcrlik ve kin saikaslyle hare • 
ket ettiği için verdiği malumatın sıhha
tinden de şüphe edilmiyordu. Franz, ye
'ni denizaltı gemilerinin silahlan, yeni 
taarruz usulleri hakkında malümat ''er
mekle kalmadı, bu gemilerden scCere çı
kanlardan birçoğunun batrrılmasma da 
seferleri evvelden haber vermek ııure

tilc hizmet etti. 
1917 temmuzunda Frnnz denizaltı ge

misiyle harb seferine çıktı. Mahfr bir tor
pilci olmuştu. Brüjo döndüğü zaman iti
laf devlclkri casus te~kilatiyle tekrar 
temnsa geçerek denizaltı gemilerinin fa
aliyetine dair ne billyo~a hepsini haber 
verdi. 

Üç dört ay sonra, mayn dökücU Jkl de
niz:ıltı geı:nlsinin Kanala mayn dökmek 
Uzere Zcbrüjden hareket edeceğini, ha
reket tarihinden epey zaman evvel bll
dircli. Bu haber, mukabil bir tanrruz ha
zırlamağa imk5.n \•erecek lmdaı· erken o
larak itilaf de,•lctlerinin eline geldi. lkl 
İngiliz denizaltı cgmisi \'aktinde hareket 
ettiler. 

Dört gUn sonra ak§am Ustu bir İngiliz 
denizaltı gemisi Knnnl'da karakol gezi
yordu. Civarda Alman dcni?.altılan oldu-

- . rsıı•t' 
göz kulnk kesilmişlerdi· , 

sesiz geçtl. uzcre 
Süvari biraz ısınınsk e..ı f1I" 

• •0cc &' 
çay içmek içın a~ağı)'t\ 1 

dt'fn ufkn goz gezdirdi. ...~ 
• \C J' 

Kurşun gibi bir deni% rUtı rd 
le bulutlardan başka go 

c" ler yoktu. Fakat bu 11 • ~ iZ far _.ıf 
Sancakta be:> az bir .:ı· .... ı Y ' kU ,...ıı..-

Dilrbilnle dikkatle ba · bllıııt 
. in ve 

yaz iz Uzcrindc denız ı:ıkte 
ginden biraz daha ko}'ll re ıı ili 
belirdi. Yavaş yavnŞ su>'ll deııll" 

,ı\ltn81l 
mağa davranan bir bU .. J) 
misi olacaktr herhalde '-''il 

kÖ~11" 
hına çıkarken kapta~ J111iŞtL 
k6pük1U iz onu ele 'e ~ 

181,ı:ıiıı 
İngiliz denizaltı gcın tali 

. d l{aP hkc klaksonları çal ı. . urt 
Gcını ı _ _... 

kapakları kapııtıldı. 111 .. -ötıllUş ııı 
Dıiııman onları g ııe ô 

gördU ve o da derhal dCOjı:ınılt 
arruz ilıtimalleri sıfıra ıceıı d 
ÇUnkü dalmış vaziyette) Jibl 

misinin saklambaç oyn~r,.ııı y~o'J 
. e Jlll"' ne taarruz etmelerı.n .... 

soıı•~ 
Ani dalı;ından biraz puııll ,_J 

misi yükseldi \'O pc>rfskO JılY" 
b~ar _., 

çıkardı. Silvari etrafa d' J.lfY 
· ekil ı.. riskop tckrnr lçC'rl ç vı 

. ıacnkU bir şey görmcnıı~ o 
zUne çıkmı11 bulunu) ordU· ~ 

Kurşuni rengi sathı, ı~ f. 6 t 
tJJl.l§t 

priskop aynasına aksC 
11
,.,r 

urate , 
kllı:a sonra yUksek s ı:ııJli 
ki torpil Jngiliz: dcnfzalUS 
kovanlarından frrJadılar• ,,et 

MUthl• bir Jnfilsklıı bert ıı~ıJlltı 
"j Jdi ,e 

eUtunu havaya yukse ·liJ 
bir sükut takip etti. ınsı ••ıJ, .,. 
rar periskopunu çıkardı; urettl 
denizaltı gemisinden ve 1ll 

eser kalmamıstı. ı .. dt 
. in cfibı.. -" 

Yirmi kulaç dena lali er· 
teknesi içinde mahpus klli ~ 

l LU rasında birinin Alsas 1 edl· 
biltıl 

nu uzun zaman kimse nlseııdJ· 
kat birkaç ay sonra a 

1 
ti ~ 

-ınt 1ıstC C .,.,._ 
Almanların Z1ll"' tıır'f~ 

rlyesinin mUtehnssıslaz1 d~ ,9' 
kik edildiği srra.da srııJ t !• 

lurns 
euslarından gelen ına 
zllnU meydana çıkardı: .• ıııi' 

geıJl.P""ı 
İki Alman deniıalll eferf 

ldl\ s 
dökmek üzere Kana .... '.Al 

· caf\I"' v 
lnrını itilaf devıetıcrı .,.111' 

uıı ,,., 
haber verdikten ilu g ıc c 

8ıınnr& 41 
bulunduğu geı:niden 'ı;altıısrıtl 
sefere ~rkacs.k d('nı rn1 ' 

conrııs rf 
verilmişti. Bundnn ~ haber' • .s 
disi bilir: bu vazi)'etı ,.u.,.-., 

.., xoksS .... ı 
kit ml bubmadı . . . i fed" pr 

pen·erliğiyle kcndısill ... edl" .J) 
• iStC•'"' fi'" 

knk görünmC'k mı (VC'..,-ı 

-Ya? . ~ 

- Çünkü sen gidiyorsun... . ıılıle cd1
• 

- Son dakikada bunu söylemekle hak
5 

• 
11 

• • Bu yumuşaklığın, hiçbir zaman hoşuma gitmedi, hiç
bir zaman ... Sende, yerini intihap edip de yatan ve üst tarafını 
umuruna getirmiycn bir kedinin azameti var .. Söziimü iyi an. 
lcı .. Seni temin ederim ki bunda glilünecek bir şey yok! İşte 
sana her şeyi izah ettim. Şimdi gidip giyineceğim. 

Bu kadın bana o kadar yabancı olmuştu ki, çok defalar 
"siz,, diye hitap ediyordum. 

Çok samimi arkadaşlarına benden bahsederken: 
- Babası delinin biri. İrsiyete inanmam ama mutlaka bir 

tahtası eksik .• İn§allah bu böyle kalır .. diyordu. 

Giriza.na scyabat haberini ''erdiğim zaman, duyduğu acı 
bana menfur b>r zevk verdi. Kendimi cezalandırmak jçin, aynı 
zamanda bir tecrübe için, ondan uzaklaşıyordum. Belki de, 
kurtulmuş, olarak dönecektim. Fakat şayet onu y!ne nevmit 
yine ç1lgın, yine ateşli bulursam'? .. O zaman, her şeyi parçalı
yacak, bu defa onu da berab'er götürecektim ... Mesela Hindis 
tana ... Orada bir şube açacak, tabii kızım, katibim, daktilom 
olacaktı. Binaenaleyh bir rezaletten kurtulmuş olac:ıklık .. Ali. 
ye ile Kamıran ayn yaşıyacaklar, )ine çaylı briçlere devam e
deceklerdi... 

- Sanada mı yalan söyliyeyim ?. ıcw 1• 
1 

- Güzel, yavrum ama, seni buradn bırlJ • 
te ihtiyacım vur.. .. t5ıııl 

- "nU'o 
- O halde nicin? Para için mi diiŞU * 

- Hayır. 1·" • • J1'I • 
- Başını dinlemek, yalnı• kalmak ıı;ın tJ 
- Evet. ııttO' 

·~tiıtl· 1)11 
- Ben bunu Bursada iken keşfet_ını serıl t* 
- Artık benden vazgcçmekliğin ıazılll·:.; bili fi ~ 
- Zanneder misin? Sen benden daha ~)r v9P rd 9 ' 

nunla beraber yapılacak şey: Seninle bcra c ıı ) Bunu, kütuphaneden bir kitap almak için salondan ge -
çerken tesadüfen duymuştum. Büyük bir ehemmiyet verme
dim. Lli.kin karım beni babamın yanına göndt'rmesin diye 
milmkün olduğu kadar sabırlı olmağa gayret ettim. 

Uzun bir yolculuğa hazırlandım. Çok ciddi bir delikanlı 
olan Klnurana bUtUn ~leri bıraktım. Dürüst olmasını tavsiye 
ettim. Beni hUrmctle dinliyordu. Ona itimat edebilirdim. Ken. 
dislnl tamamile işlere vermiştt. Çalı§ıyordu. 

Ben kntiyen roman yazmıyorull'l. 

Çok kf•yifli görünüyordum. Hislerimi değiştirmemek için 
Girizanla yalnız kalmaktan kaçınıyordum. Bu noktaya Aliye 
de yardım etti. Pcsimi bırakmadı. Yalnız rıhtımda, gazete alır 
ken Giri.zan bir fırsat buldu: 

- Bana öyle acı verdin ki! Niçin beni de beraber götür. 
müyorsun? 

- Bu keyfi it;, eğlence değil ki, yavrum ... 
- Daha iyi söyledin ya ... Beni onlarla beraber mi bırakı· 

vorsun ? .• 

dir ... Bana lazım olacak <'şyayı ilk çıkncnğııtl 
Bu esnada Aliye yaklaşıyordu. sustult· 
Çarçabuk vedalaştık. 

Son bakışlar ... 
Ufak, küçUk bir hayal... 
Tebessüm etmiye uğraşan mahzun 

Yalnızım ... Bir muzafferiyetten 
memnunum ... 
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Nadior 1 • 

t l'eın ki •• 
nııdan ert~ı Sof yanın en büyük 

in bınnde )'İ' ordu 1 g • . 
il terı. ol un dıye seçme· 

}a kendı muhitındcn kımse 

Bulzarcadan çeviren: R,K. 

- Beni pekala anlıyorsun. .. Tah· 
min etmi§tim .. Yanılmamışım. Seni it· 
ham etmiyorum ... Reşitsb. Yalnız sana 
bir şey söylemek istiyorum ... Ya bu 
hayata bir nihayet verir \'e yanımıza 
dönersin, yahut da bizleri bir daha 
görmezsin. 

- Ben orada ne yaparım? Tekaüdi· 
yen size yeti§miyor. Şimdi hiç olmaz· 
sa benim masrafım Uzcrinizde değil.. 

- Ah sizler ... Genç nesiller ... Hayat· 
ta muvaffnkiyeti:ı sırrını yakaladım. 

zannediyorsunuz .. Erkekler kendilerini 
partilere satıyorlar .. Ya kızlar? siz· 
ler, dünya yUzündc namus ve şerefi 
modası geçmiş bir mata zannediyor· 
sunuz. .. Fakat bir gil:ı namus sahibi o· 
labilmek için saçlannı yolacaksm ... 
Meliin devirler! Dünya altüst olmuş. 

Biran sustu. Gözleri nemliydi. Son· 
ra: 

- Kimbilir? diye devam etti, kimbi· 
lir, belki de haklı olan sizlersiniz. Fa· 
kat artık be:lim bu hayatınıza ahşabil· 
mekliğim için c;:ok geç. önUmde o ka· 
dar az sene kaldı ki... 

- Benim önümde bütün bir hayat 
var, baba. Bu şekilde bir hayat süren 
yegane genç kız ben miyim? Sen böyle 
ko:ıu§urken ben ıstırab çekmiyor mu· 
yum. Zannediyorsun? Hcrltes ne diye· 
cck? Baba kızını reddetti. Ve ne için? 
Kabahatim nedir 

Gözleri nemli devam ediyordu: 
- Yaşamağa mecbur olmak mı? 
Babanın hiddeti geçmi3ti. Kızına acı 

yordu. İlk defa olarak anlıyordu ki ha· 

yat kurbanı olan kendisi değil. zavallı 
kızıydı. "Zavallı yavrum, diye düşünü· 

yordu, bayatla tek başına mUcadele 
ediyor. İu.eti nefsi ve şerefi tehlikede· 
dir .. Fakat dü11müyor. Her §eye rağmen 
hala mağrur. Brrakmasını tavsiye etti
ğim bu hayata mukabil o:ıa ne vere· 
bilirim?,, ' 

- Odama geleocksin, değil mi ba· 
bacığ.m? 

- Emret. Geleceğim, yalnız gidip 
tekaüt aylığımı aldıktan sonra ... C:ene 
bir miktar kestiler. 

Ayrıldılar. 

Nadior odasına girdi. 
Mo.sasınm üstünde bir mektup duru· 

yordu. Zarfı yırttı. İçinden bir mek· 
tupla o:ı tane bin levalık banknot dü§· 
tü. 

Nedir bu? 

"Sevg~li /\' adior ..• 
Saadetim ıc.:ıuı sürcmodı... Hu s!ıa· .. 

d6ti ktsloandal.ar. Karım, mcçkıtl bi> 
şa/ı.ıstaıı inı.zasız bir mektup aZ
mı§ .. • Meşru .:eucenitt ııe demek oldu· 
ğum~ bilmezsin, yavrum ... 

Nadior titredi. 
- Her şey bitti, diye düşündü. ben· 

den ayrılıyor ve teııelli etmek içi:ı de 
bu parayı gönderiyor. 

Mektubun sonunu okumağa cesaret 
edemedi. Fakat biraz sonra okudu. 

"Faktıt, sevgili l\.adiorum, nıii.!ttrilı 
ol. Bcıı evimde hakimim, hatttl 1caba· 
hatli oZduğıını .::ıamanUır bile ..• .Ayrıldı-

ğımız pek 7.ısa sürecektir. Unut11uı ki 
en neşeli 1·e en kcdeı-li an7ıırımd.a da· 
ima, daima seni düşü11üyorıtm. Sana 
bira::: d.a para gönderiyorımı. 

Ferahladı ve biraz kendine geldi. 
Hatta memnun bile oluyordu. Biraz 

istirahat cdobilecekti. Hamisine kar§ı 
büyük bir hürmet besliyordu. O:ıa si· 
.:lemada. lokantada, tiyatroda,ııehir ha 
ricinde yaptıkları otomobil gezintile· 
rinde memnuniyetle refakat etmişti. 

Fakat evinde, odasında \'azifelerini 
hüzünle yapıyordu. 

Paralara bakıyordu, şimdiye kadar 
hiç bir zama.:ı bu kadar büyük bir pa· 
ranın sahibi olmamıştı,. 

Bin türlü ı.·e kcdisininkinden çok da· 
ha iğrenç yollarda milyonlar kazanmış 
in.c;a..."llarla dolu bir şehir ortasmda bu 
parayı almağn hakkı olduğunu anlıı: 
dr. MP'kadderatın kendisine karşı gös· 
terdiği haksızlığı tazmine bu para kifa· 
yel etmezdi bile? 

;- . ' .,, . .. .. ... . . ·-·· ._. ,. 

EG2>edn MUDô Eser 

Atatürk Albümü 
(350) ye yakın hatıra, (68) 
sayfa nefis bir kap ve tab• 

Çok az mikdarda basıldı 

Alanın do;'.;ıısunıl. ıı chediyele 
inlıknlıııc k.ıd.ıı en lJu) ük ıııcn
ı..itıclerını, 'fı nblusgıırp, Çanak· 
kııle, t tıkl.ıl hıırplcrinc ait ebe· 
di hnlırnlarrnı, \'aıo,·nclaki hu· 
ı.ıı t h:ı) o tını, deniz gcııinlileri· 
ni, Tarih ve Dil kurull:ı~ !arına 
ait en k:ırnkleristlk rrslmlerinl, 
\'ugosl:n', lsYcç, lrnn, lngiliz 
Erdün de\'lellcrlnin biiyüklcrıle 
münnscbcllerini f;Östcren halı· 

rnl:ırını, Ankarado, Beylerbeyi 
s:ıra) ımlıı, Büyük Millet l\lecli· 
sinde ve mnnennlnrı1:ı, Flory:ı· 
daki h:ı\·ntınn ni thususi re imle· 
rlni trsbll eden 'Atnlurk Alhü· 
mii,, Türkiye mnllıu:ıtında ,Ata· 
nın rant ,·arlıfıına ait ~cgtıne 
rsrr halindedir. 

Tııriht kıymetine p:ıhn hiçil· 
mrı. albüm 

80 Kuruş 
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Olu mnı.cler tıer~On ı111at 10 dan 16 \'a 
kadar acıktır.) 

Tiirk "e htftın eserlt~rl müıe!I: Pnzar
tesıılen hıışko hl'rgiln saat 10 dan 16 'ta 
kndar "" Cuma ı:Onlerl J 6 don 17 l'C ka
der acıklır. 

fopknpı Müıe~I: llerııün saat 13 ten 16 
ya kadar oçıktır. 

Anadolu hattı 
tlerF:iin hareket erlen şlmendtrcrler: 
Snat S rle ı<oııva, 9 da Ankara, 15,15 fle 

l>irnrh:ıkır ,.e Samsun, 15,30 da Esklşe· 
hır. 19.10 do Anknnı ekspresi. 20 de A· 
dnp:ılBrı. 

llu ırenlerılen !laal g dn hareke! Pdrn 
Ankııru nıulıtclılt po:ıarte~ı. çnr$nnıtıo 
ve cuma Rfiıılerl Hıılcb ,.e Musula kadar 
ı1Prer etmeklerlir. 
Denizyollarr 
hınnbul acentell~I: 22740. Karııkıy: 

4231i2. 
Pnuırtesl Tophıınedeo \6.30 Mudanya. 

20 Bnnıiırma, 
Sıılı Tophar.eclen 9,SO lzmll, 16.30 Mu· 

dıın )'O. 10 K.ırııhlı:::ı. 20 B:ınıiırmn. fr:ılıı· 
tadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

c;a~ıımha Toı:ıh::ıner!l'n 16.30 Mudıınvn. 
20 Hıındırma. Sirkeciden 15 AyYalık. 18 
Barım. 
Pe~embe Tophaneden 9,30 lzmit. 16.:m 

Mudnnyo, 20 nandırma. Golntadon l2 
Rarndenlz. 

Cumartesi Tophnnl'clen 14 Mudıınva 20 
Oaııdırma. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
Bartın. 

Pazıırlesl Tophaneden 9Imroz, 9,30 iz. 

13 

ı•a1..an: iki mim Hatıralannı anlatan 'c \'eslkalıırı veren: A. K. 

Hüsrev Paşanın bazı mahrem evrakını da 
haınil olarak lslanbula gitmem lazımgeliyor 

-113-
Bizden birinin zaptiye tl' kiliıtı için. 

de fiilen \'azife deruhte etmiş bulun· 
mnsı bl\yük bir muvaffokıy~t olurdu. 
Hu.,re\' Paşa bu teklifini hana yaptı· 
ğı zaman sebebini de söylemcği ihmal 
etmedi: , 

- Sen, demişti. Bedros haaisesin. 
de kendini gösterdin. Bana senin gibi 
açıkgöz bir adnm lazım. 

Vaziyeti ve Husrev Paşn ile müla· 
lmtıınızı anlattım. 

Artın Tomnynn sordu: 
- E, neden 1stnnbuln gıtmek isti

yorsun? 
- Bana Husrev Paşanın büyük iti. 

mndı var. Bu giLi vazifelt•rin zaptiye 
nezaretince tasdikı icap ooer. Hus • 
r<>v Pa anın bazı mahrt-m e\'rokını 

da hamil olarak lstanbula g:tmem la· 
zınıgeliyor. 

Biribirine bakıştılar. 
Ben ne paşanın teklifini yerine ge. 

tirmeği, ne de bu adamların icra me
muru ve murahhası olarak kalmağı 

düşünüyordum. Ortaya sürdüğüm bu 
sebebi bunların lnhkikine imkan yok
tu. Bu kadarcık bir yalan uydurarak 
onların mu\'afakatile 1stsııbula git • 
mek elbette en doğru yoldu. 

Hakikatte verdiğim kararı fiile çı -
karmaktan başka gayem : 1oktu. Se
\'indiler, tekrar beni hararetle tebrik 
ettiler ve mu\'nfakat ettiler. Yalnız 
komiteye arıedinceye kadar Mcrzif o. 
na dönerek beklememi bildirdiler. 

- Meclisi umumt ne %aman? diye 
sordum. 

- Henüz hazırlıklar bitmedi. 
Kayayan bir aralık: 
- Beraber gidelim! 
Dedi. 
Tomayan bunu kabul etmedi. lstan

bulda aynen benim de teşkilata neza
ret etmemi ve orada knldlğ!m müd. 
detçe verilecek adresle temas etmemi 
ve billiassa teşkilatımı:rıı yeni dahil 
olmak üz re bulunan (R. C") remizli 
adam hakkında m lfımat elmamı söy
ledi. (R. C) bu benim icın meçhul 
dt'ğildi. 

- Ben, bu remizle bir zamanlar e
mir telakki etmiştim. 

Tomaynn sözümU bitirmeden cevap 
verdi: ' 

- Bu, rnhip Daniyelin imzasıdır. 
Bu başka! (1) Bedrosa ait şahadctna. 
menin aslını istediler, verdim. Tetkik 
ettiler. Tomnyan bir (XJ işaretini 
göstererek: 

- İşte, dedi. Ben size söyledim. 
Hepimiz dikkatle bu işare~e baktık • 
Hınc-ak teşkilatında böyle bir işaret 
yoktu. Artin bu işaretin manasını sor
du. Tomayan dudaklarını bükerek ce· 
vap verdi: 
. - Şimdilik bilmiyorum. Ancak (X) 
ışareti bir (X) in de olmasını makul 
g?steriyor. Belki bize muhalif bir tea. 
kılatın rcmizidir, belki Bedrosun ken
di koyduğu bir işarettir. 

Fnkat Hınçak gazetelerinden bi· 
rinde {X) imzalı teşkilatımız aleyhin 

'!'it· G?lııt,ıırfnn S.30 Mudanya, 10,30 İzmir 
SQr. 12 Karııdcnl:ı. 22,30 ?ıfud:ın:ra. 

Avru,,a Hattı 
Semıılon ckı1nrcı1I herslln SlrkecldPn 

!inat 22 dP. knlk:ır ve Avrurıadan geleni 
sıınt 7.25 '" Strh'<"i\'P rnuva~alat eıler. , 

Knm·nnsh·onel 211.:JO do knlkar. 10.20 
de ~Plir. 

ı:ııırne Poc;tn~ı: llerı:ıOn saat 8,50 de 
hareket cdrr. Hl,33 de ı::clir. 

r11 ,,..mleket D·şı Deniz 
Seferleri 

nonınn \'O \'OPtırlnrı: Cmnnrle~ı ı:nnlPrl 
13 ele ı-rn trnre\«>: Sıılı ı:ünlerl 18 ıie Pi· 
r«>. Bı nuı. 1 kcnıierh e. 

i lnlvan vnpurlnrı: C:ıımn flÜnlerl ... n:ıt 10 
dıı Pırı!. llrrnrlili. \'rnrılık. Trlye~ıe. 

Sırkecl f,.tasvon Müdürlüi!ü Telefon 
230i9. 

Taksi Otomobili i stemek 
için 

Sulnr ldnrc~I: llrrnftlu: 447R3. l\cşlk· 
Hc:ro~lu ciheti: 4 9084. Bebek ciheti: 

36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

de bir yazı çıkmıştı. Bununln bu isa· 
ret arasında bir münasebet tcvehhUm 
ediyorum. 

Tomayan çok zeki bir ~amdı. Fil· 
hakika biz.im dikkat nıı.zanmızı cel
betmiyen bu işaret mühimdi. 

Tomayan çok mühim bir haber da· 
ha verdi. 

- Londra komitesi Jirar adında 
bir murahhas gönderiyor. Protestan· 
larla Ermeniler arasında eiddetli 
bir brudet var. Bu cihetin süratle hal 
!edilmesi lüzumu Londra komitesin
den Elig'e bildirilmiş. Bu murahhas 
bunun için geliyormuş. 
Altı ay önce Kayayan!a oraya git· 

miş ve bu işe muttali olarak hal için 
epeyce ga)Tet etmiştik. O zaman ki. 
lisede de dar ve uzun bir ba~Tak ii
zerinde (X) işareti gördüğümU şimdi 
hatırlıyorum. 

Aklıma gelen bir noktayı söylemek. 
ten kendimi alamamıştım. Dedim ki: 

- lhtiltıı komitemizin aleyhine ça
lışan bir teşekkül olduğunu, elimizde 
böyle bir işaret olmasa da daima dü. 
şünmeliyiz. 

Tomnyan gözlerini kırpıştırarak 

dikkatle beni süzdti: 
- Yoksa, dedi. S<:n bir şeyler mi 

biliyorsun ? ı 

- Hayır,ı Tomayan. Bildiğim bir 
ueyi sizden saklamam. Yalnız Bedro
sun teşkilatımızın hedefleri aleyhinde 
olduğunu bizzat temasımdan da öğ. 
renmiştim. Bu adnm birçok sırlarımı
za vakıftı, o kadar ki, ben bunları 

bilmiyorum. Sıvasın bir kenarcığında 
mütevazı hayati olan bir~ delikanlın 
bizim sırlarımıza gUnü günUne ve bü. 
tUn tef errUatile vakıf olabilmesi dik
kate değer. 

Kayayan da münakaşaya girdi: 
- Yani, dedi. Ayn bir teşekkülün 

istihbaratı var ve bunlar bizim adam
larımızı yollanndan çevirmek için 
propağanda yapıyorlar, öyle mi? 

- Sanırım. 
- Talas Ermeni mektebinde Şo\'art 

!sayan adında bir muallim var. Bunu 
yine Talash avukat Arsin Kalfabanla 
beraber protestanlnrla birlik çalıftık
larını ben de duydum. 

- Maksatları ne olabilir?. 
- Bunu bilemeyiz. Fakat protes. 

tanların Ermenilik aleyhinde olduk • 
lanna göı c her halde bu mes.'l.i bizi 
memnun edecek bir iş değildir. 

Tomas düşUnüyordu. Her şeyden 

önce içimizden yıkılmamız da müm. 
kilndil. Ve nihayet Talasdaki bu ha
reket doğTu ise rakiplerimiz Maran. 
goz çırağı bezzaz filan değil avukat 
ve muallim gibi aklı başında, okumus 
ve müdrik adamlardı. Bizim için en 
tehlikeli taraf da okumuşl:ı.nn bu işe 
el atmış olmaları noktası idi. 

Tomnyan dedi ki: 
- Talasda bir şubemiz var. Komi

temizin hedeflerini tahakkuk vadi. 
sinde belki bu komite kadar faaliyetli 
hiç bir yer yoktur. Aklımda kaldığı· 
na göre, bu adamlar da bizd<'ndirler. 
Gayrimemnun olmalarına da sebep 
görmüyorum. 

Hakikatte Talas Merzifon kadar 
mUhimdir. BUtUn esranmız bu ko. 
mitenin elinde demektir. Artin derhal 
Talasa giderek keyfiyeti tahkik etme
li ve icap ederse Arsin ile lsayanla tc. 
maso. girerek \'aziyeti ıslah etmelidir. 

Tomayan giizcl düşünüyordu. Artn 
sözUne güvenilir, gö:rilnüşten sana cm 
niyet telkin eder, biraz da vüzünde her 
şey yapmağa muktedir ve amade bir 
insan karakteri me\•cut olduğu için 
tehdidi de derhal müessir olabilirdi. 

Burada ittihaz ettiğimiz kararlnr. 
dan en mühimi de padişah aleyhine 
islıim halkı teşvik edebilmek için gizli 
propaganda yapmak keyfiyeti idi. 

(DC\'amı \'a?) 

(1) Rahip Oaniyel te~kilatın en mü 
teneffiz başlarındandı. idam edilmiş· 
tir. 
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ada grevci er 
nı arbe veriliyor 

Başıa10Jı l mcidt r 
kullanmak mecburiyetinde kalmışlardır., 

l~çiler polisin hareketini geciktirmek 
maksadile barikatlardan rurini at~lemi~· 
lerce de yangın derhal söndürülmü~tür. 
Grevciler taraf mdan yaralanan seyyar 
muhafız ve polis memurlarının adedi 
) irmi kadardır. Tahliye ameliyesi esna· 
smda beş yüz kişi tevkif edilmiştir. 

l\iatin gazetesi, Renault fabrikalarının 
tahliye i e4na<:ında yaralanan inzibat me· 
murlanmn adedini 80 olarak tahmin et· 
mektedir. Tahliye işine 3.500 kişi iştirak 
etmi~tir. 

Kendisi dün ak~m Paris merkez ku· 
mandam ve Paris \'e civarı kumandanı i· 
le görüşmü~tür. Bu mülfil<atlar, icabında 
askeri ku\•vetlerin de müdahalede bulu· 
rıacakları kanaatini vermektedir. 

Sosyalist Popüelr gazetesi vaziyetten 
hükümeti mes'ul tutmaktadır. Bu gazete
ye göre Daladiye halen örfi idare ilanı 
imknnlarını tetkik etmektedir. 

Demiryolu amelesi federasyonunun 
milli konseyi, bütiln işçileri, genel i§ kon
federasyonu (C. G. T.) tarafından karar
la§tJnlan umumi greve iştirake davet et
miı;;tir. 

Sosyalist partisinin icra komitesi, bu 
partinin parlamento grubunu hükumetin 
istifasını lstiyen bir karar sureti kabulü

ne davet ctmistir. Bu davet Uzerinc top-

Dahiliye bakanlığını da ve!•tıleten gör 
mekte otan ve bu suretle inzıbat kuvvet· 
lcri doğrudan doğruya emrinde bulunan 
Daladye ihtilalci hareketlere karşı koy· 
mağa azmetmiş bulunmaktadır. . la.nan sosyalist partisinin parlfımento 

ispanya heyeti 
~ Başlarafı 1 incide 

rndan \ azgeçmi kr 'e tek ınuttehit biı 

cephe haline gelm: lerdır. Bugün biz ta· 
r:ıfnruzdaki beynelmilel gonullüleri mem 
leketlerıne gönderdiğimız halde Franko 
hala onlan muhafaza ediyor. Çünkü 
bizde esa en yabancılar azdı. Halbuki 
Frankoda ) abancı çok. t panyol ise yok 
gibidir. Bu vaziyette de yabancıları bı· 

raktı~ı halde a'ikerc:iz kalacağı iÇ"in buna 
yanaşmamaktadır. 

Harp dolayı~ile yük'iCk bir a"'keri en· 
du -tri kurmuş bulunuyoruz. Her türliı 

harp malzememizi tayyareleriqıizden eı 

küçuk p:ıtlayıcı maddelere kadar kendi· 
' miz im1l ediyoruz,. Hariçten bunları 

almamız<. ihtiyaç yoktur. Onun için harp 
maL mc i sıkıntısı çektiğimiz haberlerı 

a ıl ızdır. 

0,d:.ımuzda münevver sub:nlann ~k 
olma ı dli mana karşı teknikçe bizi üstün 
tutmal,tadır. t~te bütiın zorlamalarına 
rağmen Yalaföi}aya bile bir türlü gide· 
m m 1,tedirler. Madritte bu aradadır, O 
la du miyecektir. Cumhuriyet orduları 

a Jn ç . ılcmez. Bugun ordumuz ilk za· 
mankinden daha mukavemetli bir hale 
~ lmi~tir. '!\ 1erkezde harp akademimizin 

ki profe orlerinden general Asc:ado bu· 
l•mmaktadır. Şark cephe5inde general 
..;.:ı -ahu a ve m"rkeze de general Rojo 
kumanda etmektedır.,, 

~;azır de lo::; Hıyas milli matemimiz el· 
rafmda da teessürlerini ŞÖ} le ifade etmiı;· 
ti~ • 
"- Türk milletinin en ha c:as devrin· 

d k adi -ini candan seyen bir milletin 
ı: \ ,·ı ini b'ldirmek \azife<;i beni çok 
ım te'i } ) iç etmi. tir. 1 pan} ol milleti da· 
im.:ı .\tatürke hayran olmu tur. Bilhac;..~1 
biz cumhuriyetçiler ona daima modern 
t l"kl.ilerle \e deha ı ile yepyeni bir mil· 
1 t kurmuş bir bu) ük inc;a:ı gozü) le bak· 
mı ı1dır. Hükumet rei imiz ı 'egrin onun 
}- ırpte ve sulhtaki e erlerinin izleri üze· 
r·:ı·~edir. Biz J\tatürkü hiçbir zaman dik· 
tat \r a~ madık. O ıktidarı kuwetle ele 
a'mı tır .. Fa'•at bu km'\eti her zaman 
C4m'rnrı) l!!i korumak için kullanmı~tır.,,, 

S:>vyet ve Efgan heyetleri 

Dun So\ yet ve Efgan heyetleri de An· 
h 1ra:Jan ~ehrimize donmü~lerdir. 

I.:fgan heyeti rei i Şah \ eli Han be) a· 
n:ıtrnda demi~tir ki: 

"- Kara haberi aldı~rım zaman son de· 
rece mutees ir oldum. Bizzat kral, bana 
telgraf çekerek Turkiye) e gitmem için 
cmır \erdıler. (Şah \'eli Han Efganı ta· 
nın J>arh c:efiridir). Türkiyede hem Efgan 
n ılletini hem de kralın §ah mı temsil et· 
miş bulunuyorum. Dost ve kardeş Türk 

mılletinin teessür ve yeisi beni çok müte· 
e ir etti. Bu kadar büyük tee:::ıc:üre şim· 
diy~ kadar tesadüf etmediğim gibi bun .. 
d :o s::ınra da te adüf edeceğimi c:an..rnıyo· 
r '"1. Muhtelif de\·letlcrin bu ne\ i cena· 
' lt'i•ne i~tirak ettim. Fakat hiç birinde' 
.t'.tarurke ka~ı yapılan mateme ra'5tla· 
n.a hm. 
ı .. '"~mı ~ehrinin birkaç c:ene sonra dün 

) ı''m ~n ır.odern Ş"hirlerind<>n biri o!a· 
cı~mı tahmin ediyorum. Çünkü şehrin 
e :ıslan güzel kurulmuştur. l\lemleketi· 
n zd" ı(ı-di.ım hüc;nükabule ele çok mu 
teşekkirim. Biz Efganlılar kalben Ti.ırk 
mntetini bir kardeş telakki ediyor ve hun 
dan sonra da hunun böyle olacıl~ını c:a· 
adetiniz c:aad f miz ,.e felaketinizin 
de fel~-i:etimiz olaca~ıru alenen bildiriyo· 
ruz.,. 

. 
grupu icra komitesinin kararına uygun 
olarak hUkfımetin istifasını istiycn bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

Knrnr suretinde, Daladiye hükumetinin 
millet ve cUmhurlyct için bir tchllke ha
lini aldığı, zira artık ne mecliste, ne de 
memlekette hiçbir ekseriyete dayanma
makla olduğu bildiriliyor. 

Yeni tevkifler 
Paris, 26 (A. A.) - Hükumet tarafın

dan verilen emir üzerine tahliye ettirilen 
Billancourt fabriknsmm iı;çilerind~n nU. 
mn) iş yaptıkları için t0vkif edilenlerin 
miktarı 450 yi bulmuı,tur. 

Yaralananların miktarı 40 ı polis ve 
30 u nUma)işçi olmak üzere tnkrlbt>n 

70 kişidir. İsyan ve cebir cürllmlerindcn 
dolayı 300 ki i muhakemeye sevkedlle

cektir. Dün amele tarafından yapılım ha· 
sarat dolayısiyle madenler birkaç gUn 
kapalı kalacaktır. 

Lllle'de temi:7.lik servisi i§çileri de 
grev llan etmişlerdir. 

Diğer cihetten resmi gazetede neşre

dilen bir karnrnamc halihazırdaki vazi

yet dolR.yısi) le hUkümetc, halkın şiddet
le ihtiyacı olan imendüer hatlarının as-

keri kıt'alar \'asıtasi) le i§letilmcsine sa
lahiyet vermektedir. 

Avukatlar arasında 
tasfi 1e 

Baş/010/1 5 incide 
Birçok rneslekdaı.ılarımın yalnız bir nok 

ta etrafında. konuştuklarını görü) orum. 

Gerçi kanun, onların mütemadiyen Us • 
tünde durduktan ıavukatlam verilen, ta

nıtılruı haklarla iktifa etmiş değildir. A

sıl ruhu, halk nrasındnki hukuki müna
seb0tlerin, münazaalı işlerde taranann 

meşru mcnfııntlerini hak mefhumuna uy
gun bir şekilde himaye etmesidir. 

A\•ukatl·~c. yeni kanunla adliye ciha
zının iyi işlemrsi frın zaruri bir meslC'k 
alarak kl\bul edilmiştir. 

Bu cepheden yapılan tetkik neticesin
de kanunun yalnız avukatların şahsi 

menfaatlerini tt'mfn etmek dPğll, hakim

lere kanunları bilen emin bir yardımcı, 
halka sadık ve müstakim bir mü avir te
mini maksadını hedef ittihaz ettiği gö
rillür. 

J{nnunun en bariz <>vsafmdan biri 
0

de 
avukatı "iş adamı" olmaktan kurtarmış 
onu, yalnız kanunun mutlak hakimiyeti

ni biltUn münazaalı işlerde tahakkuk ct
lirmr~e l'alıı;nn bir müdafi mevkiine yilk
seltmiştir. 

Artık bir a\"Ukat tapuda bir tescil mu
amelı.-sini, idnrl mercll!'rde, herhangi 
bir idari işi takip edemfyecektir. Avu

katın ma'ıkemcler haricinde tnkip edebl
leceti is't>r: mut'o.ka kanunun tntbikın

d3 bir ihtilaf, bir n1lioazn zuhur <?tmiş 
olan meıı.,lelC're inhl ar etmiştir. 

tı;;tı'. bl'nim k?nl'~'ll"""' p-"rcı 1'""""1: R· 

'ııkı>'lnra bu mev'"i t 0 rin e•l'T'~':lr- en 
bUytl't favdneını grstPTJ'T'İ'I olm:ı'-ttn"lır. 

Avukat bu kııntı"ln hn1d1•i m('vkiini Pi

rle etmis viikselmlş, tam bir kanun adn
mr olmuı;tur. 

Tnc;flyn bahsin" gelin"P: k<ın11n hu 

hususta bir Parı>ı.et gcstPrmemelttedir. 
K<ıntınun otomatik dinamizmi hunu ken
tti K""ı:Jlrıı;> \'P 1~..,nnlıt \'annc.,khr . 

J{anunun nrntilc faydalarını önUmUzde
Jd ay basından Jtlharen f'lhlrlii?i ne göre
ceğiz!,, 

HA!il:.R - Akıu.111 ,,. • 

Çan ayada tatürk 
üzesı 

Haşta1afı 1 ıncide 
A ta'mmn daimi olarak Ankara mebu· 

su kalması hakkında Büyük Millet Mecli
sine bir takrir verileceği haber veril
mektedir. 

Eski Adliye Vekili Mahmut Esat Boz
kurd ve arkadaşları tarafından hazırla· 
nan bu tnkrirln esaslan şunlardır: 

1 - Atatürk daimi Ankara mebusu
dur. 

2 - Atatürk'tcn inhılal eden Ankara 
mebusluğuna bir başkası intihab oluna
maz. 

3 - Meclis umumi içtlmnlanndnki )Ok· 

lamalarda AtatUrk'iln adı okunur ve 
mrrlis hey ti umumiyesi "burada'' dl~ e 
CC\'ab verir. 

4 - Bu kanun ı.ükümlcrinln tatblkına 
Millet Meclisi memurdur. 

Kanunun hukuki formalitesi ile t<' ki· 
latı esnslyeye tnallük eden cihrti layiha 
okunduktan sonra kararla. tınlacaktır. 

Aln1an ada YaJ1udilere 
yok ıs 

~ 

\" c n 1 b ı r ıu zam na m e 
neşredildi 

Berlin, 26 ( !\. .. '\.) - Yahudilerin Al· 
rnan ekonomik ha) atından ihraçları hak· 
kındaki kararın tatbiki bah inde Alman 
ekonomi Ye adli) e nazırlarının hazırladığı 
nizamname ne.redilrnı~tır. 

Bu ni1.amnameye gore yahudi ticaret 
e' !eri \'e mü~ se elen kapJtılacak 'e ta-;· 
lıye olunacaktır. Bu tıcaret ev \'e mue se· 
~elerinin ari ırktan kim elere d 'Tine, an
cak halkın iaşe servisini temin maksadilc 
musaade edilecet..tir. Nasyonal 'so } ali t 
makamların tahminlerine göre, ha'en me\ 
cut yahudi ticarethanelerinden arile~tiril· 
miş bir vaziyette ancak üçte biri bırakı· 
lacaktır. Küı;iık sanat erbabı ) ahudilerin 
isimleri ikincikanunun başlangıcından ev· 
vel küçük sanatlar erbabı li:::ıtesinden si· 
!inmiş olacaktır. 

Çe 

Varşova, 26 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
24 Sonteşrinde Polonya - Çekoslo· 

vakya tahdidi hudl!d kcmisyonundaki 
Polonya heyetine Çekoslovakya arazi
s:nde yapılan tecavüz üzerine tahdidi 
hudut işlerine talc:p edilen usul d;:ıi-

resinde devam edilemiyeceği anlaşıl
mıştır. Diın 25 sonteşrinde Silezyanın 

harekat grupuna mensup kıtalar Polon
yaya aid olduğu tasdık edilen Czadea 
mıntakasındaki araziyi derhal işgal et· 
mişlerdir. 

Pragdaki Polonya elçisi Çekoslovak 
hükumeti nezdinde hadiseyi portesto e
derek tarziye talep etmiştir. Ayni za
manda yeni vaz:yet karşısında takip e 
dilen usulün de~iştirilmesini, Çekoslo 
vakya t;ırafından Polonyaya b:rakılan 

ve henüz işgal edilr..emiş olan arazinin 
derhal tahliye edilmeııini ve bu arazinin 
1 llkk5nunda değil, 27 sonteşrinde Po 
lonya ackeri makamlarına devredilmesi 
ni istemiştir . 

Polonya cl~isinin bu talebleri Çekos 
lovak h.jk(ımcti tarafından kabul edil 
miştir . 

Ezadca mmtakasının işgali esnasında 
jandarma karak~li:ırı ve Çcl:oslov .. k 
it t:ıları ile ~arpışmalar olmuştuı. 

Çe!:oslovak ordusunun miımessillcri 

Ezadc:ı ara:ı:is:ni i gd eden Polonya 
kıtalarmın kumc:.ndanına mliracrıat ede 
rek bu arazinin i•~alinin 25 scnteşrin 
de b:tir:lmesine kumı:nc!an ılc birlikte 
karar verm'ıılcrdir . 

1' tt ş ı n n n 11; ti sa t 
\l ' idi (" lİ d i r P 1 e I' • 
1ktısat \'CkalPti ihracatı kontrol tc ki

Jitı dördüncU vakıf handan Sirkecldelti 
liman hanı alt katına ta13mmaemı ikmal 
etmiştir. \'ekdletln tlco.rl tahliller l:tbo
ratuvarı da buraya nakledilecektır. 

~a~Q 

at~ 
rııd: 

Şebeke, muhtemel harp zaınanın 
çalışmak üzere kurulmuş Ş' 

Kopenhagdan İngilizce "Deyli 
rald,, gazetesine bildiriliyor.: 

·ı:narlca 
H :· Alman doktcru. pan~ 8.,.uıca.t 

bankasının mudürü, bıdr 
Aylardanberi devam eden gizli araş

tırmalardan sonra, Danimarka polisi 
bir nazi casus teşkilatını meydana çı· 

karmıştır. 

Tevkif edilenler on dört kişidir. 

bunların içinde üz nazi gazetecisi, bir 

Fransız - lngiliz askeri 
iş birliğ; 

Parı , 26 (A.A.) - Pa.ı ın si}a::iı \e 
diplomatik mahfilleri İngiliz - Fransız 

nazırları arasınd:ı ) apılan göruşmeleı in 
\erdığı neticeler hakkında tefsırlerde bu· 
lunarak iki memleket ara ındal~i samimi 
do:ıtluk henüz bir askeri ittıfak şeklını 
almamış i:ıe de bu hedefe doğru büyük 
bir adım atılmı~ olduğunu beyan etmek· 
tedirler. 
Temın edıldiğinc göre Ç.emberlayn, ar· 

kadaş arının tazyiki altında "iş \e mec:u· 
liyctın ıki de\ !et ara-ında tak ımi., ga· 
ye:::ıini güden eski İngiliz nazariye ini ter· 
ketmiştir. Bu tak im netice:ıinde kara 
hazırlıkları «aha mda Fran a) a ağır bır 
yük tahmıl edilmekte lngıltere i e 
deniz 'e ha\ a hazırlıklannı deruhte e} le· 
mekteydi. Şimdi i~e Çembcrl::ıyn buna 
mukabıl Fransanın ha\a ku\\etlt-rini bir 
an e\ \el 'e azami derc:cccle ı lalı etme mı 
talep e) lemet..tedir. 

Mülakatta neler göıüşüldü ? 
Pari , 23 (A.A.) - Fran ız • lngilı .. 

görü~meleri hakkında ha\ as ajansı tara· 
f ından verilen tafsil ata göre Fransız • Al
man beyanname proje i Çemberlayn ta· 
rafından tamamile tas\ ip edilmektedir. 
Bu yeni diplomatik 'eı:ıika, vaziyett .. ci 
gerginliğin izalefi 'e sulh ün istikran yo· 
lunda çalı~an iki memleket için yeni bir 
te~riki mesai unc:uru mahiyetinde telakki 
edilebilir. 

Milli müdafaa sahasında İngiliz - Fran 
sız teşriki mesaisine gelince, anlasıldığı· 
na göre bu teşriki me ainin ba~lıca hattan 
çizılm'ştir. Bunlardan pratik neticeler 
çıkarmak işi a \eri ek perlcre aittir. 

Akdeniz me elc~inin Fransız . ltalyan 
cephe i hakkında lG nisan tarihli lngi· 
liz • ltal} an itilafının Fransız • Hal} an 
müna.iebetlerinin ı:ıl<hı için ne dereceye 
kadar bir esas t~kil edebileceği key(i} e· 
ti tetkik edilmiştir. lki memleket arasın· 
daki münasebetlerin iyileşme ini Fransa 
kadar lngiltere de arzu etmektedir. 

t panya meseleı:;ine gelince, zannedildi· 
ğinc göre iki MikCımet ademi müdahale 
komite..,inde ha ıl olan itil,tfla iktifa et· 
meğe karar vermişlerdir. Bu itilaf namede 
general Frankonun muharip haklarının 

tanınma ı için her şeyden e\'\el bütün 
ecnebi gönüllülerinin geri alınmac:ı lazım 
gt'ldiği ta~rih edilmekteydi. 

l'zak ~arktaki \aziyet de İngiliz \C 

Fransız nazırlarınca dikkatten uzak tu· 

tulmamı.,tır. Gôrü~meler c.na"lnda Ame· 
rikanın muhtemel bir iştirakile iki mem· 
le!~etm müte'•abil menfaatlerini koruya· 
cak çarelerin ara5tırılması keyfi}eti de 
tet\ik edilmiştir. 

iki hükumet mümessilleri, tetkik edilen 
me;clclerin me\ zuları etrafında sıkı bir 
şekilde tcma«ı muhafaza etmeğe karar 

ar ır. t 
ve üç Danimarkalı v . bır 

· dekı 
Hariciye nezaretın blıg r. 

şu te 

venn · c:lerdır. Di • 

Genel Kurmay müzakereleri 
ya'nntla 

Londrn, 25 (A. A.) - Höyter ajansının 
Paris rnuhnbiri, 1ngiliz nazırlarının zi~a
r ti hakkındaki tefsiratınd:ı, iki memle
ketin harlı cndustrileri :ırasında sıkı bir 
tf'şrilti mr>s:ı.i arzu ettiklerini ka) dediyor. 

Gıuctf'lcrı ayni zamanda bir<;ok hfıdi

selere sebeb olnn grc.vler hal:kmdn d:ı 
uzun yazılar neşrediyorlar. 

D:ıily H rald gazC'tC'si, halen Alman~ a 
lehinde hiçbir toprak terki mcvzub:ılıs 

olmadığını ka) detmektedir. 
Datly M.ıil gazetesi, J'ransız • lngiliz 

mUzakPrclerini yakında genci kurmay 
mUz3kerelerinin takip edeceği kanaatin· 
d<>dir. 

Nl"ı,1! Cbronicle gnz<'tC'si, mutneoa\'V<'r 
Alman - Fransız anlaşmasının büJUk bir 
kıymeti olmıyacağını yazıyor. 

sındo mka .. ılmı 
ru ili c~ktır. 
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HAl<KI EKREM 

ı - Tahmin edilen bedeli (2408l hra 93 kuruı olan 60 kalem muhtelıı 
cms ve ebatta kereste 28 ikincite~rin 938 tarıhlne rasthyan pazartesi günü 
saat ı 1.30 da açık eksiltme usulil ile ~lmmak U1..ere münakasaya konulmuş. 
tur. 

2 - M.u\'akkat temi:ıatı 180 lira 67 kuruştur. Şartnamesi komisyondaı 
her gün parasız olarak verilir. · j 

3 - tstekllleriu 2490 sayılı 'kanunda yaıılı vesikalarile birlikte ve belli 
gün ve saatte Kuımpapda bulun:ın komisyona müracaatları. (8304) 1 

Mftlkara mal mUdUrlOğOnden: 
Malkara hilk~t konağının 938 yılı içinde yaptmla ak 17517 lıra 8l kuru~ ke 

JI bed Ilı kaba ınsaat kısmınm ihale günü olan 3·11·938 tarıhinde talip zuhur etme 
dığir.den 2-190 sarılı kanunun 40 mCl madde.c;ine tevfıkan bu ay muddet!e \e pazar· 
hk rurettle yaptırılmasına karar \·erildığınden ta'ıp olanların l incı \e 2 incı iH'in da 
iresinde 3· 12-938 tarihine müsadil cumartesi gilnü sa:'lt 11 de !\1a1Kara karma!,am 
hk makamında toplu bulunan komisyona muracaat e) lemele .. ı ıliı.n olunu1'. {8S29 

ISTANHUL HARiCi .AS~~Ehl ,. ~ : ... 
KITAATI İLANİJARI ·: · · 

T, C. Z i R A A T B A N K A S l 
Kuruluş tarlbl: 1888 

Sermayesi: l 00.000.000 TUrk Ltra11 

:;sube " aJans adedi: 262 

Zlraf \e tJl':llrl her uevi banka muameleler\ 

Paı a hiriklirenlere28,800li ra ikran1iye verecek 
lırııut llanlrncırı1a Kıııııtıaıulı ve lhborsıı Tasarruf h<'!!nplarıncıa 

ıı al ,111 :ır.t~ı hnlııııarılııra senede 4 dP!a <:ekilecek kur'a He aşağıdak1 
ııı ,\ 1 • ı.:rııt! tkıuııılye dağıtılacaktır: 

• AdPt 

4 

4 •• 
.. il .. 

1 • ttl •• 

J .! 1) ,, 

1 tiU .. 

ı.ooo 

1\,00 
250 
100 

50 
40 
20 

Llrelık .. 
•• .. .. 
•• .. • 

4 .000 Lira 
2.000 .. 
1.000 •• 
4 000 •• 
5 uııo .. 
4 800 .. 
3.200 .. 

ııJh k \ 'I : lfr .. ııplıtrırıılııkf pnrıılnı lılr "1<'11<' lçlnf1P r;o llrAilan aşa. 
..;ı c!u-:ııı•.) t•ıılt•ı·c ıı.ı ıııııı.) c ı;ıkl ı~ı IJ1',.ıll11le o;, 2\1 ftıl.lnsl.) le \'erli<'-

Kur'alar tP.neı1e 4 defa. 1 g> lül l Blrlnrlkanun. 1 Mart u l Ha 
1 trı j., c;:ı;.\dl<>ı•Plı tir 

---------Kapalı zarf uııulUe ekıtiltmeye konu· 
lan 74000 kilo ıırğır etinin beher klloııu
na teklif olanan 23 kuruş . 74 santim 
pahalı görllldUğUnden pazarlıkla satı • 
nalmacaktır. Tahmin bedeli 18500 lira, 
Uk teminatı 1390 llrAdır. Etin evuf ve 
tesılm prtlan ile mahalU teslim ıartna
meılnde yuıhdır. Şartname Bergamada 
Askeri satmalma koml1.1ronundAn ahna· 
biUr. :ruartık 30-ıt-938 rarşamba gilnn 

saat 14 de ~ apılncaktır. 1stcklih:r ıha le 
saatinden evvel ilk teminat mnkbuzln h 

rtıe şartnamenin 4 Unciı madd.•sindt• ya. 
1~-------------·- J 

1 iki .. OROLOG c:= OPERATÖR D N 
2:1' \•esa .l\Omisyona ibraza mecbur • t ecaeddın Atasagun 
dur. Ş!lrtname,·i görmek istiyenler hnf. llr. Kenıal (lz .. san 
tanm pauırt~!I, ve tarıamba günleri sa- • eha $ibihları 8,30 a "adar v• ak"l"' Karak6ydekı mua}en nı:sıni CTu .. .. ~ ... 
at 14 den 16 ya ve cumarte11i gUnO sa- l lan 17,20 de f aıclı' Tayyar• A .. r. 

nelbaşı stiklll Cd. No. (380) Ohan .es .. r 
at 9 dan 12 ~·e kadar Bcrgamada askeıi 2 nci daire No. 17. Okuyuculan. 
alon eatrm lcomlııyonuna mllracast ede· yan Ap. Bursa pazan fistüne) naklet· 

mı ... tir. Telelon: 4123:> ıl nıı lan para almnz. Tel: 23953 
bfhilcr. (633) (8277) ı.__., __________ _ 

..................... -
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Mide Rahatsızlıkları: 
Yanmaları, mide ağrılan, eksilikleri, mide ağırlığı M 
ve yemeklerden sonra bütün Yücuadda hi~sedilen 
çöküntü ve ağırlık ne işkence. Ilu hallerin kat'i C<\" az on 

resi olarak tesiri tabii olan 
Meyva TUzu: 

I 
1 Ağaran 

f"' Daima Radyolin '"""( 
~ Çünkü o sizin hem dişleri nizi hastalıklardan,hem e 
J paranızı yabancılara gitmek ten kurtarmıştır. (ı 
L--IUJlllllllllıınnıııDJ1lllıııııııılııı.- 4.-ıııııııuııııııumınııuuıvmıııııu.,ıam11141 ıj 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azamı itina 

ile yapıldığı için yurdda ecnebi mamula· 
tının hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde hiç 
stok bulundurmadığından da mütemadi· 
yen taze ihzar olunarak piyasaya çıkarı· 
lır. 

Radyolin kullamnınz, sade dişlerinizı 

temizlemek, korumak ve güzelleştirmekle 
kalamazsınız, verdiğiniz para da kendı 
cebinizde kalmış olur. 

!Jalıah. öğle ve aksam her vemek~cn sonra 

Kuınr.:I ve siyah rcn!de 11hhi saç 
boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU. IST AN BUL 

TERZİ 

Yavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzilik Akader------------------------,.. milerlnden diplomalı. Her gün evinize Beyoğlu • Parmakkapı 113, Türk !o-

nefe veren I to evi Ustilnde. 

" . 
~·f ·ıı 

'.;, ~-~ - ~ 
fti' 

O•IOI;{'a~: 
tSTANBUL iÇiN SATIŞ SALONU: 

ORIO\I - RAl>IO Horonkay B~la 
lstikıat cad. No. 324/ 1 - Beyoğlu . 

OD ON 
Yeni çıkan plak ar 

F. ŞlNDLER 
İstanbul Bahçckapı Orozdibak karşısın
da. No. lstanbul posta kutusu. 736 

..... , ..... 
No. 270239 - Rast şarkı - !la~ı~~~ gözlerine Şık ve sağlam elbise 

- Hicaz neva gazel - Ey taze kadın giymek İStiyenlere 
Küçük Melahat • .,, 

No. 270240 - Laz şarkısı - Paraşutla ineyim su M ER 
- Nikriz şarkı - Kuyuları \'ar derince 

Refik Başaran • k I 
No. 270225 -Hacı Bey şarkısı - A}'l-alığın kara taşı Terzi evıne oşar ar 

Yaşar şar.1sı - Nf\-şehir dedikleri 
Herkese elverişli fiyatla veresiye muamele 

Nurettin Şenerman ( Niko lliristidis ve ortakları müessesesi) 
No. 270226 - Niğde şarkısı - Yine yeşillendi 1 Sultanhi{mam Camcıbaşıhan l\lo. 2 

- Konya şarkıc;ı - Bahçenize gireyim. ...... iP n 

------------.. ----··----··--- ;.;mı ___ .. •• zıı--. 
................................. 
Bir sermayeli acente aranıyor 

Faal bir sanayi müessesesi 1500 lira serma.ye ile bir acente arıyor. Bil
fiil çalı~ması lazımdır. Taliplerin adres ve referanslarını ve tercümeihal-
lerini posta kutusu 2007 ye bildirmeleri. · 

\ 

( ;;)z hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 4155:--t 

. hastalıK 
Hafif bir üşütme bazan büyük bır 

çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN a• 1 "' 1~ 
ııtı 

GRiP • NEZLE - BAŞ ve DİŞ ve bütün eğri 
derhal geçirir. 

meuwııooırıımnııınıııımımııooıoo•ı-- , 
-r.·:::: l 

lrCAFER~Mü-~hii=şe~~!r 
1 Tesiri kati alımı kolay en iyi n:ıüshıl şek 

Bilümum eczanelerde bulunur. --- - .._ .................... -.-......... . ..-::::--- .. ==------·---.. ·-:C······---····•••aa•• .... ···m:a::::::;:; ..... 

GOMENTAI
( Nezle ilacı ) ik"'b•>fı' 

Çok defa ehemmiyet vermediğiniz bir~ TEZLE ve ?~lP %1o.,.1&ı1,o,ı~ 
yıkan bir dü5man olabilir. Bu mikropları imha etmek ıçın. ~:ı!Şl ~ 
lanmah. Sureti istimali çok kolaydır. NEZL~--- ve GRlP e ;\Fl~l ~ 
TAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ AG!l~ J\ J{ 'f l 
NEFES YOLLARINI AÇAR. T ES l R l M U H A l~ }{ 

eczanede bulunur. ~ 

Süpürge 
Baskül 

~nsi 

Etil eter 
lçki bandrol 

• rıı 7,5 ~Si' 
Miktarı Tartma Muhammen bedelı t~iıı.JtJ j 

kabiliyeti Beheri Tutarı JJ J{. j 
L.K.S. L. J{. 2s.60 J 

3000 A. -.11.375 341.25 55.sO 
3 A. 1000 Kg. 248.-.- 744.-

10
1.25 

1500 Kg -.90.- 1350.-

kağıdı 70X 100 ebadında 
• 210...... ..Aj 

-.4o.- ısoo.- ~' 1. 
.. . e, ş~ı ııeıı ~ 

1 - NUmu:ıesine uygım olmalC şartile 3000 adet suP~tJ ııB!l< uıı'ft1 / 
cibince 1000 kilo tartma kabiliyetinde 3 adet yerli rna~~~U ifıı. ~ıo fç) 
işlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve taııhhU 7ooO 1' .;t 
teahhit hesabına numunesi evsafında 70 X 100 cbadındıı J..nfı 
drol kağıdı ayn ayrı açık eksiltme usulile satı:ı aımacakttr·arıııdıı. f".- / 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları biza.l ...JJ > / 
,,rv' ... 4' . u~ . u~~ ~ 

m - Eksiltme 29-11-938 tarihine rastıryan salı fı: J<Or:Jli!!f ~~ 
saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki 11 1 ~~· 
pılacaktır. ııe<Je' ('_ 

· ··zU geç.en ş\l ·tit'· '-~ ',/' IV - Şartnameler parasız olarak her gUn so . ··rUtebl ıde '~ 
ceği gibi sUpürge ve içki bandrol kağıdı nüınunesı de go tterde i~ı'' ~55) 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ~n ve 538el111etef ( 
verune paralarile birlikte yukarda adı geçen komısyonıı g 

HAKKI KATRAN PASTiLLERi öksürükleri 


