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Kont Ciano 1 
Londrava gidiyor 

Beynelmilel taahhütler sahasında 

Türkiye 
dürüstlüğün 
örneğidir 

Müzakerelerin on güne kadar 
itilalla neticel.eneceği umuluyor 

. 
Bar8el-Ona,da 'Mlkt mukavemete tefl,'ik yolwnda tıtıtukl.ar aöylenirken." 

Guadalahara cephesinde 

HükUmetciler 

Fransa ile ltalya 
arasında 

görüşmeler 
yapılacak 

Londra, 3 (Hususi) - İngiliz mahrille. 
rinde, umumi hatlar hakkında İngiliz - İ
talyan anlaşmasının tahakkuk etmiş bu
lunduğu zannedilmekte ve bir anlaşmanın 
imzası İspan~·adaki yabancı gönülliller 
meselesinin memnuniyeti mucip bir şekil
de halline bağlı bulunmakla beraber, gö
rüşmelerin paskalyadan evvel mesut bir 
neticeye varacağı ümit edilmektedir. 

Londradaki Ingiliz - ltnJyan anlaşma
ı;ının akdile belki de doArudan doAnıya 
Fransız • İtalyan görüşmelerine yol acıl
nıış olacağı bildiriliyor. 

Dcyli Ekspre" ve Deyli Meyi gazetele. 
rinin bildlrdiifine göre, İngiliz • İtalyan 
ıınlaşması 10 gün zarfında imzalanacak
tır. Fazla güçlük çekilmeksizin bütün nok
talar üzerinde bir anla,maya varılmıştır. 

Deyli Mey) ayrıca diyor ki: 
''İki bük6mct arasında bir nota teatisi 

yapılacak ve bu notalarda iki memleket 
arasında yeni ve sağlam bir dostluk mev
cut oldulu bildirileceklir. Bu nota teati-

~ Devamı 8 incide 

Hariciıe vşkili 
. ~ şefirımlzde 

Fransaya ıltlca eden binlerce milis- Çarşanbagtlntl Mısır 
~en arycak 200 zü Frankoculann .ıldlyor 8 

yanına gitmek istedi 
Madrid, 3 (A. A.) - General Mia. 

ha, bu sabah cumhuriyetçilerin taar. 
l'llZUııu biZ7.at idare etmek üzere Gu· 
adalahara cephesine hareket etmiştir. 
~huriyet kıt'alan Sailis'i geç • 

nıışler, dün ak§am Abandesi ve bugiln 
de nı··hirrı u bir sevkulceyş noktası olan 
Punta.ı del Abejar'ı işgal etmişlerdir. 

General Mihahanm harekatı bizzat 
~~ etti~i Gu~dala:t.ara cephesinde 
UkCiınetçılere müsait çok şiddetli bir 

muharebe -cereyan etmektedir. 
Cephe gerisinde kadınlar 
çalışıyor· 
! Cephe gerisi te~kilatı hararetle de
va:" etmekte ve birçok hizmetlerde 
saglam erkeklerin yerine kadınlar ko
nulın.aktadır. Madridde birçok yer altı 
tramvaylarını kadınlar idare etmekte. 
dir. 

Frankoyu istemeyenler 
B LU§On, (Fransada) 3 (A. A.) -

Hariciye Vckı1i Dr. Araı, Kahireye 
gitmek üzere, bu sabah 8,35 te eksprese 
bğlanan hususi bir vagonla tehrimlze 
gelmit ve istasyonda vali muavini, em
niyet direktörlüğü erkaru ve birçok ze· 
vat tarzıfından kar§ılanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz, Perapalas oteli
ne inmişlerdir. Doktor Araı, çarpmba 
günü Daçya vapuriylc Iskenderlyeye 
hareket edecektir. 

Sovyet Rusya
da bir tevkif 

Belçika komünistle
rinin eski umumi 
katibi gaka/andı 

Brüksela. 3 (A.A.) - ''Yirminci Asır,, 
gazetesi, Belçika komünist partisi eski 
katibi, Hanri Döbök'ün karısı ile çoc:u. 
ğunun bundan bir ay evvel Moıkovada 
tevkif edilmiş olduklarını haber ver· 
mektedir. 

llra.ya iltica eden lspa.nyol milisleri Musolfni, ispanyada lflen Wr ltoJyan 
arasında, hangi tarafa gönderilmek tflyyareMnin oğlmm nif(ln verllikten 

_.. 0f'vamı 8 incide sonra öperken · Döbökün karısı aslen Yi.lbudi olan 

Harp Çinliler lehine blrRmka;~İuda 
·. inkişaf ediyor . dereler taşdı 

Japonlar mevzii muvaffakıyetler Tarlala;u::~ zarar 

kazandıklarını iddia ediyorıar 
Londr•, 3 (Hususi) - Hankovdan Nankin üzerine yürürken Japonya Lon-

gelen haberı .. · v · ç· · t k · · · t k . ere gore. Komintangıri ıon dra ve aııngtona ının a sımını e • 
celsesınde M 

k i ' areşal Çank••;şek siyasi ve lif etmiıti. Bu teşebbüs, Vaşingtonun 

ba~, er vaziyet hakkında uzun beyanatta infial ve muhalefeti üzerine akim kalmıı 
;.ı.unmuitur. 

Mare~aı ~az· t h . . . :ı ıye akkrn:la nıkbındır. 
Japo~l~rın eınellerini tıı!ıakkuk ettir. 
. m.~ kıçın Çir:t yeniden otuz fırka aıker 
gon.dermeleri lazım olduf'..1nu, bunun 
da· ımkinsız bulunduğunu aöylemigtir. 

Japon ihtiraaından bahseden marepl 
Çan~kaytek deıni§tir ki: 

• - 1927 de, milliyetperver .latalar 

ve inkisara uğrayan Japonlar Şmtugu 

da işgal için Tiyen Çin hadiselerini ih
das etmiılerdir ... 

Komintang kongresi, mesaisini bitir. 

miştir. MareFıi Çankaytek reisliğe, U· 
angtoningvei ikinci reisliğe seçil~iştir. 

Şimdiye · kadar ~ bir merkezi bil
_. Devamı 8 incide 

Bolu, 2 (A.A.) - lki gündenberi ya
ğan kardan sonra dün hava lodosa çe
virmiştir. Sabaha kadar fasılasız yağan 
yağmur karlan birden bire eritti. Dere
ler trıştı. 

Bolu ovasından geçen büyük su et. 
rafındaki tar1alara ofdukça zararlar ver
mİ§ ve bir kısım ovayı -su altında bırak
mıştır. Şose üzerindeki bazı köprüler 
yıkıldığından Mudurnu posta kamyonu 
kireç köprüsü baımda kalımı ve Gere
de postası mUşkilla't ve teahhilrle gel. 
mittir. 

Suların köylerde ve mülhakatta da 
zarar yaptrğı tahmin edilmektedir. 

Yunanistana giden Lord Loyd 
beyanatında böyle söyledi 

İki gündenberi şehrimizde bulunan 
İngiltere L-0rdlar kamarası azasından 
Lord Loyd, dün İstanbul gazetecile. 
rini kabul ederek beyanatta bulun
muştlll". 

Lord Loyd lngilterenin en ileri ge
len devlet adamlarmdan olup, bilhas· 
sa lngilterenin Yakın Şark memle. 
ketleriyle milnasebatmı alakadar e • 
den meseleler üzerinde büyük bir ih
tisası bulunan ve ayrıca diplomatik 
hayatının bir kısmını geçirdiği Tür. 
kiyeye karşı samimi sempati besliyen 
bir §8.}ısiyettir . 

Türkiyedeki diplomatik vazifesi es
nasmda. türkçeyi de öğrenip bugüne 
kadar unutmamı§ bulunan Lord Loyd, 
son birkaç sene içinde üçilncü defa o
larak memleketimizi ziyaret ediyor. 

_.. Devamı 8 incide Lor(J. Loy"R. 

A vusturyanın ilha
kını logiltere tanıdı 
Fransanın da bu günlerde ayni 

şekilde hareket etme·si 
bekleniyor 

Berlin, 2 (A.A.) - lngilterenin Bertin 
bü)·ük elç.isi bugün \'On Ribbentropa iki 
nota vermiştir: 

Bu notalarla İngiltere Avusturyanın Al· 
manya He birleşmesini tanımakta ve Viya. 
nada bir İngiliz başkonsolosıuaunun açıl-

mnsını istqmcktedir. 
İfl8illera bu konso1oshığu 15 nisanda 

açmak tasavvunınd;ıdır. Münihleki lngiliz 
kosolosu ayni vazifeyi \'iyannda da göre-
cektir ; · 

Devamı 4 OncOde 

Pr. Fisenje üniversi
tede konferans verdi 

BOyOk Tıb Ustadı Morfo•oJI enstltUmtlzll 
pek beğenerek bunu Parlsteklnden 

Ustun gUrdll 
Bir grip rahatıızlığını taroamile geçir profesör Fisenje, pertcmbe ıünü An• 
mi§ olan sevgili şefimiz Atatürkü mu. karadan şehrimize gclmiıti. Profeeöu 
ayene etmek üzere memleketimize ge- Gureba hastanesinde, Morfoloji emti· 
len Franaanın en büyük doktorlarından ~ De•amı 4 unctıde 

Suvari!erimiz 
hareket 

Avrupaya 
etti 



etcle et-
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Hdlya .. z ENGİNLER neler tahayyül eder 
bilmem. hiç fllphesiz onlar da bot 

vakitlerini tatlı tatlı geçirmenin çaresini 
bulurlar. Hangi insan sadece bu hayat· 
la iktifa eder de ara.sıra, hatta günde 
bir iki saat hulya alemine dalmağa 
kalkınaz? Hikayeyi bilirsiniz: Adamca· 
ğmn biri korkak:mrıı; gece acele bir 
ihtiyaç duyduğu zaman bile dı13rıya 
yalnız gidemez, kansını uydndmrnuıı. 
Bir gece yine öyle refakatli bir sefer 
icap etıni§. Güzel, berrak bir hava; a· 
ym da on dördü, on beşi... lforkaklt • 
ğını unutan adamcağız kansına dönüp 
"~ir tüfeğim oha, dağlara çıkıp da eş· 
kıyalık etsem ... ,, .diye ba§lamı,_ Karısı 
~: "llaydi, Efendi işini çab·.ık bitir de 
yatatnn, benim çok uykum var 1,. de· 
mİ§... Ben bu hikayede erkeğin haline 
gülmekten ziyade kadının haline, reali
teye tl içinden boyun eğmi1 olmasına 
e.cınm. Şimdi hatmma geldi: Onun da 
bıran evvel yatağa dönmek istemesi 
belki uyumak için değildir de yarım 
kalımı rüyasına yeniden kavuşmak ü· 
midi iledir. 

Zenginlerin neler tahayyı:il ettiğini 
bilmem ama züğürtler çoğu zaman 
hulya kurnıağa: .. Param oluydı ... ,. di· 
ye baılarlar. Fukaralar demiyorum: çiin
kU fukaralığın pek fazlaSI, en mübrem 
ilitiyaçlan dahi tatmin etmek imkanını 
bulWllrıamak insanı acrsemletebılir, bul· 
ya kuranuyacak kadar vücutça ve ka· 
faca zayıf bir hale getirir. O derece fu. 
kara olantann hallerinden memnuniyet· 
&öatcrmeleri, daha iyi bir vaziyet d·J§Ü· 
nemcmeleri pck!la kabildir. Bir Fran· 

su moral.isti. Vovnang (Vauvenargues): 
"Esaret insanlan o kadar al~altır ki ni
hayet kendini onlara sevdirir,, der. İn· 
sanı her türlü ıerbestiden mahrum eden, 
demek ki enretin en ağır ı~kli olan 
&on derece fukaralık da öyle bir netice· 
Ye varabilir. Eskiden işçilerini, uşak· 
la.mu yan aç ve çulsuz bırakanlar hiç 
§ilphesiz - kendi heaaplanna - daha 
akil!ne hareket ederlerml§; aıağı ıı· 
nı!Iardaki insanlan isyana, ihtilale mü· 
tefekkirlerin, filozoflarin değil, milte
i~kkir ve filozoflara kanan, onlardan 
mıneesınr"bta:n ytllnek sınıf tarafından 

bah§edilmiı refahın sevkettiğini iddia 
hiç de garib olmaz. O nisbt refah, da
ha iyiyi tasavvura imkan vermiştir. İn
san terakki etmediğini, tıynetinin eski· 
den ne iac gene o olduğunu ~yliyenle
tin kulaktan çınlasın? Bugün yö.ksek 
sınıfın, a§ağt sınıflara eskie~n m~sela 
. Orta • Çağda olduğu gibi muamele et
me_:sini istiyecck. öyle bir rm.amel'!yi 
dogru. haklı göre<:ek kimse var mıdır? 
liiç §Üphesiz ki yüksek sınıfa hak, in· 
saf hialcri girmiıtir; o smıfın insanları, 
herhangi bir kimseye edilen hakaretin, 
haksızlığın bütün beşeriyeti alikadar e· 
deceğini anlaımıılardır. Onların maya
•ında hasıl olan bu değişiklik Orta • 
Çağ nizanunı kaldırdı ve on sekizinci 
asır fikirlerini, hareketlerini kabil kıl· 
eh. 

Züğürtler hulyalanna... N~den bah· 
lt'deccktim, nelere saptıtrı r... Artık ye· 
ri~ de kalmadr. Belki başka bir g>'Jn 
.liiğiirttcrin hulyası hakkında -;öylemek 
istediklerim tekrar hatırıma gelir de 
!barım. Nurullah ATAÇ 

Bir dava . dolayıslle 
G · tavzih 

_ azeteı:ııizin · 19 mart 938 cumartesi 
ıunktı S&Yısında "Bir dolandırıcılık iddia. 
~· ~~ takipçileri iddiayı reddediyorlar.,. 
C aş _J#l altında bir adll:re haberi neşretmiş, 

ela.J, Cevdet ve Cafer Tayyar işimlerlnde 
fi~ klşl -ıeybine asliye üçüncü cezada 
hır dava acıldı~ını, ilk ifadelerin nhndı§ı· 
n.1; maznunJann suçları olmadı~t yolunda 
~.'ade verdiklerini yazmıştık. l\fevzuubahs 
uç zat bize gönderdikleri bir mektupta n
leyhlerine hukuku amme davası açılmış 
:~lunduaunn, dava henüz nclicelenmedi
l ni bUdfnnekte ve masum olduklarmı f. 
eri sürınekledirler. Mektupta şöyle denili-

l'or. 
.. B 

'ilav ~ d<QJaya üç defadır çıkarı:. Zaten 
ki1 ~ enQz nclieelenmcmiş; gerek mah. 

1 .. m Yetim(% ve gerrkse berrıafimi: de ma• 
ı.ım değildir. 

16 &enede b i 
l k n ez: adliye karşı&rnda ya::ıcı-
ı yapar ve hiç b · . 

Ark d ·ı ır zaman lekelcnmcdım. 
a a9 arı11ı da böyledir. Biz namuskar 

adamlarız Bh 'b • d 
1 : .. gı ı avalar her zaman o. 
ur. !eşvık Ve tahrik e&eri olabilir. Rica 
e~erız. Ba ha1t1su bl:lere acımak sure. 
ille .tekzip bulltlrur..!aıuz iyi olur.,. 

. Bız S:\dece alent celsede cereyan etmiş 
hır mahkemede?l bahsetmi, ve maznunlar~ 
rlan hicblri ale:ııbinde bir şey 3-'annamıı. 
olmakla beraber aIAkadarlar1n tavzihini 
neşirde bir mah?Ur görmüyoru7.. tn,allah 
beraat ederler. · 

Londrada yapılan iktısadi 
ve mali müzakereler 

Gelen haberlere gUre heyetimiz lnglllz malt ve sınat gruplarlle 
birçok milbfm anlaşmalar yapma~a muvaffak olmuştur. 

İtimada şaym. bir yet1den öğrendiği- cti~.iz, .İngiliz ~ermayedarlanylc ve r leri hariç olmak üzere, hüsnüniyetle 
mize göre, bir müdettenberi Londrada endustn gruplarıyle, evvelce musam· çah§acak her nevi ecnebi te§ebbüs ve 
bulunan mali heyetimiz, orada yaptığı mem proğram dairesinde görüşmeler. sermayelerine memleketi açık bulun· 
temas ve müzakerelerden çok iyi müs- de bulunmuştur. Evvelce de resmen te- durduğu kanaati vileud bulmuştur. 
bet neticeler almış bulunmaktadır. Hey· yit edildiği gibi bu müzakerelerin hü- mu§tur . 

ingiliz tipi 
cıgaralar 

Clbaıi inamuUltı 
iogllter~de beğenildi 

İngiltere piyasalarında Türk tütün 
ve cigaralarının sürümünün temini i. 
çin bir müddettenberi çalışıldığı ma
lô..mdur. İnhisarlar umum müdürünün 
son yaptığı Avrupa seyahatinde Lon
draya kadar giderek bu İ§ üzerinde 
çalıştığını ve bazJ iyi neticeler elde 
ettiğini yazmıştık. 

Mütemmim olarak öğrendiğimize 

göre bazı İngiliz cigara fabrikalari
le yapılan anlaşmalar üzerine bu mil. 
esseselere devamlı bir surette yaprak 
tütUn satmarr.'" 1

• 1:-ru-laşmıştır. lngL 
liz fabrikalı:. .~ıanlarma yüksek 
evsaflı Tilrli t . · :-ıü karıştırarak tec
rübeler yap<l· .l:ıl'dır. Bu tecrübeler
le elde edilecek cigaralar beğenilirse 
Türk tütünü üzerindeki siparişlerini 

arttıracaklardır. 

Diğer taraftan lngilterede :ı'ilrk ci. 
gara.larmı satmak için de bazı anlaş.. 
ma.lar yapılmıştır. Bunun üzerine Ci
bali tütün fabrik8.3ında, bir, bildiği • 
miz Türk tipi tabii kokulu, bir de 
sun'i kokulu İngiliz tipi cigaralar ha. 
zırlanarak Londraya. gönderilmi§tir. 
lngili.zler, kendi harrnanlarınuzJa yap. 
tığımız tabii cigaraları beğenmi§ler. 

fakat, bilhassa İngiliz halkının zevki· 
ne uygun olan sun'i kokulu lngiliz ci
garaları yapmakta. fevkalade muvaf • 
fak olduğumuzu itiraf etmişlerdir. O 
kadar ki, Cibali fabrikamızda yapılan 
kokulu İngiliz ciguralarını: Ingilizle • 
rin meşhur Kam.el cigarasile beraber 
bilm~en içenler iki cigarayı biribirin
den tefrik edememişlerdir. 

Şimdi, İngiltere için hangi evsafta. 
cigaralar yapılacağı tesbit edilmekte 
ve malıyet hesapları yapılmaktadır. 

İnhisarlar umum müdürü, bir haftaya 
kadar şehrimize donecek ve LQmirada 
yapılan anlaşmaların fiiliyatına geç~

lecektir. Tiltün ve cigaralarımızm In. 
giliz piyasalarında çok rağbet kaza • 
nacağı şimdiden tezahür eden ddil • 
lerden anfaşılmakt:ıdır. 

• GE:'llLİK belediyesi sırt ve semer ha
mallığını menetmiştir. Burada da lstan· 
bulda olduğu gibi el arııbaları lmllanıla. 

caklır. 

• SUI~AH 1DARES1'nin şehrin muhtelit 
semtlerine yaplırdı§ı yangın muslukları. 
nın adedi 523 e baliğ olmuştur. Ahşap ev· 
Jcrin kesif bulunduğu yerlerde yangın 
musluklarının ynpılmasına devam edile
cektir. 

• ÜXİYERSlTE'nin bu seneki krkaldde 
bütçesi 2,5 milyon liradır. RekHir bu para 
ile yapılacak işlerin plA.nın ı haımlıyar:ılt 
,·cldletc ,·ermiştir. 

• l\lAARlF VEKALETİ yüksek tedrisat 
müdürü Cevat dün Üniversite ve yüksetı. 
muallim mektebi işlerile meşgul olmuştur. 

• ORTAMEKTEPLERDE'ki fakir ve hi
m:ıyeye muhtaç çocuklara yardım için bi
rer himaye heyeti kurulacak H >eknlet de 
ayrıca fakir talebeye yardım edecektir. 

• (1X1VERS1TE profesörler kadrosun-
dan iki profesör alTılacak ve yerlerine 
A vnıpadan yenileri getirtilecektir . 

• ZONGULDAKTA bir vatandaşın mem
lekete armağan olarak yaplırmağı taahhüt 
etti1'i M bin lira kıymetindeki lise bina
sın;n merasimle temeli atılmıştır. 

• EDIRKEDE nisanın haftasında açıla
cak olan 2j0 kişilik eğitmen kursunun 
hazırlığı bitmiş ,.e fi~leri taman~ıa.nı:ıııştır. 

• GC;\lRÜK komis:roncula~ bırlığı tara
fından Ankaraya gönderilmış olan heyet 
müsteşarla temaslarda bulunduktan sonra 
~ehrimfze dönmüştür. . . . .. 

• BURS.'.DA'ki :Kecatıbey kız; cnstıtu~u 
için 11faariC vekaleti taraf~ndan 200 hın 
1. a ı;arfile modern bir bına yapbrılacak-
ır . i 1 

tır. Binanın temr1 ııtma merasım yapı • 
mısl1r. 

kümet namına doğrudan doğruya bir ____ E_l_e_k_t_f_l.-k----
istikrazlaı ala.kaıdar olmadığı sabit ol· • 
muştur. Müzakereler, Etibank tarafın. ı 

dan tesbit edilen madenlerimizin i§letil· tesisatcı arı 
mesi, beş senelik pl~n mucibince mem· 
lekette tesis edilen yeni endüstrilere ait 
inşaatın vücuda getirilmesi, Jimanlan· 
mmn yapılması gibi büyük iktısadi ve 
sınai k211kmmamızın hedeflerine uy~un 
bir mevzu üzerinde cereyan ctmit ve 
esaslarda mutabakat hasıl olmuıtur. 
Şurası salahiyettar kimseler ta.rafın 
dan temin edilmektedir ki.: İngiliz ka
pitalistleri, memleketimizin ikttsadi va
ziyet ve gidişini müsbet vakialar ve e· 
serler üzerinde tetkik ettikten sonra, 
hüklimetimizle yapılacak bilyilk endUst. 
ri işleri üzerin.de tefriki mesai etmeğe 
ve bu işler için lüzumlu göriilen kredi 
ve elemanlan vermeğe karar vermişler
dir. Bu suretle heyetimizin Londraya 
yaptığı bu seyahat, İngilizlerle iktısadi 
sahada işbirliği yapmak arzularını ta· 
hakkuk ettirmiıtir. 

Bu vaziyet üzerine, mali mahafilde, 
hükumetimizin, spekülasyon sermaye-

Yumurta ihracatı 
başladı 

Altı aydanberi tam ve görülmemiş 
bir durgunluk geçirmekte olan yu. 
murta ticaretimizde son blrka<: gün
dür biraz canlanma alAmetıeri baş
lamrştrr. Bu meyanda. Yunanistan 
ye 1t:ı.Iyaya da mllhlmce sevltlyat ya. 
pılmııktadrr. Harfct ticaretinde yeni 
bir "Veche takibe ve yeni müşterller 
tedarikine başlayan !talya bu me. 
yanda piyasa.miza bUyUlt ehemm1yet 
atfetmektedir. 

Son alışların tesirile yumurta pi
yasası sandrk başına 21 liraya kada.r 
yükselmiştir. Fakat bu yükseliş ta
bii değil gayrltabit tesirler altında 
vukua gelmiş tel!kkl ed1lmektedir. 
ÇUnkU, şimdi ihracat, imkAnı başl~
dığı ve talepler olduğu halde müs
tahsn piyasalardan kUl miktarda 
yumurta gelmemektedir. Gelen yu. 
murta, değil ihracata, hattd. şehrin 
ihtiyaçlarıl'$ bile kft.fi geJmjyecek 
kadar az bulunmaktadır. 

Fakat sıcaklar çoğaldıkça ve mev
sim ilerledikçe ihracat fmkft.nlannın 
çoğalmasi!e bcrn.ber Aııadoludan 
meva.rldatm dıı artacağı Umlt edil
mektedir. 

Almanya.ya da yumurta ihracatı 
JmkAnları temin olunacaktır. 

f.[~4-.~) 
• !\EVYORK'da açılacak olan sergiye 

iştirak etmek üzere hükumet 500 bin lira 
tahsis etmişti. AJlkadarJara sergiye ha. 
z1rlanılınas1 için emir verilınf~Hr. 

• EDfnNE lisesinden yetf~en gençler
den mürekkep 50 kişilik bir kafile ile fs
lanhul!ipordan 30 kişilik bir kafile 23 nl· 
sanda Edirneye bir seyahat ~·apacaklardır. 

• Ml~IAR Si. 'AN için Ankarada yapıla
cak olan büyük ihlifalde, Sinanın Trakya. 
da ki eserlerini gl)~tercn bir film çevrJI. 
ıniştir. 

• Al\,\ Y idaresı höprunün Adalar iske· 
lesinde bazı tadilat yaparak yolculann sn
ralle v:ıpurl:ırı bo,allmasını temin edecek. 
lir. 

• Şehremini halkevinde dün akşam Tan
buri Cemil için bir ihtifal yapılmıştır. th. 
tifalde sanatUrın muhtrlif eı;erleri çahn. 
mışlır. 

• TiCARET ODALARI haıirana kadar 
kaldırılacak ve :yerlerine İktisat odalan 
kaim olacaktır. Ticaret ve sanayi odaları· 
na ba~h olan ticaret hor!lalarınm dn nf. 
zamnıınıeleri dei'fülirilecektlr. 

• DE~IZRANK umum müdürü \'usuf 
Zi:ra Öniş Ankaradan ~ehrimiıc gelmiştir. 
Bankı:ıntn bütün teşkiJAtı hazirana kadar 
tamamlanmı, olacaktır. 

• BELEDİYE et niese1esinde kasaplar 
şirketi ile altı aylık bk- ınuka\·ele yapmış

tır. Şirket bu işe 50 bin lira ile iştitlk 

etmektedir. 

imtihan vermezlerse 
. iş gUremlyeeekler 

Nafia. vekA.letl tarafından geçen 
· sene nisan başında neşredilen ve, 

elektrik tamir ve tesisatı. asansör 
tesisatı, ·her nevi elektrik motör tş
Jerl ne uğraşanların bir ehliyet im
tihanına tabi tutulmasına dair olan 
talimatnamenin verdiği mühlet ev
velki giln bitmiştir. Bunun için elek
trik tesisatı tşlerile uğraşan miler;. 
seselere Natie. başkomiserliğl dün 
eski vesfkalarrn kAm\Ien hükUmsUz 
olduğunu bUdtrmlşUr. 

Talimatname hü.kümlerine göre 
bu gibi işlerle uğraşanlar yeni bir 
imtihana girmek mecburiyetinde 
bulunmaktadırlar. Bu imtihanlar 
tallplerin çalıştıkları şubelere göre 
ayrı ayrı yapilacak ve vesikalar da 
bittabi ayrı ayrı ehliyet şubeleri O.
zerinden verllecektlr. 

imtihan Yerip de yeniden vesika 
almamış olanlar yeni bir imtihana 
girmedikleri ve vesika almadıkları 

·takdirde hiçbir elektrik tamir ve te· 
sisatı yapamıyaca.klar ve ·yapsalar 
da bunu kabul eden müesseselerce
za görecektir. Halk da bu hususa 
dikkat etmeğe ve ehllyetname araf
trrma;;.a mecbur bulunmaktadır. 

~ ~ 1 Elektrik tesisatı işile ugraşan a-
rın miktarı şehrim-izde 200{1 kadın-
dır. 

Kızllaya 1000 lira 
teberr.u 

Anka.ra, 2 (A. A.) - Kızılay cemi. 
yetinden: 

İstanbul tilccarlarmda.ıı ve Türk te
baasından müteveffa Hristo Dragoni· 
sin vasiyeti mucibince cemiyetimize 
teberru ettiği bin ttirk lirası bu sabah 
ailesi tarafından cemiyete teslim e. 
dilmiştir. Bu insaniyctpen·er vatan
daşın ruhunu taziz ederiz. 
Menfasından anayurda. avdet eden 

Mehmet Aliye cemiyetimizce 60 lira 
y::ı.rclım yapılmıştır. 

Tokat bavalisinde iskan edilen Ro· 
manya göçmenlerinden muhtaç on a-· 
Ueye 100 liralık tohumluk dağıtıl. 

mı~tır. 

--------·~ ________ ,_,, ..--. ~ __.. 
• DENIZYOLLARI idaresi tarafından 

hazırlanan Karadenize mahsus yaz tarife • 
si bugünden itibaren tatbik edilecektir. 

0 OTTOBÜS MESELESİ clrafındukl neş. 
riyaltan dolayı açılmış olan muhakeme· 
ye dün de devam edilmi~, Recai Nüzhetle 
Sahur Saminin avukatları gelmediği icin 
kendilerine yenıden tebligat yap1lma~ma 
karar verilmiştir. 
- . SUCULAR CE;\flYETİ şehrin mubte. 
lif semtlerinden saka başılıklar kurmağa 
karar vermiştir. Bunlar Harbiye, Nişantnşı, 
Valde çeşmesi, A~·azağa, Kuledlbi, Şişhane, 
Şişli n Finıza~ada kurulacaktır. 

• SÜTÇÜLER CEMİYETİ sütlerin ve 
:sütçülerin kontroJü içJn sermayesi esnaf 
tarafından veri1mek üzere muhtelit semt
lerde kontrol istasyonları kurulmasını b:
libdar eden bir plan hazırlamış ve beledi
yeye vermiştir. Belediyenin bu istasyon
larda baylar YC doktor bu1andurmaııı i5· 

tenmektedir. 
• ADIYAMAN.\ tetkikat'için gitmi' olan 

profesör Piltard halke>inin verdlli çay 
ziyafetinde bir konf.erans vermi:ş ve sözle
rini şöyle bitirmiştir: "Biz Anupalılar bu 
büyük kültürü yaralan siıin atalarınızın 

ancak torunlarıyız.,, 
• tş KANUNU'nun tatbiki icablanndan 

olarak mezbebaya fazla mOstahdem alın
ması için 938 bfılre"fne fahsüıat konmuş
tur. 

• lSTANBUL ticaret ve sanayi odası ile 
Borsanın bıJtçelerJ birinciUnunda vekaie
te göndeTiJdi#i halde elin tasdik edUip 
geri gelmemiştir. Bu gecikmenin hazira-
11a kadar yeni iktisat odalıın kanununun 
çıknca~r ve bu surette bütçenin esa~ından 
dellşece#inden dolayı oldufu ileri sürül-
mektedir. · 11 

-·--------------··------------
Fransız 

KURUN'da 

kadınları 
memnun ... 

8 VTVN Fransız gazeteleri., diUatleri. 
ni, bizce basit teldkki olanabilecek 

bir karı • koca dava.!t üzerine teksif et. 
miş bulunnuorlar: Yeni cvlenmil~ bir genç 
kadın, kaunana8ından bizardır. Ve, malı· 
kemeye başvurarak kocasının aurı bir a· 
parlıman tutmaşını istiyor. Mahkemenin 
verdiği karar lehindedir. 

Bir hafla evveline kadar Fransada evli 
bir kadın her hususla J;ocasma labi idi. 
Onun, hiçbir hukakl şahsiyeti mevcut de· 
ğildi. "Ben kagrıarıam ile geçinemiyorum. 
Ondan ayrı biz: ev tutalım/., dcmrjjc ka
nunım hicblr ıaldlıiyeti yokta. 
Asım Us, diyor ki: 
"Fransız aile lcinde kadının bu geri va. 

ziyeUni bn defa değiştirmeiıe knrar vereli• 
Jer. Medeni kanunlannı bu bakımdan de
ğiştirdiler; yeni Fransız meden1 kanunu 
mucibince aile reisi gene erkektir; fakat 
sadece aile içinde J..1Jmanda hakkı ona a
ittir. Şimdiye kadar olduğu gibi aile reisi 
olan erkek kadın Ozerinde mücbir bir ~mir 
deiıildir. 

Onun Jçln Fransız kadınları buglinlerde 
pek memnundurlar : 

- Medeni hakkımızı :ıldık. :\fedeni i,. 
tiklUe kavu~tukR,. 

Diye söylenl:roTlar. 
Halbuki Fransız kadınlarının ancal 

geçen harta sahip oldukları bu nevi hÜI\. 
riyeb~ TürkJyede kadının pec;e içinde ha· 
yallan uzak sayıldığı devirlerde bUe me"fo 
cat idi. Türk kadınlannın Cumburird 
devrinde mazhar oJduklan &iyast hakla~ 
ve hürriyetlere gelince Fransız kadınla .. 
rının bunlan ne Z}ij!Uln alacaktan henüs 
belli de~ldfr. Çok arip değil midir kt 
kadınlık hukuku bakımından bu seri va
ziyet Avrupada imıanhk hukuku namına 
büyük bir ihtiJAJ tarihi vücude getirmiş 
olan bir milletin memlekelindedir!,, 

TAN' da 

Varakı mlhri 
vefa ı .. 

1 SPANYA harbinin kua bil' tarihçealnJ 
yaptıktan ve devletlerin bu 1ıar1' 

kar#ııındald vcuiuetlerini not tftiklen sotr
ra Sabiha Zekeriya diyor ki: 

"Franklsllcrin muva(faki)•etilc İspan
yada harp biter mi 'l Ornsı belli olmaz. 
tnsillerenin ecnebi ordnlan İspanyadan 
çekmek için mfiza.kerelerde bulu11~ulo, 
.l\UIIetler cemiyetinin yağla balla :ıgzını 
kapadıiıı bu günlerde, Iogilterede Millet. 
Jcr cemiyetine müzaheret birll~i Lord 
Sesllln Ba,kanlıAı altında bir tçtimn yaptı 
'l'e ı,u kararları neşretti: .. · .. 

ı - İngiliz büki'tmclinio paktın bulun 
vecibelerini ifaya amade olduğunun bildi
rilmesi . 

2 - Tnnrruzn u~ıyım her 'devletin mil. 
rıaraa:sının temJn edilmesi. 

3 - İspanyol bükı'imctinin müdafaası 
için, yiyecek, mühimmat ve malzeme teda. 
rik edebilecek bir vaziyete konulma~ı. 

Milletler cemiyetinin dut :rutmuş bül· 
hül gibi, sesinin keslldi~i bir sırada ~en.. 
rtine müzahir birli~in bu kararları husnil 
niyete delil olmakla beraber, pek komik· 
Ur. İspanya yıktldıktan, taarruza ttifrıyad 
milleller yerle yeksan olduktan sonra, to
mar tomar knrar ne,retmek, hAdiselerle 
alay etmek gibi bir şey ... Karardan ne çı~ 
kar1 Kararfarı tatbik etmedikten sonra ... 
Varakı milıri v;forı. 1'lm olmr, kim rlinJ 
ter.!,. 

AKSAM, da 

Kuvvetimiz 
8 UGVN, "Günün hddbeleri., si.ıtunun.· 

da, bir Fransı:. ga:elt8inden afınml/, 
şayanı dikkat bir fıkra var. Du yabancı 
gazele diyor ki: 

"M. Yon Papcn, AJmanyauın Anl.'.ara 
scfiridir. (Not: Papenin Ankara elçiliğine 
iaYini haberi henüz tahakkuk elmiş de
ğildir.) Çünkü Almanya, gözle~ini t:~r.~ 
şarka ce•irdi. İkinci Villıcl~ın b~?·uk 
hülyası "Şarka nüfuz etmek,. dı. Bu ru)1l• 
sının timsali Bertin - Bağdat demiryola 
oldu. Türkiye, bu muazzam haltın ilk du
rağıdır. İkinci Yilhelm Tiirkiyeyc şnlafal· 
Iı bir seyahat ~·apmıştı. Ayni mane>ra ~a
ha az gösterişli bir şekilde başlıyor. Tur. 
kiye, 1Iindistana doğru acılmış ka~ı, ,.e 
şarki Akdeniz üzerinCle fcvkalarle lıı r la· 
rasrnt ve bir nöbet 3-'eridir. . 

İngiltere ve İtalya bütiin hunları hızım 
kadar iyi bilirler . ., 
Akşam muharı:iri şu nwtalenyı 11iimtıı~ 

uor: 
"Bu yazılarda hakilqıte uysun nol\lalar. 

var: TÜrki:re kuvvetlidir, Türki:renin dost 
Juğu kıymellidir. Türkiye, Akdenizin şar~ 
kında en kuvvetli devlettir, bir çok Prle• 
rin kapısıdır. En değerli mukaddeı·:ı"ı hil
kim bir mevkide ve bir kudrettedir · 

Fakat bir noktayı iyice tasrih ctmel. IA
r.ım: Türkiye o derece kun('tli, kuv' etini 
ve ehemmiyetini o kadar müdrikllr ki 
herkesin dostlufunu aradığı b~ müstesna 
kudreti yalnız sulh u~na Jmllanmaj a az:. 
melmiştir. Kemalist Türkiye si:ra.sl rekabeti 
ve menafatlerfn, nüfuz1arın çarpıştıfl bi1' 
saha asla olamaı.,. 
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ve çok ka.znnmı~tı. 

Rouot>ya.yı geLıren sedyeyi, ttarak. 
sas, bahçe ortasında karşıladı. Ugak· 
hırım bir el i§aretıy!e durdurdu. U· 
§aklar, omuzJarmda taşıdıkları sed • 
ycyi yere indirdiler. Harakaoe ağır 
perdeleri kendi eliyle açtı. Kız kla'd& 
elniı:ı. çıtdıruıya vurulduğu genç kızı 
pek merak etmişti. Rodopya ile göz 
göı.e gelince Saf oya h&k vermekte te. 
?eddUd etmedi. 

Güzel kız, pek açıksaçık bir haldey· 
dl. Rodop balkanlarının eiddelli so • 
ğuklanna atıımış bir vücudun, bu çok 
sıcak Mısırda. kapalı bir sedye içinde 
giyimli olarak seyahat edemem~l pek 
tabilydL Sedyenin içi f ırm gibi ol • 
muştu. 

Ha.raksos sol kolunu, bir kürek gi
bi, genç kızın beli altına soktu ve bu. 
ğusu tüten taze bir somunu fırından 
çıkarır gibi genç kızı çekti, sedyeden 
~ıkardı; ve kucaklty&rak eve doğru 
kofitu. 

Haraksos, her Elen delikanlısı gi· 
bi, hovarda mizaçlıydı. O güne kadar 
her şey aklına gelmiş ve aklına aeleı> 
her şeyi yapmıştı. 

Fakat evlenmek? asla. 
Asla, bunu dU§tinmemi~t1. 
Rodopya ile g~en ilk hafta sonun. 

da. ise, H&.ral~zos her ~eyi unutmuş· 
tu. O gline kadar itiyad edinmii oldu. 
ğu her şeyi. Hatta bu gilz:el kızın, MI· 
sıra., kendisi l~in değil, kız kardeşi i· 
çin getirilmiş olduğunu da unutmuş. 
tu. Fakat y:ılnız nklma yeni yeni ~
fen oir §eyi unutamıyor, uykularını 
kaçırmaya b~lıyan bir dU§Unceden 
bir türlü kendini alaımyordu: 

Jiholo m lu 

Evet; Harn.ksos Rodopya ile evt"n. 
meyi dUşünUyordu. Kızı ilk göril§te 
sevruiııti. Onunla ayni dam altında ge· 
çen her gün ise bu sevgiyi azaltmı . 
yor, biliikis ~iı:!detlr.ndirJyordu. 

P..odopyn., yeni efendisinin evine a
yak b:ıstıgı anda, hayatının ilk erke
ğine kavu~t·~ğunu anlamıfitl. Ve yeni 
efend!si onunla ~6k iyi tanı,mak için, 
UZUn uzadıya beklemeye lüzum g6r. 
lncrni§ti. 

Rodopya, Haraksosun olmuştu. 
Haraltsos çok zengindi, f aka.t hiç 

de eli açık bir adam değildi. GUzel 
kız, onun bu tabiatını da deği~irmiş· 
ti. Elen tacirin eli öyle açılmıştı ki, 
bUtün hizmetkarlar hayret ediyorlar. 
dı. Haraksos, her i§ini bll"akmıştı. Mı
sırı tek Firavıma ka~urmak arzu. 
sunu da, ticaretini genişletip daha 
çok kazanmak hırsını da hatta uyku· 
sunu da. Aradan bir iki ay geçince bu 
hal daha berbatlaştı. Artık tek işi, 
tek arzusu ve hırsı kalmıştı: 

Rodopyanm göntunU kazanmak, Ro. 
dopyayı mes'ut etmek ve bu sıcak Mı. 
sırda, bu kanı kaynatan Mısırda Ro
dopya ile diz Qire yaşamak. 

Eline ne geçerse kı?A veriyordu. 
Rt~ onu çıldırtmıt gibiydi. Ve sevme. 
nin bUtUn hünerlerine çok iyi alıştı
nldıktan sonra Sisam pazarına gön. 
derilıniş bir kız olduğu J~ln, betbaht 
Haraksostaki çılgınlığı her gün bir 
parça daha arttırabiliyordu. 

Rodopya için evi başta başa değiş· 
tinni§ti. Bu da kMi gelmemie. bahçe
nin bir tarafında daha rahat, daha 
bUytık, Baray gibi büyük bir bina yap. 
tırmayn. baş1amı8tı. Rodopyaya biz· 
ınet i~in bir alıı.y cariye ıatınalmıştı. 
Akfl&lnıan, koyu esmer Hiksaa kızla· 
nııın ~elpaze ıalladıklan bUyük tera. 
sa.da kızın kollan a.rasm&. umnıyor 
ve ;endinden geçiyordu. 

u hat gizli cemiyetteki arkadqla· 
rmın canını Bıkmaya başlamıştı. Hat. 
tA aralarında onu hıyanetle itham et
meye kalkıpnla.r oluyordu. Haraksoı 
buna d1 ehe:rrımlvet \'ermiyordu. 

Fakat ~det uzun aUrmedl. Ro
d'), •anm Menf ~ehrlnde yerleoı 1csin. 
den «ltı ay •onra bir garib hAdise ol· 
du Ye Rodopya ile Haraksos, hatır ve 
hayallerine .ı:elmi}'eeek bir ~kilde bi· 

ribirlerinden ayrıldılar. Şöyle ki; 
''Bir akşam Ustü, yine büyük tera. 

sacla sevgililer, kalplerinin tatlı çar· 
pmtısı ile bqbaşa otururlarken, bir 
kartal, koca bir kartal, o güne kadar 
görülmemio derecede büyük bir kar. 
tal all7Jlldl1. Cariyeler, hattA Harak. 
aoa ile Rodopya telAela kaçıgtılar. 

Kartal teraaaya inice gagasiyle yer
den bir §eY aldı ve geni§ geniş kanat 
aa.vurarak uçtu gitti. 

Firavun Psametfk bekArdı. Taraf
tarlan aa.ltanata bir varlı temin et. 
meal icab etiğini kendisine aöylUyor
Jar, f &kat dinletemiyorlardı. Nihayet 
Menf b8.§kAhini ile ileri gelen kuman. 
danlar ve nedimleri bir heye~ halin
de Psametik'i ziyaret ettiler. 

Firavun kendilerini Menf sarayının 
harlkulide güzel olan bahçesinde ka
bul etti; 

- Ne lstlyomınuı? • dedi • evlen
memi mi? Niçin beni istemediğim bir 
i§e sevkediyorsunm'! Ben baba ol. 
maktan nefret eden bir adamım. Ba
ba olmayı fena addettiğimi sanma. 
YlJlIZ. Hayır... Fakat bir lnAn çocuk 
sahibi oldu mu onu ölm~ fanetmek 
lô.mndır. Zira. o her şeyi unutur, sa· 
dece çocuğu ile me§gul olur. Merha· 
meti çocuğu içindir, sevgisi, ıefkatl, 
her şeyi. Halbuki blr hUkilmdarm bU
tUn bir millet için, mabudlann kcn· 
disine bahsettiği iyi duygulan bir ço. 
cuğa irJ1isar ettirmesi iyi olmaz. 

Lakin bu f et selesini başkAhln df n. 
lcmcmckte ısrar etti ve dedi ki; 

- Ey firavun! Sen mabudla.rm sev· 
gilisi ve oğlusun. Ama. ben onlann 
hizmctkanyım. Mabucllar sevgili oğul. 
lanna aöyJenwlikleri pyi hiımet.. 
kArlanna emrederler. Ben bana ya • 
pıll'JU§ olan bir emri yerine getirlyo
nım. Evfor.cceksinfz ve çocuk sahibi 
olacaksınız. Bu mab:.ıdlarrn emridir. 

Ve tesadüfe ba}cmız; tam bu sırada, 
gökten, öni{'rlnc bir işlemeli kadın a· 
y:ıkkabısı düşmez mi? 

Meğor kartal Haraksosun terasa. • 
ınndıın havalanırken, Rodopyanm bir 
kundurns:mı kapıp götürmUş ve, an • 

lıı.şılan, bunun dişe gelir bir §eY ol
madığını hissedince ağzmdan bırakı.· 
vermiş. 

Ayakkabının dUgUşUnü başkahin, 

gilzelce istismar ettı. Hemen yüzil 
koyun yere uzanarak dudaklannı a
yakkabıya. değdirdi ve bağırdı: 

- Ey mabudlar! Sevgili oğlunuz 
Psametik'e hiddellenmeylnlz. O ar
zularınıza itaat edecektir. 

Sonra firsvuna döndU: 
- İ§te... • dedi • bu ayakkabmrn 

öteki teki nerede bulunursa oraya gi
deceğiz ve bu ayakkabı kiminse o ka.· 
dın bizim senden sonra.ki firavunumu. 
zun a.nnsı olacak. 

Rinıyetlcre in nma.k lfl.zırnsa. Men! 
şehn baştanba§a ararunıtı ve böyle. 
işlemeli ayakkabı giyen çok olmadığı 
için, firaYunun adamları Rodopyanın 
i?.ini bulmuı:lar \"C bir müddet sonra 
da Haraksosun sevgilisi Psametikin 
karısı olmufitur. 

Haraksos bu halden çıldınnı§hr. 
Fakat arkadaş!an Rodopyadan isti
fade etmek imkanını bulmuşlar; hafl 
cemiyeti onun emri altına koyınu§lar 
ve PsameUk de kıza i§ık olmakta ge
ci kmediği için, gilnün birinde Yunan· 
lıların istediği ~kilde harekete geç. 
meyi kabul etmi§ ve Mısırın diğer 11 
hllktlmdarcığmı ortadan kaldınnıştıl". 

Rodopya Psametik'e bir kaç çocuk 
yeti§tirmiı ve vefatmd:ı Keopa ehra • 
mma gömUJmUıtar. 

B1Trt 

rstenhulda Rerg1 
hlnnsı 

HUkömet, tstanbulda yeni bir ser 
sti blnnsı inşası fç!n yardım olmak 
uzere, bu seneki iktisat vektl.letl bUt
çeslne 50.000 Ilra tahsisat koymuş. 
tur. Du tahsisat her !;ene bUtçcye 
konulacaktır. 

s 

Açık denizlerin 
yuttuğu balıkçılar 

Brötanya yarım adasında matem 
devresi hangi aylarda başlar ? 
Kutup Aşu&<ı 

Şarko 
Maceralarla dolu 
hayatı ve ölümü 
Fransanın §imali garbisinde Brötan. 

ya. yarımadasında bir balıkçı nesli ya. 
şar. Burada toprak kısır ve verimsiz
dir. Bu arazide oturan Fransızlar, de· 
nizden istifade etmeye, baJık avlıya • 
rak beslenmeye mecburdur. Brôtanya
Iıln.r, her sene martta bal!k avlamak 
için aimalin uzak sisli dcnizlerir,e açı. 
lır, morina balığı avlarlar. Her s ne, 
balığa çıkan gemilerden bir ı;eya il:i· 
si dönmez. Brötanya yarımadns!, ge • 
milerin dönüş mevsimi ola.n ağustos. 
tan teırinlere kadar acı bir bck1cme 
de\Tesi geçirir. Her ailenin gözleri u
fuklardadır; kocalan, nişanlıları, sev· 
gililerl bekler. Eller Allaha doğru a
çılmıştı:-. 

Teşrinle!'den sonra ufa.k balıkçı köy 
terinin birtok evlerine acı bir matem 
çöker. Dullar hıçkırır. Annelerin göz • 
yaşları, yetimlerin mahzun çehreleri 
üzerine dökülür. Yokluk ve sefalet ev· 
lerin Ur.erine kanat gerer. 

FranEa hükuıneli, her sene sayısı 

yüzlere yaklaşan bu felaket geçirmiş 
insanla:-a yardım edebilmek için bir. 
çok çarelere ba.~vurur. Diğer taraftan 
bırçok ccn1iyetler de bu uğurda çahsır. 
lar. "Deniz işleri" cemiyeti, her sene 
balıkçı gemilerinin en uğrak yeri olan 
tzlanda. açıklarmn. bir hastane gemisi 
gönderir. Fransa hükfuneti bu cemi • 
·e y.ırdım · •1 eni 

b!r posta pufu llıdas etmiştir. Bu pul 
yeşil renktedir. Ü~de bUyUk kutup 
seyyahı doktor Şarkonun menkıbeleri
ne dair rcsinıler vardır. 

Bu yeni pulun sabp çıkarılınası 

mUnasebetile Jurnal gazetesiğ Dr. Şar
konun hayat ve menkıbelerinin bir hu· 
l!sasmı yapmı§br· 

Şarko denizci bir ailenin çocuğu de. 
ğildi. BUylik babası kömUrcUydU. Ba· 
bası hayatını hasta.nelerin kokulan 
içersinde insanlığa hasretmiş bir dok. 
tordu. Oğlunun da doktor olmasını is. 
tiyordu. Fnkat Şarko çocukluğundan
beri açık denizler Uz.erinde yelkenle • 
rint şişirerek giden bir yelken gemi • 
sinde y~amo.nın hasretini çekiyordu. 
Bir gUn baba.sına: 

- Ben gemici olacağım! dedi. 
- Gemici ıni? Olmo.z! 
- Niçin olmasın? .. 
- Evvela doktor diplomanı alır • 

l!lm, ond3n sonra. istediğini ya.parsın. 
Şarko doktorasını yaptı. EwelA Sal. 

petriye hastanesinde, sonrn da. P:ı.stör 
müessese.sinde çalı§b. Babıı.sınm arzu· 
su yf'rine gelmişti. Arlık kendi bul • 
yasını hakikat sahasına <;füarabilirdi. 

Niçin olmasın? 
Genç doktor bir gUn mazisini dU. 

şilndü: 

- Doktorluk ho~uma gidiyor. Fa -
kat hiçbir vakit babamın oğlu olamı· 
ya cağım. 

Ve o günden sonra yeni bir hayata 
atıldı. Babasının ölümünden sonra e • 
linde her arzusunu yerine getirebileceı· 
bir servet kalmı~. Şa.rko kotra.siyle 
İngiliz sahillerinde gezintiler yapmaya 
ba§ladı. Bu kotraya, baba.sına ilk de
fa gemici olmak istediğini söylediği 

glln aralarında. geçen muhaverenin 
hatırası olarak "Niçin olnıamn • Pur· 
kııva po,, i.mıini verml!!ti. Bu mini mi. 
ni kotranın direğine mtl8tatll şeklınde 
yansı siyah, yansı beyaz bir bayrak 
.;ekilmişti. Bu ba}Tak daha sonrn ku. 
tup denizlerinin buzlu mmtakatan u. 
zerinde de 11allanaC2ktı. 

Şıt.rko bundan sonra ikinci gemisini 
yatıbrdı. Bu. yüz to11luk bir golttu ve 
adı "Niçin olma.'2n 2,, dlr. 

Bu gemiyle )'ı. ıra. gitti, İrlanda et· 
rafında d 1 ~onrn stajyer olarak 

Kdşif Do7ct<tr Ş<ır1mum "Ni~in olma.sın,, ismindeki g mi3i ... 

Ça.nakkalcdc bntn.n Buve zırhlısnıda 
çalıştı. 

Şarko, sisli şimal sahillerinde, siyah 
köpüklil dalgalarla. çalkanan karanlık 
ve buzlu denizlerin hasretini çekmeye 
b:ı.şla.mı§tı. 1901 de beş adamla bera
ber, Feroeye doğru yelken açtı. Şimdi· 
ye k:ıdar kendisi ve arkad~ları bu el· 
vnn görmemişlerdi. Şarkonun kalbin. 
de hem derin bir macera aşkı, hem de 
kuvvetli b!r ilim se\•gısi ynnyana yn. 
şıyordu. 

Şarko 2260 mil sahada altı defa de. 
\"am eden bu scya.hatinden hem birçok 
tatlı hatıralar, hem de bircok ilmi mil· 
şahedeler getirdi. 

Ertesi sene, iki yüz tonluk Roz • Ma
ri ismindeki bir golt üzerinde yine ~i
male doğru açıldı. Bu sefer Şarko fen· 
ni bir vnzifeyi üzerine almııltı. Müm. 
kün olduğu kadar kutba doğru yürUyc. 
cck, müşahedeler yapacaktı. 
lzlanda~·a doğru 
Şarkonun çocukluk arzuları yerine 

gelmişti. Artık uzak ve az tanınmış 

ıklimlerc açılıyordu. Doktor, !slanda 
sahillerinde uzun uzun d.oJaitı. lzlan . 
dayı tanıdı ve candan sevdi. 
Diğer tarnft.ruı lsla.nda esyahati 

Şarkonun şöhretini etrafa yaymağa 

başlamıştı. DönUşte Paris salonlarına 
meşhur bir adam olarak girmek im • 
kanını elde etti, Fakat açık denizlerin 
rüzgfırlanna göğUs germeye alışını§ o
lan doktor, salonların kokulu ve ağır 
havasma alışarnıyo=-du. Şaı ko, dnımn 
uzakta, kutba kndar gitmekten iba
ret olan ülkUsUnc kavuşmaktan bnşkn 
bir şey dUşünmUyordu. Bu, Şarkoyn 

milli bir vaz:fe gibi geliyordu. Fran
sızlar 18 inci asırda kutup yolunu aç· 
mı§lar, fakat bu yolda ilerlemeyi ln. 
gilizlere, Ruslara, lskoçyalılara, Nor. 
vcçlilere, B~!çikahlara, Js,•eçlilcre bı. 
rakmışlardı. 53.rko Fransız bayrağını 
lmtup yolunda göstermeye kar:ı.r ver
di. 

O vakit Fr~nsız cumhurreisi olan 
Lube ve fen akademisi doktora yardım 
ettiler. 250 tonluk 32 metre uzunlu
ğıında UcUncü bir golt yaptırdı. Gemi 
her turlU tazyike dnvanabilerek b'r 
şekilde yapılmı5tı .. ~iye "Fransız,, 

mi VC'rildi. Bir program haz.ırlo.ndı. 

Gemi mUretteba.tı arilSına bir de Alp 
dağlerı kılavuzu kondu. 

1903 Ağustosunun .nihayetine doğru 
gemi Havr limanından hareket etti. 
Evve18. Arjantin kryılarrna doğru yol
landı. Oradan cenuba teveccüh etti. 
Şarko tayfalarına "\ıızif enizi yapaca
ğınızdan eminim. Çünkü memleketini· 
zin §erefi sizin elinize te\'di cdilmi§ 
bulunuyor . ., demi~. 

Bu sefer yirmi iki ay devam etti. 
Şarko yazdığı "Cenub kutbu etrafın. 
da,, isimli eserinde bu sef cri tatlı Us. 
lfibiyle ~ok canlı bir §ekilde anlatıyor. 
Burada hakikat tıpkı hulyalarına ben. 
.ayordu. 1''1rtınaların sislerle boğuştu• 
ğu, foklardan başka ziyaretçileri ol • 
mıyan buzlu denizlerle buzlu toprakla
rın biribirine karıştığı Vandel adasın
da kıısı g~irdiler. 

İlkbahar gelince gemiciler baltalar. 
la buzlar arasında yol aça aça adanm 
cenup kıyılarını keşfettiler. Buz dağ. 
lan çözülmeye ba§lnyınca Fransu: ge
mısi adadan ayrılabildi. Şarko adadan 
ayrılmadan evvel oradan geçişinin bir 
hatırası olsun diye taştan bir chra.m 
yapmrş, temellerine, içinde adlarını 
ve geldiklerini bildirir kAğıt bulunan 
bir §işe saklamıştı. 

Adadan ayrıldıkları tarih, büyük 
fırtına zamanıydı. Gemisi az kalsın bu 
fırtınalardan birisinde batacaktı. Be
reket versin ki Arjantin cumhuriyeti· 
nin göndermiıs olduğ"J yardım gemisi 
yetisti. Şarkonun gl'misi ancak bu 
yardım yesinde Boenos Ayrese döne
bildi. Artık seyahat devam etmek 
mUnılrlln değildi. ÇünkU gemisi tehli· 
keli surette redelenmi§tl. Şarko ve 
tayfaları bir posta vnpuruna binerek 
Fransaya döndüler. Seyahatleri fay • 
dasız kalmış değilr;ı. Anayurda, neba. 
tata, hayvanata, arziyata, müstehase. 
ler ilmine dair birçok yeni bilgiler, 75 
sandık dolusu kolleksiyon, on sekiz 
albUm dolusu vesikalar getirmişlerdi. 
Palmar takım adalarını da keşf etmi5-
lerdi. Fransa bu f edakir evlfttlannı 
kahramnnlara layık bir §eki1de kargı
ladı. Fakat Doktor Şarko Fransada <>"' 
turamazdı. O evlendiği zrunan bile ba
ln.vınr Torvcçte bir tetkik seyahati 

Devamı ll tııctde 



Franşo Ton, Joao Kravford, Rober Mongo
merJ, artistler sendikasının 
erkAnı harbiyesi idiler 
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Güzel, son derece gilz.el bir hava 

var. Otomobilde, ağır ağır Sunset 
Bulvardan geçiyorum. Yolcular kal -
dırımlar üze.rinde acele acele yürüyor· 
Jar. Bir amele r.yaklıırını sürüklüyor. 
Bir satıcı kız çikletini çiğniyor. 

Tabii burada, Holivuda alelade bir 
şehir nazariyle bakan yani sinemayla 
alakalan olmıyan, burada doğan, ba- ı 
balarının rneslcklerile, mesela kundu. 
nı.cılık veya banka memurluğu ile 
meşgul olan insanlar da var. Fakat 
Holivudda, bu cihet ekseriya unutu -
lur. 

A! ... Çırkin bir kadın geçiyor! Bu 
hadise cidden durup bakmaya, ba§ 
çevirmeye değer. Ho.kikaten çirkin 
bir kadın. Neredeyse, gidip onu öp -
mek istiyorum. Esasen herkes, onun 
yıı.nındnn geçerken memnuniyetle gü
lümsüyor. Herkes ona karşı bir sem. 
pnti duyuyor. 

Jete, iki palmiyenin arasından 
(Vandom) un cephesi görünüyor. O· 
tomobilimi kaldırımın kena.r:ında bıra
luyor ve gazi bile kesmeden, iniyo. 
rum. Kapının önUnde duran mavi ü
niformalı çocuk hademe yerime allı
yor ve otomobilimi yer altı garajına 
götürüyor. Lokanta hınca hınç dolu
dur. Sağda, ilk masada, her gün ol. 
duğu gibi ve her zamanki gibi yapa
yalnız, Vall8.s Beri oturuyor. Holivud
da, onun ahlak ve tabiatlcrini hfıl~ 
kimse anlıyamamıştır. O her taraf ta 
görünüyor, her yere girip çıkıyor, fa. 
kat ayni zamanda bütün entrikalar
dan uzak ve ateşin dostlukl:ı.rdan a· 
zade bulunuyor:. 

Artistlik mesleğine fil tımarcısı sı. 
fatiylc başlıyan bu haşin adam musa
habelerinin meziyetleri hususunda 
pek §Upheli görUnmekle beraber, ken
disi son derece iyidir. Çocuklara ba
yılır. Etrafında. daima, kurtardığı, 
evlatlık olarak kabul ettiği veya yetiş. 
ti:-diği çocuklar vardır. Kazandığı pa.. 
l ar.ın yansı, soouk hayır ~eri· 
n~ gider._ 

ılu sabali a.çrk mavi gömleği içinde, 
k Jc.amıın bif tck'inl sert hareketlerle 
l dniyor ve gözlerinde son derece 
ı.ıüstehzi bir ifade okunuyor. Çünkü 
•arsısında., heyecanlı münakaealan, 
bu yerde cari olan nezaket ve ifşaat 

tonunu bir hayli 8.§an adamlar oturu
yor. Bunlar siyasetten ve içtimat ka.. 
nunlardan, grevlerden. fabrikaların 

işgalinden bahsediyorlar. Esasen bun
lar mUttefiktirler, koyu sendikalist -
tirler, sadece patronlarm kuvvetini e
ritmeyi istihdaf eden metodlan mu • 
nakaşa. ediyorlar. Bunlar dört kişidir. 
Vasati olarak, herbiri, senede on beş 
milyon frank (takriben dokuz yUz bin 
türk lirası) kazanırlar. 

Bunların isimleri Joan Kravford, 
Franşo Ton, Ceyms Kagney ve Rober 
MongomerL 

Bunlar, aktörler sendikasının erkA.· 
nıharbiyesini teşkil ediyorlar ve Mon
gomeri reistir. Bundan bir sene eı.'Vel, 
artistleri, grev yapan stUdyo i§çilerile 
mUştercken harekete bunlar tahrik 
etmişlerdi. 

Joan Kravford, saçları karmakan. 
şık olmuş bir halde, tezgihların çivi-
1 rinde ipekli çoraplarını yırtarak, iş
çileri coşturuyor, Mongomeri Va§ing
tondaki iş nezareti müsteşarlarile Ho. 
livuddaki film kralları arasında me. 
kık dokuyarak temaslarda bulunuyor· 
du. 

BUtün bwılar samimi miydi. yoksıı 
kunnz bir reklamdnr. mı ıbaretti? Bu 
husust&ki noktaina .. arlar muhte'if -
tir. Vallfıs Berl'nin a'aycı nazarları, 
onun . "hSİ l ananti hakkmd bana bir 
fıkir verebi'iyor. 

YILDIZLARI DEHŞET İÇİ ffiE 
BULUNDURAN LOI{ANTA SAHiBi 

lar. Yemekleriyle bel'S.ber içtikleri li
monatayla sütlü kahve, adeti kafa. 
lanna vuruyor. Ağızlarından "ma 
şer!" !er yağıyor. Her masada telefon 
çalıyor. Öyle yıldızlar veya ajanlar 
vardır ki "Vandom" u adeti büroları 
haline getiriyorlar, snat 14 le 14,30 a. 
rasında orada randevu alıyorlar. Esa· 
sen biç kimse, islerindc.ın, bu müşte
rek salonda. yüksek eesle bahsetmek. 
t<ın çekinmiyor ve hiç kimse bundan 
sıkılmıyor. 

Holivudda, boşboğazlının asla kıy
meti yoktur. Çilnkil burada yalanla 
hakikat yekdiğerlerinden tefrik edile
mezler. Çiinkü burada sır saklamak 
mümkün değildir, çlinkü reklamlar 
propagnnda ve reklamlar her şeyi sah
teleştirir ve çünkü doğru olan §eye 
hiçbir uman inanılmaz ve bilinrniyen 
şey de uydurulur. 
Kapının önlinde, ayakta duran lo

kanta sahibi, vahşi hayvan terbiye
cisinin hayvanlanna baktığı gibi, 
müşterilerine bakıyor. Bu adam, sine· 
ma diyarının en kuvvetli şahsiyetle

rinden biridir ve arşimilyonerdir; yıl· 
dızlarla mütehassıslar onun karşısın
da titrerler, onun gözUnden düşmek· 
ten korkarlar. Halbuki o,haddızatın

da, iki lolca.nta ile küçük bir gazete
nin sahibinden başka bir şey değildir. 

Bu adam, öğle yemeklerinin ancak 
"Vandom,, da ak§am yemeklerinin 
de ancak "Trokadcro,.da yenebileceği 
hususunda, Holivullulan ikna etme
sini bilmiştir. l§i basiltleştirmek için 
de "Vandom,,u yalnız öğle üzerleri, 
''Trokadcro,,yu da yalnız akşam üzer. 
teri açar. Bu niza.tn& riayet etmiyen 
herkes patronun çatık kaşlarile karşy· 

laşır. 

!Kendisi ayni zamanda, kUçük bir 
yevmi gazetenin de dil'ektöril ve sahi· 
bidir. 

Tanın.mile sinema işlerine tahsis e
dHen bu gazetenin ilk sayfası, haber-
1:.>rle, doludur. Bir tek aktör, bir tek 
sahne vazii, bir tek yıldız yoktur ki, 
her sabah bu gazeteyi titriye.rek aç
masın. Senelerce devam eden bir gay· 
reti, bUtün bir istikbali mahvetmek 
ve ahlak kurumlarının zalim pençele
rine bir kurban teslim etmek için ano· 
nim on satır kiı.fidir. Efkan umumiye 
ve halkın aksülfuneli korkusu oka.dar 
bliyUktür ki, hiç kimse zehirli haber 
neşriyatı karşısında mukavemet ede· 
miyor. Hiç de abdal olmıyan müstah· 
siller bile, bu tazyik karşısmda aciz 
kalıyor ve bedbaht neşriyat kurbanı· 
na şöyle diyorlar: 

- Çok müteessirim, fak at bu rolü 
tevdi edemem. Bu son zamanlarda 
sizden bir hayli bahsediliyor. Bu sa
bah ( •.. ) ile olan münasebetinize dair 
haberi okudunuz mu? 

Haberin prensipi ve nümunesi 
§Udur: 

'Bize iddia edildiğine göre, iki bü· 
yilk aktör Varner Baksterlc l{onstans 
Benet bir mUddettcnberi bUtün gece
lerini beraber geçiriyorlar. ŞUphesiz 

bu bir fitnedir. Çilnkü hem Varner 
Bakster hem de Konstans Bcnet evli
dirler.,. 

( lkuamr ı·ar) 

Gaıatasarayıı 
Necdet 

Bab11s nı ~aybet'I 
Gakı.tasaray klıi.bıi umumi kaptaııl a 

ğıncla>ı: 

KlübümUzUn \e milli takımın sağa· 

çığı &y Nccdetin pederi sabık rUsu. 
mat müdlirlerindcn bay Fazıl Kayral 
u:r.un süren b r hastalığı müteakip a· 
ramızdan aynim ~tır. C.ena:.csi ş: li 
Fransız hasta.nesinden 3 Nisan Hl:lS 
paz:ı.r günü saat 11 30 da kalcm'arak 
Beşil>taş camiinde nam9ZJ kıJmaC'ak· 
tır. 

A NlS1 N - 1938 

Milli künıenin sürprizli nıaçı 

Muhafı~gücü Beşiktaşı 
3 -1 yendi 

Beşl"tıışhlnrın, Ankerada 7 -O kazandıkları aynı ta~ıma mağlup 
olmıtları takımhırının iyi teşkil edllmemesindend,r. 

Ankaranın MuhafızgUcü futbolcü -
leri dün Taksim stadında, dört bine 
varan bir seyirci kalabalığı oni.mdc 
ilk maçlarını Beşikta~la yaptılar. Dün 
çıkan yazımda tahmin ettiğim gıbi, 

bu maçta lieşikta§ın Ankarada aldığı 
7-0 Jık galibiyet tekrar beklenemezdi. 
Fakat ne yalan söyliyeyim, Muhafız 

takımını kendi sahasında ve kendi se. 
yircileri önünde bOyiık bir gol farkı 
ile kazanmış olan siyah beyazlıların 
dün de 3.1 mağliıb olacaklarını bir an 
bile düşürunemlştim. 

Bu gayritabii neticenin scbeblerin• 
den biri, Beşiktaşlıların "nasıl olsa 
yeneriz,, dür,;üncesiyle sahaya çıkmış 
olmaları, diğeri de, Galatasaraydan 
başlayıp, hatta daha doğrusu Fenerde 
başlayıp Galatasarayu, şimdi de Be -
şiktaşa sirayet ettiğini gördüğümüz 

oyı.ınculann yerlerini değiştirmek ve 
bu suretle kabil olduğu kadar fena bir 
takım teşkili hastalığıdır. 

Galataıınrayhlar, bunun acısını mü. 
teaddit defalar çektikleri halde halA 
iddinlnrında sabittirler. Temenni ede -
lim ki, Beşiktaşlılar aldıkları bu ikin
ci dersten sonra daha isabetli takım. 
lar teşkil etsinler. 

Takımlar ve oyun 
Saa.t on altıda evvela .Be§ikta.şlıla.r, 

biraz sonra da Muhafızgüçlüler saha· 
ya çıktılar ve halkı selamladılar. Ha

_.. nevnmı 11 incide 

Eskrim 
müsabakalan 

Final dlln Beyoğlu 

Halkevinde yapıldı 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertib e

dilen eskrim müsabakalarının finali diln 
yapılmıştır. Flöre mJsabakalanna giren 
kızlardan Nasibe, Bella ve erihan mü
savi puvan aldıklarından birinciyi tayin 
etmek kabil olamamı§tır, bunlar 9 ni
ı:anda karşılaşacaklardır. 

Erkekler arasında epe mü.,:ıbakasın
da İlhan ve Sermed de müsavi puvan 
aldıklarından bunlar da 9 ni~nda tek
rar karşılaşacaklardır. Erkekler arasın
daki flöre müsabakasında İlhan birin
ci, Bedi ikinci, Süha üsüncü, Etad dör
dünı.:ü olmu§lardır. 

Hasımpaşa sahasının 
inşaatı Beleaiye taı a
Jından dutduıuldu 
Kasımpaşa Spor klübü tarafından. 

Perapalas otelinin arka tarafına isa. 
bet eden Aaıklar mezarlığında bir fut. 
bol sahası hazırlanmakta olduğu ma
ınallımdur. 

İkinci kümenin bu çalışkan klübü
nün kendi azaları tarafından vücuda 
getirilmeye ç:ıhşılan bu sahada bele· 
diye imar ~ubesi, herhangi bir tesi • 
sat ,.e ineaat yapılmasını menetmiş -
tir. 

Bunun üzerine klüp idare heyeti a
zalarından bazıları dün belediyeye gc. 
terek fen heyeti mUdürünU gormüşler. 
men karnnnın kaldırılmasını istemiş. 
!erdir. 

Yedek Subay okıilu - Beyko-: karşılaşmasından çok güzel bir cnstaııtano 

Beykoz 
Yedek subay 

okuluna yenıldi 
Beşiktaşla MuhafızgUcü arasındaki 

milli kUme maçından evvel Taksim 
stadında Beykoz birinci takımıyla Ye
dek subay okulu futbolcüleri Ahmet 
Ademin hakemliği ile kargılaştılar. 

Yedek subaY. okulu takımında, Gala· 
tasaraydan Suavi, Ekrem, Beşiktaş • 
tan Nuri, Beykozdan Şahap, lstanbul
spordan Samih, Hasan, lzmirln Üçok 
~Uııdeıl de Numk ~ tqanml§ 

sporcular yer almışlardı. 
Müsabaka k&.r§ıhklı hücumlarla ve 

mütevazin bir §ekilde başladı, oyı.ınun 
ilk golünü Beykozlular penaltıdan at
tılar. 

Mağlf.ıb vaizyete düşen yedek subay 
okulu f'utbolcüleri bundan sonra daha 
düzgün oynamaya ba§ladılar. Oyun 
evvela ortalarda, daha sonralan da 
Beykoz sahasında cereyan etmeye 
ba§ladı. Ve birinci devrenin sonlarına 
doğru yedek subayhlann bir frikik ce. 
zasmdan beraberliği temin ettiler. 

1kinci kısım yedek subay okulu ta
kımının faik oyunu altında. cereynn 
etti ve merkez muhacim Şahap karşı. 
sındaki müdafilt'Iini kıvıra kıvıra 

Beykoz kalesine kadar sokularak ikin. 
ci golü attı. Müsabaka bundan sonra 
Beykozluların neticesiz gayretleriyle 
geçti. Yakaladıkları bir iki fırsattan 
istifade cdcmlyen san - siye.hlılar 
deı.Tentn sonlarına doğru üstünlüğü 

tekrar rakiplerine terkettiler. 
Yedek subaylılar, son on dakika i. 

çinde biri Şahabm, diğeri de Ömerin 
ayağıyla iki savı daha kaydederek 
maçı 4.1 kazandılar. 

Kayık ~·11nşmcln 

Oksfort Kembriç'i 
vendi 

Londra, 2 (A. A.) - Okı;ford ve 
Kcmberiç takımları arasında yapılan 

&l'nelik kayık yangını geçen sene oldu
gu gibi bu sene de Oksford takımı iki 
kayık boyu farkla iki dakika ;2 saniye
de kazanmıştır. 

Galatasaray idare heyetinden 

Yeni istifaıar 
Galatasaray klübü idare heyetinden 

Muslihin çekilmesinden sonra ikinci 
reis Osman Müeyyedin istifa ctnıi§ 

olduğunu dün haber vermiştik. Bugün 
ayni klübün muhasebecisi Arif Ne.§e-
tin de bir fikir ihtilafı yüzünden is
tif asını verdiğini duyduk. En eski klü
bUmüz idare heyetinde boşalan bu üç 
yerden ikinci reisliğe İstanbul mebu .. 
su Yaşar getirilmiştir. Muhasebe ile 
veznedarlık itlerinin kimler tarafın

dan göıiileceği henüz malum dfiil • 
dir. 

Matbaacllar arasında 

Devlet ve askeri 
matbaalar berabere 

kaldılar 
Yeni teşkil edilen Devlet Basımevi 

futbol takımıyla a'skeri matbaa futbol 
tnkımı arasında dün Knragümrük sa. 
hasında bir mUsnbaka yapılmış ve dev. 

let basımevlilerin üstünlüğü altında 

cereyan eden bu kar§ılaşma sonunda 
takımlar birer golle berabere kalmış
lardır. 

Joe Luis 
Eu sel er de rakl bini 

yenerek 
Yine dünya 

şampi11onu kaldı 
Şikago, 2 (A. A.) - Ağır siklet ve 

bütiln katagoriler dünya şampiyonlu

ğu için yapılan 15 ravundluk boka ma
çında amerikalı şampiyon Joe Uı.ıis, a

merikan namzed Harri Tom11'ı S inci 
ravund da nakavt etmiş ve bu ıurctle 
,ampiyonluk unvanını muhafua eyle
miştir. 

BütUn bu ad mlar gevezelik edivor, 
dl lcrlnln ucuyla armut bllyüklüğün. 
ıle ve bfttabf tatsız zeytinleri ve şal-

Necdctin acısına bütün Gala :t!'ln 

raylı arl adaşların i?t irnk clfrwlni bil 

1 
dirir ve kendisine Allahtan sabır ver- •~.ı..~~~"~;ıt.wı 

gam gibi şişmi turptan kemidyor- 1 mesini dilcri1.. I>ıin1.ii /Jrşikfa.<J - Mu1ıaftz.yiicii m~nda aiyah 'bt11Qzlı1arrn netiCC'.siz Töıılan iM 7t.ılcmnil. 
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Talisiz bir hanedan 
H @l b> ~ [b) lUI 1r ~ D c§l lr 

)-Bfr-yankesi~iy~ -
at;ık mektup 

v lYı (ğ lYı ın <§! e ıııı 

)_Çö'!_tf.e_1:i~en __ ~'!;V~ih(e1:_ J 
c;ıızotcıııft.iıı 1 ııh•nıı tn

rlhli sn)ıısmdu (bir )tıııko-
ici)C nçık mektup) bu~lı· 

gfl c uzu m·a \o husu si hi r 
i l n çıkmıştı. Bu ilirnn mu
hntnp olnn dıı düııku rıU!.hu
nıızdn mel tul>u )nuınn <'t· 
ı·nrh bir <'CHtp \<'rnti!';'tl· A
nılaruuln kl·ndil<'rinl nl • 
knclnr cd<'n işin bfttfr•inl 
ıo:nrıırkcn. diiıı, mcınleketl
ıııh:dc t.nnııırnıs iki fliin ıc
~<'kkiılünden .• ;.ulhim., J, ny
dill' biı·cr tm zlh m<>ktuhu 
nldık. 

esse.semir.ın ne gazetenize ne ha .n 
gnzetel<>.re böyle bir ilun gôndermc :ı
ğini ehemmiyetle tavzih eder ' 1 ı 
mektubumuzun ayni sütuna dcru 
saygılarla rıca ederiz. 

Dircl.torl T; 

llli11ci tavzıh: 
(Haber) ga?A.'tesi idare işlcrı dı. 1..

törlUğünc: 

Mılli hiltUr sosyetesinin emir ve ı

radesinde bulunan Hfuıat büros:..:. 1 
nisan tarihinde gazetenizde ç:lam 
''Bir yankesiciye açık mektup .. ilfınile 
ona verilen cevabın kendi tarafından 
gbnderilmediğini kat'i surette bey. n 
ve bu Ul\'?.ibin ayni sUtunda çıkmasını 
da a)Tıcn talcb eder. 

Biiro arnirlı(ji 

Bu da bizim 
tavzihiaıiz: 

St<-•. nokC'rzeJ şntoc:n ve Ar ,itliik Ott-0 ile nnn~wt 

r:izt•c müıın .. chct inıiz 'c 
<10 ... ılıığmm11. bulunntı boı· 
ikf tcsckki.ilUn hn"lt ' • Nıh
si hh: illin i';'ln<len hrı~ıcıı 
t•mllşcleuınelerlne h iç e
hch yol t ıı . Uıınmıln hcı·n
br. r snıih n rctto bildlrol lııı 
ki (Bir ynn t·Miclye açık 
mektup) bııslıklı ilanı hhm 
Ailıtılcrcn Anknm c•ncldesin
dc 3.5 nuınnı-nh J\n..,apynn 
hanının 2 inci ve 3 i.incll 
kntlnrmdn bulunmı ( f tnn
bul i1llnat merkez nccnt.ııh
ğı) (lrr; buna cc\ op olnrnk 
'f'crlJcn iltinr cln nhlbl biz
znt get lrınl., Ur ki kendi ini 
şnh nn ynkmclon tnmdığı
m rz \'C itimat ettiğimiz için 
bn m nktn mnhznr görınrı 
rnlı;;tlk. 

Gazetelere her tUrhi ilanlar vcrılc. 
blllr. Gnzetelcr de bunları ıstenildiğı 
tar7.da basabilirler. Kanunun hükUın
leıiyle tearuz etmedi1'çe, bu ilanı ı ın 

mündericntmdnn gazeteler mes'ul d ·
ğildirlcr. 

Vaktile imparator ail1: sinin saltanat sürdüğü şato 
bugün derin bir sessizlik içindedir 

A VUSTURYANIN son hükilmdar torn müracant etmiş, imparator da: 
Biri maruf bir i:an acenteliği lıırn· 

fından gönderilen. diğeri biu.:ıt sı hıbi 
tarafmd:ın getirilen ve sahsı m:ılümu
muz olan iki açık mektup surelind ' i 
ilfinm bizce kanunsuz bir tarafı gör' l 
mediği içindir ki dcrcettik. Ve bu il· ıı. 
le.r devnm ettiği takdirde b:ı."r k 
hakkım1zı istimu.Jde tcreddüd etmı. e
ceğiz. Dostlarımız. müsterih olsun1nr, 
badema bu ilanların kimler tarafın • 
dan gönderildiğini ba.s tarnflarııı ~'l 

sarahatle bildireceğiz. Netekim yin(' 
(İstanbul ilfinnt merkez n.centcWi)n
dcn gönderilen ve ynrınki sayımıza 

konulması istenilen: 

hanedanı olan Habsburg hane· - Sen hiç harp görmedin. Ben har 
danı uğursuz bir sillft.le gibi görfinü- hin ne demek oldu&rıınu blllrim. Sıı-
Yor. Umuml harpte Avusturya lmpn- wı~ ynpnındnn Cl "\'Cl iki dcfn diişün-

Bunun la bcrnbl'\r flwzih 
~ündcrcn dostlnr:nmzm m•. 
zulnrım yerine getirmekle 
'kendiler ini mt'mnun ctme
l.'1 nrkndn•dık 'nzlfesi hil
clik. Her n·ısını <le aynen 
a.., n ' •) n tlercNllyorıtz: 

ratoru olan ihtiyar Frıınsuva Jozet 
bütün nllesl fertlerinin birer birer 
<nümünü glSrdU. Kardeşi Makslmfl
Yen Mekslkada idam edildi. Oğlu 
Rodolf Mayerlingde ya öldürüldü. 
. Yahut intihar etti. Karısı lmparato
rJÇe Elızabct Clnovada 1898 de kat
ledildi. Yeğeni ve veliahdl Frnnsuva 
Ferdlnand 28 hazlrnn 1914 de Sa
ray-Bosnada bir kurşunln yere seril
di. 

:""JJUtUn bu r l llltetle r, eekf A\·rupa. 

nın en kuvvetli tahtlarından birini 
işgal eden bu adamın etrafında dö-
nüp dolaştı. Bazı mllverrlhler Avus- ........................ {t 

• meli: ltı.zıın<lır! cevabını vermiş. 
!\'azırlnrına knrşı zrıafı olan lnıpa. 

ratorun, annesi Arişdilşes Sofi için 
de bilyilk znafı vardı. 

Bu kadın fmparatoricenin lm-
pnrntor Uzerlndekl nilfuzunu 
kı knndı. Her knynann gibi ArlşdU
ses Sofi de nerrct ettiği gelinini sa. 
rnydnn uınklnştırmnk itin hiçbir 

şeyden çcldıımedf., sarayın hnvasınr 

z hlrl i. Or mı r tari e lcln 
~ nflanmaz bir hale soktu. Bu mUcn
dolod<'n yorulan lmparntorlce kede. 
rinden ne ynpncağım şnşırdı. Diyar 

Birinci tavzih: 
Sayın Bay direktör: 
Prop:ıgandı:ı. servisi 1 . 'isnn tarihli 

nüshamzdaki (Bir yanke.sici)•e açık 
mektup) ilô.nı ve ona verilen cevabla 
hiçbir suretle alakadar değildir. MU-

Amatör yankes·ciye 
turyo. - l\lncarlstnnın yılnlışında 
Frnnsuvı:ı. Jozefin geniş bir mesuli
Yet hissesi olduğunu da ileri sürüyor 
lnr. 

İhtiyar imparator; znyıf, lraCle 
siz bir adnmdı. Nnzırlarmın ellnrle 
oyuncak oluyordu. Bu mfittchlt il•) 
hükmett Umumt hnrbe eUrUkliyM 
işte hu dlplomntlnr olmuştur. Rh a 
YcUMe lnanmnk lAzımge.Jlrse.. l !10 
de A\·usturya Bosna H('rseğl llh:ılc 
ettiği vakit o tarihte veliaht olnn 
Franı;o,·a - Fcrdfnnnd derhal Sır
bıstnna haııı nçılınası için lmparu-

Fransova 
jozef 

diyar dolnşnn SP.rserl bir kralfce ha
line geldi. lmparntor hiçbir şey söy-
lcmeğe, hiçbir harekette bulunmağa 
cesaret edemiyordu. 
Oğlu öldükten ( CMnyerJlngcleld 

ht'ıdlsenln m nhiyetl bugün bil o nn-
lnşılmnmış RudoJfun öldürilldUğü 

ikinci açık mektup 
başlıklı ilam da yarınki sayımızda rm bu sUtunda ''Amatör yankesiciye 
aynen neşrcdcC(.iPz. Bu suretle neş. 
rinden önce menı;eini bildirerek arkn
dıışlarımız.ı ikinci birer tavzih yazmak 
kUlfetinden kurtarmış oluyoruz. Ya -

ikinci n~ık mektup,, ilanını alikadnr
lann mutlaka okunıalannı tavsiye c. 
deriz. 

veya intihar ettiği hnlıl tesblt edile-Sıı bıstn ıı .ı hm·p nı. ılııuı .. ı için kcn· 
dbln c nıül'Urmıt mlcıı :;t•ııç \ 'ClJ• 

a hdo şn ce\ ıı hı \'l•rmht i: 
- Scıı hnı·h ıı m.• ohluA ııııu hll· 
IUC7: İli ; hııı 11 mnclaıı C \"'\'C) iki 
<lcfn dü":ilııııwl• 1 zınıdır. .......................................................... 

memlştlr.) ve evli kızı kocası prens 
Otondan ayrıldıktan sonra impara
tor Fransuvn .Tozef Vlynnndnkl snrn
yının ;>üksek duvarlarrrı icerislndc 
k('derıı ve soluk bir hnynt sürdü. Ye
ni vcllnhd ile bir tilrlll anlaşnmndı, 

hnttıl ondan nefret etti denilebilir. 
Onun kontes Şolek ile evlenmcslno 
de razı olmadı. HaW\ 'clinbdln ka
rısı ilk çocuğunu dünyaya getlrd1ğt 
zaman, lmpnrntor, bu kachndan do-

ğan çocukların Avusturya tnrı Ur.l
rlnde hiçbir hak iddia eclemi~ N ek
lerini resmen blldfr<.ll. 

Bu ''nkudnn sonra l"ransova 1' r-
Devamı l1 lcdde 

- A! ... Böyle şeyde şaka olur mu hiç ... Sizı, Cuma günü er. 
kcrıdcn gelıp n.acnğım .... Beraberce gideriz. imetc si>yle de ken
dısıne çeki düz~n \'ersın. Hoş. öylece de kendisini b..:ğcnecek
lcrinden şüphem yok n. .• 

Refika Hanım, bu pek beklemc:diği C\ inçli habcı k.ırşı. 
sında duraklamıştı. 
Ak~a do~ru Nimet C\'e geldı. Annesinden bir gün C\ ve! 

do.ha tahakkuku müphem bir t ·şcbbüs hnlindc bulunan konuş
~aların kat'ileşmiş bir şekle bUrilndUğUnU işitince rcnı;i d"'e- · 
tı. Memnun olmanu§tı. Yaşayışı - kısmen bile olsa • baııka bir 
lstlknnıete sürüklenecekti. Hemen odasına knp:ındı ... Vakit ı?<'
çirmek için gece ziyaretine gelen iki kadın arkadaşına evdC' bu
lunmadığını söyletti. 

Şinıdi dilşUnUyordu: Doktor Nedim'e birkaç giln önce ('\'len· 
meai hakkında henüz müspet bir gey olmadığnu söylcmiı: \'C 

hattA bunun imklnsızlığa doğru gittiğini anlatmıştı. Şimdi bir. 
denbire tahakkukuyla karşılaşmt~r. Onu belki de kendisinden 
daha c:ok sar.sar.aktı. 

Nimet o geceyi bliyük ':,ir üzilntü ile geçirdi. Ertesi giinU ilk 
iei doktora telefon etmek \'e onu çağırmak oldu. 

Nedim, eve geldi"i sırada Nimet vine odasında bulunuyor· 
~ . 

dıı Onu: 
. - Nedim, haber hiç dr hoşuna gidecek gibi değil! - cüm_ 

leıny.ıe KVŞılwı. 
- Ne var? 

. - Uıttıye H:ınım dün gelmiş. Suad Beyin benimle evlenme
yı kabul etu~nı s5ylemiş ... Cuma gUnU de İrfan Pqalara gide. 
C'l'kmiıi~. 

Nedim, •imdiye kadar bir masal diye dJnledifi meeelenin 
bir haldk.d ufbaarna girdifini öğrenince, Nimetin tahmin et
tiği ..Jibi teeaaure kapıldı. 
• Genç kaaıtı: 

- Söyledlfim gibi Uzlllmeye mnlial yok Nedim, • dedi. Bir 
ak,.aba ctbi beni sık eık z.iY8.l'etinP imkAn var. J.J11tfiye Hanım 
bıınu da temin etmis. 

Doktor hiizi!nlü bir scr;;lc: 

' .. . . - . . ~ ' ~ . 
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} aza11: IHJ 
- Bunu ben yap:ımt)"•cağım Nımct... E\'lcnecc0ııı adamın 

k rdeşi benim kını oldugı.ımu biliı .• Ynb:ıni otlar gibi. umul
maJık bir yerde, birdenbire ortaya çıkan nkrnba:ı6n kolay ko. 
lay akıl erdircm('z. Rahatınla oynamak ıstcmcm. 

- Böyle dıiıdinme ! ... Cuma giınU ı tC'rseıı sen de bizim!~ 
S"l. llk tanı§ıkhk böylece başlamış olur. 

Doktor Neejm, ~imctin bu teklif mi ncı bir g'ı.dil Je karşı 
laJı. 

G ÜNLER ayları. n.y:ar senc~•ı ta.mnmt~dı. Sııad';n e\'~ 
dönüşünün bırinci yıldönümünde, irfan Paşa kö kil ye

ni gelinlerine kapılarmı a~mış bulunuyordu . 
Nimet, köşke, o güne kadar görmediği yeni bir hayat da ge. 

tirmigti. Derin bir sessizlik içinde scnclt r!ni eskiten bu yuva
da, 5imdi, CO§kun bir hayat kaynıyordu. Bu hayatı Pa"a ) ,_dır· 
g&mlf, Safinaz Hanım yadırgnm1ş. Se1ır1 yadırgamt!'!. F('rid 
yadırgamııtı. GUn olmuyordu ki kö!1'tUn kapısını bir yabancı 
el açmış olma.sm ... Gelenler hep Nimetin dostları. !\inıetin ak. 
rab.llan, Nımetin akraba diye gösterdilderivdi. Suad'i sorma
yın! .• O, kendisini tamamiyle bırakmı"tı. Eve bir ı;elin de"öl. 
akrabalarıyla birlikte beslenecek bir kadın alır.mıotr... K&'< 
hizmetçilerin elindeydi. Evin intizamı ~abihnnın knpıd. n rı!t. 
ma.siyle kaybolmuştu. 

Safinaz H:ınım, genç k dının kıymetini Rimdı d ha iyi an. 
byordu. Evden aynldıktan ıı ra hf'r ~y dPğışmişh Nımttlt', 

• 

[J[!lD;ljlıootınlJl[IE-ın -
Sabihayı mukayeseye dnhi imk!in bulamıyordu. Biri nekn• • r 
e,·;ııe bağlı, nekndar kndınsa tbUrü o kadar havai, o kadar 
.,.ezme ve eğlenceye düşkündü. Nimet evlenmek!~. nna eYindclu 
~:ıyatm:far. aşağı yukarı hicbir şey kaybetmemiş sayılabıhrdi. 
I...fıtfiyc Hanımın dediği olmuştu. Doktor Nedim, istediği za. 
r.ınnda, ırtcdiği dakika keşke g('lip gidebiliyor, 1'imet ıstroi 'rı 
d kıkada Nl elimi aı ayıp bulabiliyordu. 

Nimet icin Sund, Suad için Nimet ilk günlerde bile hır r 
hayal gibiydi. Sonraclaıı bu yalmz Nimet için böyle kn'dı. 
Suııd'c ge>lıncr. o, Nimetin, akrabası dıyc tanıdığı Nedime faz· 
la alnkn ~vslcrme.,inden ve hadden neın havai bulunmnFıml n 
iızıllüyoı du. Bu. Nımeti sevdiğiııJen değil adını, taşım1 b ı· 
lurıınnsmdandı. J<:vlcnmc!cri Uzer;ndC'n daha n.ıtı ay gibi kı n. 
bir zam"n gcc:mişti. Bu l:ısa zaman Suad'in içinde bazı şüpl C· 

kı m do~m:ıs•na kafi gelmişti. Bununla beraber Suad hı l ~
riııi saldamn .ta büyük bır tahammül gbsteriyordu. 

Ferıd'in ı.i\'ey anası hakkındaki hisleri, b=ıbasmmkiler 
dnr ku\'vetli olmamakla beraber, bu kndınm hareketlerini P • 
~:ı c!cdraivle. ooba annc~inc muameleicrini, sakin muhiU rı e 
gctırdi 'i ;nı UltüyU iyi görmüyordu. üvey annesin_i_n kc~~'· ıre 
ka:- ı nl'ııımclesi ise hambaska, şımdıye kadar gonne<ılı"ı 'e 
P.'ı ınadığ'ı bir Ştkildeydi. Bu yUzden ondan miimkUn old• u 
k .. dnr ug.'lk kalmaya c:alışıyordu. 

trfan PIL§a köşkünün çatısı altında bulunanlar . 'im<'tin r 't 

de n.ğlıım pabu" olmadığını kolayh!da anlamı§lardr. 
Köş' e geli~inın daha haftasında Nedim beyle bir:ikte. d "· 

n~·a çıkması. Suad'in şüphesini fazlala.ştırmıştı. Nımctl'l bu 
harı-.keUni Pa,a da doğru bulmamış, hatt! kızmıştL . 

Nim"t sular karardıktan sonra eve dönünce Paşa, yarı rı l 
di. yarı "ka tonunu t.qıyan bir sesle: 

"- Hanım kızımız. böyle geç vakitler.e kadar dışarda do
laşmanı Sttad muvafakat etti mi? - diye 90rmuş ve ondan u 
lc"shh"ı cevabı almı§tı: 

··- P n gezmeye alışkın biriyim. Buraya bu şartla geldım 
zaten., 
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ispanya harbinde 
son vaziyet 

_. Baştarafı ı incide 
18tedikleri hakkında bir anket yapıl
mıştır. Milislerin yalnız yüzde ikisi 
Franko t&ra.fına· diğerleri ise hUkii • 
metçi İspanyaya gitmek istemektedir. 
ler. 

İspanyol cumhuriyetçilerinden 6000 
milis biribirini takib eden trenlerle in
tihab ettikleri İspanyol hududuna 
sevkedilmişlerdir. Firar edenlerin akı
nı gittikçe seyrekleşmektedir. 

Seyyar muhafızlar gazino ile büyük 
garajın önünde ve fabrikaların avlu -
sunda toplanan mll!s1ere nezaret et. 
mektedlrler. Kadınlar, çocuklar ve ih
tiyarlar hastanelerde iskftn edilmek. 
tedirler. 

Hilldlmet makamlariyle Fransız po. 
lisi bu sabah saat 10.30 da bir refe
random tertip etmişlerdir. Milisler bu 
sayede hangi hududa sevkedilmek is
tediklerini serbestçe bildirebilecek • 
!erdir. 

Referandom başlamadan evvel bir 
İspanyol zabiti milisleri toplıyarak 
ke:ıdilerine şu suali tevcih etmiştir: 

- İçinizde menhus f qist ispanya-
ya dönmek istiyen var mı? 

Milisler şu cevabı vermişlerdir: 
"- Hayır, hiçbir zaman!,, 
Zabit tekrar sormuştur: 
- İspanya hUkUıneti için çarpı§. 

mak istemiyor musunuz? 
ittifakla deni1ebilecek bir tarzda 

§U cevabı almıştır: 

- Evet. ölünceye kadar! 
Milisler bundan sonra Franm ma

kamlarının gözil önünde referandoma 
iştirak ederek arzularını bildirmişler. 
dir. Frannkist mıntakayı ter~lh eden. 
lere bir beyanname imza ettirilerek 
Hendaye tarikiyle ispanyaya. dönmek 
istedikleri tesbit edilınlştlr. 

Referandomun kat1 neticesi henllz 
belli olmamakla beraber etmdiye ka· 
dar takriben 200 kişinJn Hendaye ta
rikiyle Franko.cu ispanyaya dönmek 
istediği anlaşılmıştır. Diğerleri cüm
huriyet için mücadeleye devam etmek 
arzusunu izhar etmişlerdir. 
İ!nanya hududUDa flk tren tıaat 

14,30 da hareket etmiştir. Di~er tren
ler ilk0ıtm harPket edeceklerdir. 
HHrD vazi,,ctl 

B:ırselona, 2 (A. A.) - Lerida mın. 
takasında ıki gündenberi ıiddetli mu. 
harebeler cereyan etmektedir. Asilere 
karşı gönderilen üç fırka kuvvetinde 
ki hücum kıt'alan bunların ilerleme 
sine mini olmaya çalıımaktachr. 

Franko kıt'alannm mükerrer hU -
eumlanna rağmen hilkfimetçiler Leri· 
danın Ud tarafındaki hatlarını ve 
mev .:ilerini ınuhaf aza etmektedirler. 

Dün sabah cumhuriyet kıt'alan mu. 
kabil taarruza geçetek bir gün evvel 
terkettiklerl birçok mevzileri istirdad 
etmişlerdir. 

Ebrenın cenubunda Montalban . Al 
kaniz yolu uzunluğunda cumhuriyet . 
çiler mUkemmel mevzilerde bulun -
maktadırlar. 

Bili< tlmelcller in tebliği 
Bar~elon, 2 (A.A.) - Millt müdafaa ne. 

zarelinın lebllıll ! 
Şark cephcsınde, dllşman şıddetlf suret· 

te Leridayı bomhardımlln etmiş ve mevzi. 
lerlmize kuvvetJI hücumlarda buJunmuş . 
tur. Sabah bazı mevzileri kaybettikı.e de 
akşam muv:ırrııkiyelli hılcumlarJa geri al· 
dık. A~lll'r, büyiik zayiata uArııtılmıştır. 

Lerldıının cenubunda, kuvvelJerimiz, 
Monroyeyl ıerketmiştir. 

Alkorlza mınlakasında, mukabil taar 
ruzlarda bulunduk ve 922 rakımlı tepeyı 
Jşgnl ettik. 

S:ırk orduları cephe:dnde, . Maı;gosoya 
doııru llerlly<!n Frankocu bölil#ünü lama. 
nıile mııhvetıik. 

Merkez CPphesinrle, Guoıfolajara mınla· 
Jcawwlıı taarruza F:eçtik ve l\fonteçillo, Ser 
rohlanko, Sedrojo ve Kalabozas1 işp:ıl et
lik. 

Frankocu1arm b"r muvaffak'ye•; 
Sar::ıgos, 2 ( A.A.) - ltöyter aj::ınsı mu· 

b:ılıiri bıltlirlyor: 
Fr:ınko kıt:ıları sevkulce~~ noktaı.ınd:ın 

ehemmiyeti l.ı>rhfanınkinden büyük olan 
Gandesayı 78pletmi'51erdlr. 

Gandeııa denize takriben 40 kilometre 
mc<>:ıferle kilin Torlosa ve Tarragon yolla
rına hllklm hlr şehirdir, 

General Sol"lnlhnı'1 kollıın bu ııah:ıh 
Bnrhn<1lro rlo'tı1<11ınrt:ı1d Brnnhnrravı zap 
tetmişleritir. nu lrollnrın l.erlılnnın hıııtıı 

duna varmnlnrı frin birkaç kilometre me 
ııare htmı,tır. 

Ler"da dftşmerfl 
Röyler ajansı muhabiri dflo Leridayı 

ger.mişlir. Muhabir Lerida etrafında dört 
mlJlik Lılr saha dahiHnde bicblr Frankist 
1rörmemlşllr. 

Almauyamn bir tekzibi 
Bertin, 2 (A.A.) - Alınan ajansı bildiri. 

yor:: 
.. Yııbancı btr ajansın verdilU bir habere 

gl>re, Torngone civarında, milreıtebatı Al· 
men olan bir ffenkel deni& tayyaresi dil. 
şllrillmllş ve bu tayyarecinfn esir edilen 
mOrettebotı Mayorkanın bir Alnıon fayya. 
re rilosuna Oı;Hlk vazifesi g3rd0Rilnil, bu 
tayyarelerin müteaddit defa lnıılliz gemile 
rinl bomb::ırdıman elli#ini ve bu Jıava 
rııosu şeri ile milreıtehatının Alman h&\'D 
ordusıına mensup buludduklarını bildir
mişlerdir. 

bpanyol hOkQmefçf menbalanndan alı
narak bir Fransız ajan~ı tarafından yayı. 
lan bu haber, billabl lamamlle esassızdır.,. 

• 

Yarım ton 
agırhğında 

da,gıç 

ltcf'yada ~pem&ı P.k fecriibesi ya.
pıUın bu uaoaip deniz mahluku" bir 
da1gu; ôleti,d.;r. Yarım ton (be, y~ 
kilo) ağ:rl1ğındalci .bu a?et içinde, ·de
nizin !00 metre 1:adar der:71lil~lerjne 

ini!ebileceıii keaab olunuuor. 

lngill:ı o dusu ne- s ı 
siıaı Hanıyor? 

Son senelerde ordusunu en fazla si
Wılandırmıya çalışan İngilteredir. 
İngiliz kara ordusunun her neferi en 
asri r .ırb Aletleriyle teçhiz edilmiştir. 
Resimde gördilğlln~ seteri vaziyette 
bir aakerdir. Sırtında hiçbir ~birli 

gazin nüfuz edemiyeceği bir muşamba 
vardır. 'l;'tlfeğlnde gö"'düğtıntız beyaz 

cisim, gazlerin sehirliyeceğl havayı 

değiştirecek, husual surette imal e -
dilmi3 bir pamuktur. Neferin boynun. 
da asılı olan torbası, bu pamuklarla 
doludur. Asker, tuzumunda derhal pa. 
muğu değiştirebilmektedir. 

Son yapılan manevralarda, her çe. 
şit gaz atılnıak suretile İngiliz s.ekeri
nin harbdekl alacağı vaziyet incelen
miş ve bundan çok iyi neticeler elde 
edilmiştir. Manevrayı müteakip ordu
nun mllştakbel bir h:ırb için ha.zır ol-
duğunu İngiliz milletine ispat için, 
askerler bu kıyafetlerle sokaklardan 
~qlrilmi~1erdir. 

Kont C~ano 
Londraya 

gid1vor 
~ Baştarah 1 incide 

sinden sonradır ki lngillere, Habeşiıılanın 
ilhakını Milletler cemiyeti vasıtasile hını. 
mak ~zere tcşchh!islcre başlıyac:ıktır.,. 
Romada görllşme1er devam 
edivor 

Roınn, 3 (A.A.) - Kont Ciano He Lord 
Pörl, dün akşam yeniden uzun müddet 
görüşmüşlerdir .. Aliikadar ikı taraf, ln11i

liz - ltalyan f{Örüşmelerinin nihul neticesi 
hakkında' nikbinlik göstermektedirler. 

Siyasi mahafil, yeniden kont Cianonun 
1.ondra:ra seyahati lmk!\nını derpiş etmek
tedir. 
SilvPyiş kamıh ve ıtalya 

Londra, 3 (A.A.) - Londradaki Mı
sırlılar mahfelinde, Star gazetesi tara. 
fından neıredilen ve ltc:.ıvarun, İngiliz. 

ltaly;ın görUşmcleri csnasmda, Nil ve 
Silveyı kan!llı Uzcrinde Mısır ile mUş-

. t~rek hSkimiyet iıtem:ı ve Mwr hilkQ
meti nezdinde, Bilyilk Britanya gibi, 
müşavir olarak temsil edilmesinin ka
bul olunmasını talep etmit olduğuna 

d:ıir olan h:ı'Jerln hayal mahsulU olma. 
aa bile mUbalAğalı diye tavaU edilmek
tei:lir .. 

Mı$1rhlar mahafili tngilterenin mak
saiı hakltmıia tamamiyle temin edil -
miş görünmekte Büyilk Britanyanm 
M sı~m mUttefiki Jlup hiçbir zamm 
naslh ve müıaviri olmadığına i§arct et. 
mektcdirler 

ı Nts.AN - 1938 

Harp Çinliler lehiu· 
de inkişaf ediyor 
~ Bqtarafı 1 lnclde 

ro tarafından idare edilmekte idi ve dai. 
mi bir reisi yoktu • 

Harp vaziyetine aıelince, IOll Çin teb
liğinde göy le deniliyor: 

"Yalnız Japon karaıihı mmtakaian
da kilçilk bir mukanmete manu kalan 
Çin kıtaatı Linıege ıfrmişlerdir. Çin
liler Japon.lan çevirinipene de Japon. 
lar, ateı himayesinde yiyecek ve mabe
melerlni kurtarabilmitlerdir. 

Dlltmzıoa i Taiquangm 3 kilometre 
doğu fimalindeld Tsotiainden takviye 
kıtaatı gelmiı ve bunun üzerine fiddetli 
bir mukabil taamla yapmıp. Buna bi· 
naen Çin kıtaatı dOpmnm faildyeti ae
beblle, takviye alınca çevirme h21reke. 
tine tekrar giripek bere, munkbtea 
Linçengi bopltmıttır. 
Taiçeuanım fimal mflrteblıama iri· 

şen 4000 Japon askeri halen Çinliler 
için az çok bir tehlike tefkil etmekte
dir. 

Buna binaen Çlnliler dUn sabah uat 
3 de umumi bir taarnua giripüflerclir. 
Muharebe bl1l deftlll etmektedir. 
Diğer taraftan TsininıdeJd ] apanlar 

da 1iddetli topçu •tqlyle fiddetll bir 
mukabil taarruza ballamışlardır. 

Çinliler. ıehri terketmeden önce, ıon 
'>ir cevirme hareketine teşebbüs etmek
tedirler. 

•• 

Linyi balgeainin aon cenahmdrdd Çin. 
mevnlerl fiddetli bir ateı altındadır. Bu 
vaziyet altında lüzumsuz telefattan ve 
fedalcArbktan aakııulmuı tebliğ edil
mittir• 

Şimdi beklenen erm ve takviye cet• 
elifi için, Çinliler ıclUıman mevzilerine 
tekrar hllcum etmiflerdir. Muharebe 
Çinliler lehine inldpf etmektedir.,, 

Dlier taraftan Japon umumi brar
glbı, Çinlilerin Santungun cenup kıs

mında mmafferiyet kııızandıklan hak
kındaki Çin tebliğlerini katı olarak ya
lanlamaktadır. 

Japon umumf brarılhı, Japon lqta
atının, Taihu gölünün batı cenubu mm• 
takumda 36 bin Çinliyi çevirdiklerini. 
Çinlilerin 7000 ve Japonların yalnız 

400 kiti kaybettiklerini blldirmektedir. 

Gene ayni membalara gire Japonlar 
Çantupıun cenubunda Un,S Tuoçu
nq ·ve Tungçuanı mOlellesl arasmda 
on kadar Çin fırkunu çevirmeğe mu· 
nifak olnlutlzrdır. 

tncUtere bilytlk elçlıl Kantonda tren 
beldW!if mada altı Japon tayyaresi 

meydana 9kmqlar, fakat bava müdafaa 
toplannm ate1 açması llzerine bomba. 
atmadan gitmişlerdir. Elçınin geçtiği 

Kanton - Hankov demiryolu iki defa 
bombardıman edilmit1ir. 

u • orne._ 
\'unanistana g1den Lord Loyd 
beyanatında böyle söyledi 

-- Baştaraiı 1 incıde 
Sabık İngiltere nalı sekızinci F.dvar-
dm memleketimizi ziyaretine takad. 
düm eden ilk seyahatinden aonra, 
Türk iye ile İngiltere araamda tqriki 
mesai imklnlarmın gittikçe artmakta 
olduğunu, geçen sene ikinci defa ola. 
rak şehrimiuı geldiği sırada ehemmi· 
yetle tebarüz ettirmişt.L 
Meşhur İngiliz siyastsi, dtın Parko. 

tf>linde verdiği mühim beyanatla bu 
hissiyatını daha kuvvetle üade ede
rek sulhperver ve kuvvetli Tllrkiye 
hakkında 1ngilterenin bes~ediğl tak
dirk!r düşüncelere dair aşağıdaki söz. 
lerl söyleJLi§tir: 

.._ Türkiyeye dair ihtisaslanmdan 
bahsederken, her eeyden evvel daima 
dikkatimi celbeden bir noktaya bit 
buea işaret etmek isterim. 

Bu mühim nokta, TUrkiyenin bUtlln 
harici büyük davalarını taahhütleri 
çerçevesi dışına hiçbir zaman çıkmak. 
sızın tanzime muvaffak olabilmesidir. 
Türkiye, dostıarmm kendinden bek -
ledi~i veçhile, _ asla cebfr istimal et
meksizin - Şark işlerini Saadaba.d 
paktı; Boğh.zlar meselesini, Montrö 
mukavelenamesi ve Hatay davaamı 

Mil1etleı- cemivetinc1eki anl8.§111a ile 
tanzime muvaffak olmu,tur. 

Bu suretle, memleketiniz cidden ör. 
nek ittihaz edilmeye l!yık bir hare • 
kette bulunmus oluyor. 

Diplomatik muvaffakıytlere muva.ıı 
zt olarak, Türkiyentn ekonomik aaha
da tahakkuk ettirdiği inldeaf da ayn. 
ca gö7.e çarpmaktadır. Şimendifc.:le • 
rin, madenlerin, ağır sanayiin kuru .. 
lugu ve tlcrletilişi, bUtUn bunların is. 
tikrarsız ve sUkilnet içinde başarıhff, 
herhangi bir it etrafmda gilrUltU ve 
nümayişten boşlanmıyan biz İngiliz. 

teri bilhassa cezbede:-ek memleketini· 
uı karşı beslediğimiz takdir hislerinin 
bir kat daha derinleşmesine hizmet 
etmi§tlr. 

Bundan başka calibi dikkat olan ci. 
bet ıudur ki, Tlirkiye, bütün bu ba• 
şanları arasİnda herkesin bildiği gibi, 
milıt müdafaa işini de ihmal etme
mfttir. işte onun için Türkiye cunı. 
huriyeti, evvelce olduğu gibi, bugün 
dahi icabında memleketin emniyetini 
ve hürriyetini l&yıkiyle koruyabilecek 
mllcehhez ordulara malik bulunmak .. 
tadır. 

Lord Loyd bundan sonra, 'l'Ul'kiye
ye gelirken uğram11 olduğu diğer bazx 
Akdeniz memleketlerinde buluns.n ln. 
gtliz tebaam ahalinin yarım un mü
tecaviz bir zamandanberi ihmale uğ. 
nyan kültUrel vaziyet!erlyle meşgul 
oldu~nu illve etmi~tir. 

Misafir, dUn vapurla Yunanistana. 
hareket etmiştir. Oradan Londraya. 
dönecektir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 l.ira Jır. 
Bunda;.1 batka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin ı.:ralık 

ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci cGnUne kaclar h1.Deıfnizdea aJmanı• badi mm 
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~o alaylı alaylı söztıne devam 

1 

kesilecek olan Çinago ben değilim. 
<3tti: Ben Ah Ço'yum. Hakim benim Yeni 

.. - Sen çok gUlüyoraun, böyle bir Kaledonya hapishanesinde yirmi sene 
gunde li~m yüreği kan ağlamalı. yatmama hUkmetmlgti. 

- apısten kurtulduğuma f!CVini. 1 Jandarma güldü. Bu Çinogo da ya. 
yorum. nm aklıyla giyotini kandırmaya çalı. 

- O kadar mı? Pandanna buna o- §ıyordu. Araba bir Hindistance\izi a· 
r..1u.z silkmi§ti. ğaçhğma girmiş, oradan deniz kenarı.. 

- Hapisten kurtulmak insanı se. na çıkmıştı. Katırlar muttarld bir a-
vindirmey~ ki.fi değil mi? henkle yarım mil yol daha katetml§· 
. - .o halde başının kesileceğine sc- terdi. Ah Ço tekrar söze başladı: 

vınrnıyorsun demek? - Sana söylüyorum, ben Ah Çov 
Ah Ço ona ~nt bir şaşkınlıkla baktı değilim. Hakim benim başımın kesi -

ve sonra: leceğini söylemedi. 
. - Ben Şernmer'e çah§Dla:k için A- Krugo, götiirmektc olduğu adamın 
~maonoya gidiyorum. Yoksa beni A- yükünü hafifletmek niyetile: 
timaonoy:ı götürmüyor musun? dedi. - Korkma, dedi. Ölmek öyle zor 

Kru§O dU§ilnceli düşünceli bıyık delildir ... 
bUktü. Sonra katırlara bir kırbaç sa. Bq parmağı ile orta parmağını bi· 
vurarak: 'ribirine sürerek şıkırdattı: 

- Demek bilmiyoraun ha! dedi. - 11te böyle çabuk ölürsün. Asıl • 
~ Çod~ hafif bir tet~, eeeri uyşn. maya benumez. 

maga baelamıgtı: Yağlı bir ipin ucunda bel dakika 
- Neyi bilmiyorum? Artık Şem· tepinip, kıvranacak değilsin· Tıpkı 

mcr beni çah3t.Irmak istemiyor mu? Balta ile tavuk kesmek gibi. Kafasmı 
- Bugünden sonra ~alıgtmnıya. uçunırsµn biter gider. Adamda da ay. 

cak. H' rtm ni iE!Y! Fift, oldu bitti. ıç ac az. 
KruŞo içten gelen bir kahkaha at- Acıdığını dli§Unmezsin bile. Zaten dü· 

b. Yaptığı nUkteyi pek ~işti. ,Unemezsin ki. Bqm kopmuş olacak. 
Yayvan yayvan devam etti: Bapız nasıl dli§UnUnıUn, ben de öyle 

- ÇUnkü artık çalıpmıyacakam. ölmek isterim. Çabucak! Çabuk ölU -
~ı kesilen bir adam c;alıpınaz de- yorum diye aevin. Ya cUzama yaka· 
gıl mi? lamp yavq yavaş eUerln döküleydi? 

Çinogonun kaburgalarını dirseğiyle Mlakin illetine tutulanlann bir gün 
dürterek gevrek gevrek güldü. bir parmağı düşer. öteki giln bir ku-

• • • lağı dUger, öyle yavaş yavaş, etleri 
Ah Ço, uzun bir sUkQttan sonra ko- dökUle dökUle ölürler. Tamdıklanm· 

nn•m: dı i -ıı dan biri kaynar suyla yan , tamam -
- Semmer benim bqımı mı keee-

r.ek? 

Kruoo batıyla ••evet" derken ınnttı. 
Ah Ço artık gayet clddt idi: 
- Bunda bir yan!tşlık var. Kafası .. 

ki günde can verdi. Feryattan bir ki. 
Jometreden f§iüliyordu. Ama ııen? Se. 
nlnld o kadar kolay ki! Bir saniyede 
her eeY bitiverecek. Belki giyotinin 
bıçağı gıdıklar bile. 

as 

-.,, , 

* Bu gıdıklama meaeleai Knıfonun o 
kadar hoşuna gitmiıtl kl, belki yarını 
dakika ihtilaçlar içinde kıvnla krvn· 
la güldü. Bu ne§e8inin bir kısmı da 
yapmaydı. Çinogoyu nefe}endirmeyi 
ahlaki bir vazi~ sa)'lyordu. Öteki . . . 
noktai na.zarında ısrar etti: 

- Fak~t sana. aöylüyorum. Ben Ah 
Ço'yıun. Başrmm kesilmesini istemi -
yorum. 
Kruşo ka§larmr çatt.I. Ofnogo ser -

semllğini çok ileri gMUrUyordu. 
Ah Ço yine söze bqlamJJlI: 
- Ben Ah Çov değilim. Ben. .. 
- Sua be herifi 
Kruşo artık kızmıftı. 
Ondan sonra. hiç konU§Dladılar. Ha

pishanenin bulunduğu Papiti ile Atl
maono arumdaki mesafe yirmi mil • 
den fazlaydı. Bu yolun ya.namı katet. 
ml§t.iler ki, Çinogo tekrar konuşnak 
cesaretini göaterdl: 

- Biz muhakeme edilirken aen de 
mahkemede miydin. Ah Çov'lib, bqJ 
kesilmeye mahkflm edilen Ah Çov'un 
uzun boylu bir adam oldufunu hatır
lıyor muaun? Bir de ban& bak. . 

Ah Ço birdenbire ayağa kalkmı§tl. 
Knı§O karpsmda kma boylu bir a

dam gördtt. Bir anda götll1nilD aiıüne 
Ah Çov'un tipi gelir gibi olau. Bu, u
zun bOylu bir adamm hayaliydi. Fil· 
vaki jandarmaya göre Çlnogolarm 
yüzleri hep blribirinbı aynlydJ. Llkfıı 
uzun boy ile 1ma boy arumdald far-
kı ayırd edebillrdf. Yanındaki adamm 
istenilen adam olmadığım anlamakta 
gecikmedi. Birdenbire di7.ghıleri çek • 
ti. Katırların Ant dunıfUYl& araba. • 
nm oku öne fırlamıı, hayvanlann ko
şumları boğazlarına çıJrnueb. 

• 

• 

Çlnago 

Jack ıondon 
Ali ~ tatlJ, tatlı gUlilmliyereıt: 
- Gördünüz ya, ben istediğiniz a

dam değilim, dedi. 
.Fakat Kruşo düşünüyordu. Araba

yı durdurduğuna pi§man bile olmuş
t u. HAkimln yaptığı yanlııtan haberi 
yoktu. Kafası da onu düşünüp çıkar
maya milaait değildi. Bildiği bir şey 
varsa Atimaonoya götUti.ilmek için 
kendisine bu Çinogo \'erilmiştl. Vazi . 
fesi onu Atimaonoya götürmekti. 
Kendisine başka bir o.dam teslim e • 

dilmipe ve ba§ka birinin kafası keai· 
l~kse ona neydi? Bu bir Çinogo de
ğil miydi? Bir Çinogonun ne kıymeti 
vardı ki? Bundan maada belki de or
tada ,.ruıe falan yoktu. llafevkleri· 
nJn kaf~dan neler geçtiğini o nebi
lirdi! Bir defa, senelerce evvel onla. 
rm dll§Ünecefi 1§1 kendi dUttınmeye 
kiLlkmı§, bq.çavuetan azar i3itmi3ti. 
BqçaVU§ ona: 

- Kruto. demi§ti. Sen budalasın, 

Salmı bir daha kendi kafana göre ha· 
reket edeyim deme. Senin gibi adam
lann yapae&:tı eey k&r1lldb1lne itaat
tir. 

Şimdi Papltiye dön.le geç kalacak, 
Atimaonocl•ki idam ifl gecikecekti. 
Geç kaldığı için bqçavu§tan kimbilir 
nekadar pay i§itecekti. 

Katırlara kırbacıyla dokunarak a
rabayı atltdll. Saatine baktı. Hatta 
oimdt bile yarım aaat geclkmieti. Ka. 
arlan dört nala kaldırdı. Ah Ço ·yan. 
1ı11 anlatmak lçln nekadar çalıtbJ'Ba 
Kngo da o nispette taannUd ~ter
meye başlamıştı. Yanında ba.Şka bir 
adamm oturduğunu bilmek oniın hld· 

detiııl yabftmnamI§tr. Bunun kendi 
hatası y{lztlnden olmadığını bilmesi 

ya.ptJJi yaııl'lft ona !1118bOtUn doğru 

gösteriyordu. Bafça.VU§u hidde~!zn -
dirmektense bir dilzüne yantıv Çino • 
goyu siyasetglha götürmeye razıydı. 

Ah Ço, Kruşonun bir kamçı darbe. 
si ve kat't "aua!" kumandaıı U7.erine, 
susmaktan ba§ka yapılacak bir şey 

olmadığını anlanıı&tı. Uzun yo!culuk 
bundan sonra tam bir sesıiılik içinde 
geçti. Ah Ço beyaz şeytanlarm gara. 
betlerini dUşünüyordu. Şimdi ona kal"' 
şı yaptıkları, onların bUtün hareket -
lcrine gUul bir miyar olabilirdi. Ev
Yel~ beş masumu suçlu bulmuşlar, 

sonra da bütün cehaletlerine rağmt'n 

yirmi sene ağır cezadan fazla cc:ıa. 

vermedikleri adamın kaf a.cıını kesme
ye kalkmıelardı. Yapabileceği hiçbir 
şey yoktu. Bir an paniğe uğradı. vU. 
cudundaki ter korku raşeleriylc buı 
kesildi. Fakat aonra cebTi nefs ederek 

bu halden sıyrıldı. 
Yin Çlh Ven (sakin yolun yolculu

ğu) ndan hatırladığı kısımlan için • 

den tekrarlamaya çalıftıyaa. da düşün .. 
ce ve istirahat bahçaini gözünün ö

nünden silemedi. Nihayet kendiıııni 

hulya.ya kaptırdı. Artık o arabada o
turuyor, bahçesinde oturmuı ağaçlara. 
talnlı kUçUk çmgıraklardan çıkan seıı. 

leri dinliyordu. • (Sonıı yann) 

3 
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-637-

2. A. !. B: 
Yatınıs 30.35, boyunuz uzun, vücudunuz 

~pla. TIDl bir tabW tçln sol eJ yuınızla 
m6ttaddit fmıa tekillerlnizJ de g6nderi
Dil. lllJdeniıJ yormıktAD da nMeçlniz. 

-638-

rablın B. B.: 
Ghderdlllnls )'UIJ'I tahlil etUm. Fa

ht alcblun neticeleri koah'ol edebilmek 
tnre ao1 el ,uınıata. 41rsejlnlzden bile. 
Jinlze kadar olan mesafeyj (santim oJıı. 

rak), ve muan-en nbJ'dakl JUıJan bçar 
dülb " -.ıl7edı ~tlunn bllmüU.. 
lim, ellnbln kQula obUmtf ,_ini 
sörmekJJflm fcıp edf~. $bndJdea fUDG 

a61li1ebWna: DIJaa ~k bt Mr nnablt " 
nd19l 7Qn!UUI mtlmUa .... haa ,.. 
P&mll1Uf balamı10naau. Bunan 8ebebJe. 

r1Di tayin etmek ic:l11 lstedJkJ8rlınl --
ıpeafst rlea ederim. 

-en-

Fal. A, 'I. Z: 

Orta 7athıınıs. Sıhhi ftlf"611f9 Mm 
ıhllmama muhtaç c&rana,... Yorıunluk, 

...... ,,,,,,,,.... faa14ı"' 1"nJn1ootıun, re ıe Mr &a,m ım.a. on:tu&ı

.. elfflr. LotednJ ~I 1/IWnla il İoQb eden bİMlfl11 ~ tnakler._ 

.... ,.,,,.,,.,.,.,, 1&orb _,. §814We bir araba yaplınntfttr. 2'atlhs wo.
ı. .,. bir dem4r bu1Mltna7ctGdw. Yapılan tecrflbelerln 1019W N&I 
teknfsiyenler bu !Jf'llli yıkma aistemirti kıabu1 etmfflerclir. 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Grefo1oJI ve Brafomelrl 

mute ... ••el 
bel 'fi b8t alnsmdan tiklyet etmeniı 
muhtemel. Son samalllarda ılnlrlislnlı de. 
Her şeyden evvel aıhhl YlllyeJnlzi düzelt
menll IUıa. 

1111. mı: 
Jmıum okllJUlll1'0r. tol ellnble a. 71.1-

SIWllıptftll. BllablD '*1fal de Uiıda cl
r.enık btp .,...,.r slradtfllln.lsl rica ede
rim. Yqnus '° etnfnldadJJ'. AJırıpn Ye 
atıJln °'8cabıDIL ltaTIHlhla da lıtfda
dtftlS nrdır. 

-641-

R. 1. B: 
Zeklnm, bafııanın. .,.e neıenfll Jyl bul

dum. Sıhhatiniz de mllltemmeJdlr. Biraz 
kendinizi )'Orup daha çok kaıansanıı aca
ba daha IJI mi )'apanınıı, daha fena mı? 

buf'uını kestiremedim. ÇOnktl neşe denilen 
feJ', imanın kendi baınnfnt Te kabili1et
lertae 1l)'all ...,.ıt w ıaubltte ~f871P 7*

......... l&'e de aabr ~e çolabr. Da
ha ('Ok kazanır, muhftJnlıl delfıtirir Te 

buna da Q781DbUnıs klrda delil zararda 
suuz demektir. Alt tarafını biuıt takdir 
ediniz. 

-642-

FaUA ıt. N. B. U: 
Gliıdf'rdllf nls ~nın tetkiki bende 

hakkıntsda tam w etranı bir tahlil 7aP· 
mlt ll"IQIQ q,aadırdı. Gençafals, belki 
il• IQdalı olabWrJm. Ba itibarla enelce 
)'Ullmıı 11.Zılarınndan buı parçalarla, 
es-l hnullnnınn ıeklllerlnl (senelerlte) 
bil' eltnllfn kQıda çıkanJmıı resmini, sol 
el )'UtBISI da l&taderlalL 

DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Dr. Blseyln Uaman 
LIIeU LOtlf aparmnaru 4 • 7 ye bdar 

Telefon: 22459 

ınwr-1111 
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• ÇAGLAYAN'da 
HER AKŞAM 

PEK YAKINDA MEMLEKETLERiNE DöNECEK OLAN 
MEŞHUR Ç t N AKROBATI.ARI 

AYRICA: iKiZLER rerisü 

L. Sollst M U A L LA ve arkadaşları 

U711şturaea MaddeŞe• lıabharı bedellerini bet sene sarfında ödemek I• 
&ere aldıiJ 1934 ve daha enelld seneler mahsulll konsln7e afyonlarıa ba
ld7e tlç senelik takaltlcrlnl def'aten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa

rından: 
SenelJk satışlarımızm 3 3G ~na fetlrak ettirilmek suretiyle bedeJJerl 

ödenmekte olan 193' ve daha evvelki seneler mahsulü konslnye afyonlann 
iki eenedenberl verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye olun
muıtur. 

:Mezk6r afyon ıahtplerlne mahza bir yardım olmak nzere ıert talan 
tlç aenellk taksftfn 1 Nisan 938 tarihinden JUbaren def'aten ödenmealne ta
rar vertlml;tlr. 

Al&kadarlann ellerfndeld ayniyat makbuzlannın sıra No. lanna D&· 

zaran aıa~ıda gösterilen tartblerde tstanbulda idaremize mtlracaatlan 
1'1sUmu tlAn olunur. 

lstanbul haricinde mlleues olduktan fçln bizzat müracaat edemere
ceklere alt olan bakiye bedeller bundan el'Vel yaplldılı ıtbl banka vuıta
sf7le tend!lerfne havale edilecektir. 

lluanen tarihlerde makbuzlannı ibraz edemeyenlerin mtıraca&tlan 
tedlyatın sonuna bırakılacaktır. (1170), 

No. Tarihi GID 
1000-1016 1/Nlaan/938 Cuma 
1016-1030 ' •• .. Puarteal 
1031-1045 6 .. " Salı 

1046-1060 6 .. .. Cartanba 
1061-1075 'l •• " Pel'feDbe 
1076-1090 8 " " Cuma 
1091-1106 11 .. " Pazartesi 
1106-1120 12 " " Salı 

1121-1136 13 ,, .. ea'1anba . 
1136-1160 14 .. .. P81'f8Dbe 
UU-1165 16 .. .. Cuma 
1166-1180 18 .. " Pazartesi 
1181-1195 19 •• .. Salı 

1196·-UlO 20 .. .. . C&l'f&llb& 
UlJ-UH 31 " .. ~.,.." 
1226-1240 u " .. Cuma 
1241-UH 26 .. " Pazartesi 
1Z58-1270 26 " .. Salı 

1271-1285 27 .. .. Cartanba 
1286-1300 28 •• .. Peroenbe 
1301-13115 H .. ,, Cuma 
601-620 2/Mayıı/988 Pazarteal 
6U-640 8 .. .. Salı 

541-560 ' H .. Çarşanba 

661-580 6 H ,, Pertenbe 
681-600 6 ,, .. Cuma 
601-620 7 .. " 

Cumarteel 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarın-ehr Ecıanelerden lıte nlz. 

Y[Ni T[SliMAT 
ILMUMABERLERIMIZ 

DAUA YUICSEIC. 
S:AiZ, DAMA EYi 

' -

ŞAR.TLAR. T[MIN ~D~~ 

·UOLANTSh QANK-UNI NY. 

; llART - 1938 

Bu akşam 

Bayan SAFiVE 
•• 

Eski AMBASADOR salonunda 

GRiP • 
gelen 

N EZ LE ve üşütmekten husule 
hastalıklarda hatırınıza gelecek 

J L K iSIM 

BAŞ - DiŞ - ROMATiZMA 

Ve bütün ağrlları derhal geçirir 
Eczanelerden 1 - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 

ve. 

Taklltlerlnden sakınınız. 

1KT1 DAR~-
BEL & ·EVŞEKLICllNE KARŞI 

• 

Tallletlerı Her •mn .... ara,ınaz. ! P .... kulueu taaa Hormoltln J 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKiYE iŞ BAN KASI 


