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.. lngiltere 
Uç milyon Sterlin sar .. 
file büyük bir tayyare 
gemisi daha yaptı 

Fiati (100) Para 

lnönü Adriyatil{ l(ıyı]arına Gidiyorlar 
,...._,,_......_ - ~ ~-"' ..., - t 

Yunan prensi 
Gritte gezintilerine 

devam ediyor 

Mo.ntrö konferansında 
hava birdenbire değişti 

Cenup hudutlarındaittihaz 
ettiğimiz ciddi~ :tedbirler 

Az zamanda hududlarımızın veHatayın dahili em
niyetini temi~decek iyi neticeler-vermeğe başladı 

Atina, 14 (Hususi) - Grit 
adasına giden Yunan prensi 
Jorj, Hanya köylerini gez
mekte ve halkla temas eyle· 
mektedir. 

lngiliz mümessili Mısıra itimat 
edilmek lazım geldiğini söyledi 

Suriyede çarpışmalar 
1stanbul, 14 ( Hususi ) - kalan bütün Araplar, Türkle· 

Türkler aleyhinde yapılmakta rin dini hakkındaki isnatları 
olan propagandalar, bütün nefretle karşılamışlardır. Bu 
Suriyeye teşmil edilmiştir. Bu hususta Müslüman ve Hristiyan 
propagandalar, vatanilerin yan· Araplar müttefiktirler ve : 

lış ve yakın prk umumi me- "Türkiye, Vatanilerin kafa
nafiine muhalif siyasetinin larma hakim eskilikten, köh· 
eseridir. Ôrümcekli kafalar, nelikten kurtulduğu gün siya
dini hissiyatı kullanmakla ne seten de kurtulmuştur n demek· 
lcadar hata ettiklerini bu pro· tedirler. Münevver Ermenilerde 
pagandalann neticesile gör· - komiteciler hariç olarak- bu 
ıİıektedirler. kanaattadırlar. 
• Suriyede vatani denilen mü
tqallibcnin haricinde kalan 

Fransızların silalandırdığı 
çeteler de Suriye halkının nef-

Reksist Leon Degrel 
Siyqsi cephedeki bozgununu, şimdi dini 

tahrikatla tamamlamaya çalışıyor 

Leon Degrel 
Paris, 14 (Radyo) - Leon 

Degrel, ikinci defa olarak fa. 
kat çok büaük bir mağlubi
yete uğramıştır. 

Oegrel ve taraftarları Bel-
çika efkarı umumiyesi tarafın· 
dan tamamen red ve hatta 
tel'in edilmiş vaziyettedirler. 
Hatta, Katolikler ve pesko
poslarda bu harekette sosya
liıtlerle birleşmif bulunmak
tadırlar. 

Belçikalılar Leon Degreli, 
bir Belçikalı veya Fra:ısız de· 
ğil, fakat Alman ajanı addet· 
mektedirler. Efkarı umumiye
nin müttehiden aleyhine bir
leşmesi bunpan doğmaktadır. 

Leon Degrel siyasi cephede 
yapamadığı bozgunu, şimdi 
dini safhadan yapmak iste· 

mektedir. Kendisine mensup 

gazetelerin neşriyatına bakı

lırsa, Leon Degreli Papalıkla 

temaslara geçecektir. --····---
lngiltere 

Büyük bir tayyare 
gemisi yaptı 

Londra, 14 (Radyo) - İn
giltere deniz bakanlığının yap
tırmakta olduğu büyük tayyare 
gemisi denize indirilmiştir. Bu 
gemi, tam altmış tayyare ala
bilecektir. 

Yeni gemi, üç milyon ster· 
line mal olmuştur. 

••••• 
Grev 

Paris 14 (Radyo) - Stro
yen fabrikasında çalışan amele 
ır•v ilin etmiıtir. 

retini kazanmışlardır. 

Bunlara halktan yardım 
eden yoktur. Yalnız hükumete 
mensup olanlar ve Fransız 
zabitleri tarafından yardım 
görmektedirler. 

Hudutlarımızda faaliyet gös
. termek istiyE-n bu çetelerden 
ikisi imha edilmiş, 6 maktul 
ve iki mecruh çeteci silahları 

ile elde edilmiştir. 
Hudutlardaki ciddi. tedbir· 

lerimiz, Hatayın da sükun ve 
asayişine müsbet tesirler yap· 
maktadır. 

• 

Prens, bundan otuz sene 
evvel fevkalade komiser sıfa
tiyle Gride gittiğinde ikamet 
ettiği köşgü ziyaret etmiş ve 
halkın tezahüratından mem
nuniyet beyan eylemiştir. 

Alman 
Mesai şefi 

Roma, 1-l (Radyo)- Alman · 
Mesai cephesi şefi doktor Ley 
ve maiyeti erkanı Roma'ya 
gelmişlerdir. Kont Ciyano ve 
Parti reisi bay Staraçi tara· 
fından kabul edilmiştir, Yarın 
Roma valisi Alman misafirlere 

Kumanda heyeti, bir başkumandana ve. 
riliyor, Madrid cephesindeki taarruz 

Asiler çocuklarla görüşürken 
Berlin, 14 (Radyo) - Al

man siyasal mahafiJi, ihtilal
ciler kumanda heyetinde esaslı 
değişiklikler olacağa"m beyan 
ediyorlar. 

Söylendiğine göre, general 
Fr~nko, devlet reisi olarak 
kalacak ve kumanda heyeti, 
umumi bir kumandana tevdi 
edilecektir. 

Senjan Deloj, 14 (Radyo) -
lngiliz zırhlısı Hudd Bilbao 
sahillerine hareket etmiştir. 
Orada, iki Alman kruvazörü
nün dolaşmakta olduğu söy
leniyor. 

General Franko, posta ve 
nakliye gemilerinin takip ede· 
ceği hattı tayin ederek keyfi· 
yeti ilan etmiştir. Bu hattı 
takip etmekten imtina edecek 
vapurlar, ne bandıra altmda 
olursa olsun batırılacaktır. 

ispanya için Birmingamdan 
kömür alan vapurlar, hareket 
etmemeleri için emir almış

lardır. 

Pariı 14 (Radyo) - Mad· 

rid cephesinde başhyan taar· 
ruz neticesinde ihtilalciler; 
milislerden 123 mitralyöz al· 
dıklarını bildiriyorlar. 

Son muharebede milislerin 
beş bin maktul bıraktıklarını 
ve Franko kuvvetlerine milis· 

lerden üeşyüz kişinin esir 

düşdüğünü işaa ediyorlar. 

Havas ajansı muhabiri, ha

vaların yağmurlu devam etti
ğini ve askeri harekata müsait 
olmadığını haber veriyor. 

Paris 14 (Radyo) - Jur ga· 

zetesinin Tetvandan aldığı bir 
habere göre lngiltere'nin Tanca 
sefiri ve Cebelüttarık lngiliz 
askerleri kumandanı Tetvana 
gelmişler ve lspanyo) valisi 
tarafından karşılanmışlardır, 

General Franko, bu misafir· 
)ere büyük hürmet gösterilme
sini emretmiştir. 

Jur gazetesi, ""' bu hadisenin 
İngilizlerin Franko hükumetini 
tanımasına bir başlanııç say
maktadır. 

Montröden bir görünüş 
Cenevre 14 (Radyo)-Mon· resmi tebliğ neşredeceklerdir. 

trö konferansı, dün öğleden Öğleden evvelki toplantıda 
sonra saat 16 da toplanan İngiliz, Fransız, Danimarka, 

komisyonlar, teferrüat hak- cenubi Afrika ve ispanya de· 
kında müzakerelerde bulun- legeleri söz söylemişler, ka
muşlardır. Yarından itibaren pitülasyonların ilgasından sonra 
her toplantı sonunda birer Devamı 4 ncu salıif P.de -

üstadı azam şaır Ab
dülhak Hamid öldü 

Büyük şairin ölümü, memleke
timizde teessür uyandırdı 
İstanbul, 14 (Hususi) - Üstadı azam şair Abdülhak 

Hamidin ölümü, memleketimizin her tarafında der:n bir 
teessür uyandırmıştır. 

Bayan •Lüsiyene taziyet telgrafları gelmektedir. 
Büyük şair, son günlerde hayattan ümidini kesmiş ve 

öleceğini anlamış gibi en aziz ahbaplarını görmek arzu· 
sunu izhar eylemişti. 

Abdülhak Hamidin cenazesi, bugün büyük ihtifal1e 
kaldırılacak ve belediyenin yeni yaptırdığı asri kabristana 
defnedilecektir. 

Üstadı azam, ölmeden biraz evvel şu beyiti ibda eyle
mişti : 

Zevk yok gecesinde gündüzünde 
Ben neglegim bu yer yüzünde 

Paris sergisi 
Kızıl bayraklarla 

donandı 
Paris 14 (Radyo)- Paris ser· 

gisinde çalışanlar, dün de işi 
terketmişler ve Kızıl bayraklar 
çekerek nümayişlerde bulun· 
muşlardır. 

---··---
Umumi reye müra. 

caat edecekler 
Londra 13 (Radyo) - 202 

Nisan Salı günü maden ame· 
lesi arasında umumi grev ilan 
edilip edilmemesi hakkında: 
umumi reye müracaat edile
cektir. 

Trediyonlar ve mensupları 
amele üzerindeki patron kon
trolünün kaldırılmasını iste· 
mektedirler. Amele arayı umu· 
miyesi umumi greve karar 
verirlerse, vaziyetin ıslahı için 
15 gün bir mühlet kabul edi
lecektir. 

Amerika 
Ve altın kıymeti 

Bay Ruzvelf 
Vaşington, 14 (Radyo) -

Amerika Maliye nazırı Mor
gantav, altn kıymetinin tadili 
hakkında Amerikada hiçbir 
teşebbüs vaki olmadığını be
yan etmiş, buua aygırı olarak 
bütün haberleri tekzip eyle
miştir. 
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Yazan Çeviren 

(Ulusal Birlik) 

Profesör Einstein yeni 
bir şey keşfetti 

14 Niıan 937 

T acikistanda yeni 
hava hatları 

A. PUŞK/N BESiM AKIMSAR v • ·- • -·. 

düşüncder, Aleko - o uyandı. Nere· Artık fotograf makıneler.ınde gayet hat~sız re 

Tacikistan Sovyet cumhuri
yetinin merkezi Stalinabadı 
mıntakanın dağlık kısımlanna 
bağlıyan yeni yeni hava hat· 
Iarı, organize edilmek üzer~ 
dir. 

Aleko - Bu 
benim tabiatım haricindedir. 
Ben hakkımdan kavgasız geç· 
mem; hiç olmasa, intikamın 

tadını alırım. Evet, l ben, düş· 
manımla deniz kenarında, bir 
uçurumun yakınında karşıla· 
şacağım. Ona lanet edeceğim. 

Onu ayaklarımın altına ala
cağım. O, kendisini müdafaa 
edemeksizin, benden merha· 
met dıliyecekl Fakat .. Katiy· 
yen acımıyacağım. Ve bir tek
meyle, melunu, dalgalara yu
varlıyacağım. Onun can çe
kişmesini seyrederken, yüre
ğim derin bir haz duyacak! 
Dalgaların arasında çırpınışı
nın gürültüsü, kulaklarıma ak
sedecek. Ve bu, bende, bir 
sevinç hatırası olarak ebedi· 
yen kalacak! 

* * * Genç bir çingene - Bir 
öpücük daha! 

Zemfira - Ben gidiyorum; 
Allaha ısmarladık. Kocam, 
kıskanç ve fenadır. 

Genç çingane - Yalnız bir 
defa, fakat daha uzun; ayrıl· 

. mak için ... 
Zemfira - Hayır, hayır! 

A.Ilaha ısmarladık. Onun gel
mesinden korkuyorum. 

Genç çingane - Peki, öy
leyse söyle: tekrar ne zaman 
buluşacağız? 

Zemfira - Bu gece; kur· 
ganda. Mezarlığın yanında. 

Gen Çingene - Yalan; 
gelmiyeceksim 1 

Zemfira - Haydi, koş! iş
te geliyorum. 

Aleko uyuyordu. Fakat, meş· 
bir hayalet, ona hiç tahat 
vermiyordu. Haykırarak uyan· 
dı. Elini Zemfiranın bulundu
ğu yana uzattı. Fakat, soğuk 
örtüden başka bir şey tutma· 
mıştır. 

Karısı yanında değildi. Tit· 
riyerek kalktı. Etrafta sükunet 
hüküm sürüyordu. Kızgınlıktan 
olduğu yerde duramıyor, ba
yağı yanıyordu. Ölü bir be
nizle çadırdan çıktı. Araba· 
ların etrafını dolaştı. Kimse 
yokl genç karısı ne olmuştu, 
acaba? Sislerin arkasında ka· 
lan ay, ortalığı pek az aydın
latabiliyordu . Kendisi gibi 
titreşen yıldızların ışığı yerde 
ayak izleri seçti. Bunlar onu, 
Kurganın yol kenarındaki me
zarlığın ıı götürdü. Meş'um bir 
hissikablelvukuun sevkile, yal
pa vurarak içeri daldı. Dudak· 
ları titriyor, dizleri kıvrılıyordu. 
İlerledi, ve... Bu bir rüya 
mıdı? Orada, bir mezarın 
üzerinde iki gölge vardı! Biraz 

_daha yaklaştı. Seslerini duya· 
biliyordu: 

Birinci ses - Vakit geldi. 
İkinci ses - Biraz daha!. 
B. ses - . Hayır, dostum; 

artık ayrılmamız lazım. 
1. ses - Sabaha kadar ka

lacağız. 
B. ses - Zaman bizi sıkış

tırıyor. 

1. ses- Ne korkak aşıksın! 
Bir saniye daha. 

B. ses - Beni kaybede
ceksin. 

İ. ses - Bir parça ... 
B. ses - Eğer kocam uya· 

nır da, beni yanında bulmaz
sa?. 

~: ~::~~~:~nuz? Her ikiniz simler çekilecek.Bunu temin eden büyük ali-
Bu hatlardan bir tanesi, 

Stalinabaddan hareket ederek 
hemen hemen başka türlü gi· 
dilmesi kabil olm1yan Cirga
tala vasıl olmaktadır. Bu yo· 
lun uzunluğu üç.yüz kilomet· 
redir. ikinci bir yol da Sta· 
linadad ile iki yüz kilometre 
uzakta Kalayıkum mıntakası

nın merkezini birbirine vasle
decektir. 

Mezarın üzerinde, tam ye· 
rindesiniz. 

Zemfira - Dostum; kutu!, 
kaç! 

Aleko - Dur, serseri aşık 
nereye gidiyorsun? 

Zemfira - Alekof 
Genç çingene - Ahi ~Ôl· 

dümf 
Zemfira - Aleko! Onu öl

dürme! Fakat, sen kan için· 
desin! Ne yaptın? 

Aleko - Hiçbir şeyi Aşı
kmı seyahata çıkardım! 

Zemfira - Ben senden kork· 
mı yorum. Tehditlerini hiçe sa· 
yıyorum. Katili Lanet ediyo
rum sanal.. 

Aleko (vurarak) - Sen de 
öll 

Zemfira- Onu severek ölü· 
yorum. 

Ortalık, ·günün ilk ışıkla· 
rıyla aydınlandı. Aleko, kan 
içinde, elinde bıçak, bir me· 
zar taşının üzerinde oturuyor. 

Ayakları ucunda, iki ceset up

uzun yatıyor. Yüzünün çiz

gileri, korkunç bir şekilde 

takallüs etmiş. Etrafı çeviren 

çinganelerin gözlerinde, giz· 
lenmez bir korku var. 

Heman orada bir çukur 

açıldı. Kadınlar, birbiri ardına 

ilerliyerek, ölüleri gözlerinden 

öptüler. ihtiyar, kurbanlara 

bakarak oturdu. Sakin ve ha· 

reketsizdi. 
Genç ölüler kaldınlııp, me· 

zara konuldular. Aleko, son 
avuç toprak çukurun üzerine 
atıldıktan sonra, bir kelime 
söylemeden, bulunduğu kaya· 
dan düştü. Çimenlerin üstüne 
yuvarlandı. 

O zaman ihtiyar: 
- Bizden uzak ol, gururlu 

adam dedi; biz vahşi insanla
rız. Bizde kanun, yoktur. Biz 

suçlunun ne kanını, ne de 
göz yaşlarını isteriz. Fakat 
bir katille de beraber yaşıya
mayız. 

Serbestsin! Yalnız başına 
yaşa! Senin sesin bizi ürkü· 
tür. Biz korkak ve tatlı in
sanlarız. Sen, gaddar ve ce· 
sursun. Ayrılalım. Allaha 
ısmarladık. Tanrı seninle be
raber olsun. 

Kabile, bu uğursuz kampı 
mümkün olduğu kadar çabuk 
terketmek üzere gürültüyle ha
zırlanıyordu. Biraz sonra, hepsi 
stebin uzaklıklarında kaybol
dular. Yalınız, yırtık bir halı 
parçasıyle örtülü bir araba, 
olduğu yerde duruyordu. 
Kış yaklasırken, ilk sislerde 

geçiken bir kırlangıç kafilesi, 
haykırışarak cenuba doğru 
uçarken, içlerinden, meş'um 
bir kurşunla yaralanarak yu· 
varlanan bir kuş gibi, yarı 
yolda kalmıştı. 

Ortalık karardı. Terkedil· 
miş arabanın önünde, bugece 
ateşten eser yoktu. Ve örtü
nün altında up uzun yatan 
adam, şaf cıkta uyanmamak 
üzere uyanmamak üzere uyu· 
yordu. 

Bitti 

min icadettiği içi bir nevi mayi dolu obejektiftir 
Büyük alim Einstein, Al

manyadan çıkarıldıktan sonra, 
Afrikaya gitmiş ve oraya sakin 
bir yere çekilerek, ilmi araş
tırmalarına devama başlamış
tır. 

Nisbiyet nazariyesini kuran, 
ortaya bir dördüncü bahis 
çıkaran alim, şimdi, rasatha· 
nedeki çalışmalarını bırakarak, 
dağ tepelerinden şehre indi 
ve Nevyorka geldi. 

Şimdi Einsteinin orada, ba
zı fizik aletleri yaparak ortaya 
yeni bir keşif koyması bekle· 
niyor ve eski alim mühendis 
oldu, deniyor. 

Amerika Einsteini pek sev
mekte ve yeni keşiflerde bu
lunacağından dolayı büyük bir 
sevinç duymaktadır. Çünkü, 
bu büyük alimin şimdi kendi 
topraklarında yaşaması Ame
rika için, hakikaten, bir iftihar 
mevzuu olabilir. 

Bildiğimiz gibi Einstein, Al
manya' daki Yahudi aleyhtar· 
lığının kurbanı olmuş ve ora
dan Yahudi olduğu ~için çıka· 
rılmıştır. • 

Vatansız bırakılan bu ada
mın, Almanya' dan çıkıp nere· 
ye gideceği uzun müddet zi· 
hinleri işgal etmiş ve birçok 
büyük memleketlerden oraya 
gitmesi için davetler yapılmağa 
başlanmıştı. 

Einstein'i davet eden mem
leketlerin başında Fransa, İn· 
giltere ve Amerika bulunuyor 
ve bu davetler bilhassa bu 
memleketlerin en büyük Üni· 
versiteleri tarafından yapılı· 
yordu. 

Einstein nihayet Amerika· 
nın davetlerinden birini kabul 
etti ve Princtovn Üniversite· 
sinde kendisine takdim olunan 
kürsüyü İşgale razı oldu. 

O günden sonra Einstein 
bu şehrin büyük dahisi olarak 
yaşamağa başladı. Printown 
şehrinde Einsteini tanımayan 
onunla meşgul olmıyan kimse 
yoktur. 

Princetownda çıkan gazete, 
o gün yapılacak mühim fut
bol maçlarını, dünya siyaset 
haberlerini bir tarafa bıraka· 
rak, birinci sayfasında şu ha
beri vermeği tercih eder: 

"B. Einstein bugün, öğle
den sonra, saat ikiden üçe 
kadar, üniversitede atomların 
tahvili bahsi üzerinde ders 
verecektir.,, 

Dünya'. lngilterenin silahlan· 
ması, İspanya harbi, Fransız 
parti kavgaları ile meşgul 
olurken ve gazetelerin birinci 
sayfaları bu haberlerle dolar· 
ken, Pincetown şehrinin gaze· 
tesi, günün en mühim hadisesi 

!olarak, Einsteinin ders verme· 
sini yazıyor. Her lngiliz ve 
Amerikan şehrinde olduğu 
gibi, bütün gençliği futbol 
topu peşinden sürüklerken 
gazete, o gün yapılacak .. maç
lardan ziyade, Einsteinin der
sini haber veriyor. 

Gazete bunda haklıdır. Çün· 
kü, Einsteinin der verdiği 
günler üniversite, en mühim 
maç gününde stadyomda gö-

Profesör Einstein 
rülecek bir kalabalıkla dolar. 

Esrarengiz adam 
Bütün Amerikanın sevdiği 

Einstein, orada eskisi gibi, 
ağır başlı bir adam olarak 
kalmış ve esararengiz bir çeh
re ile yaşamasına devam et· 
miştir. 

Albert Einsteinin bu hali 
Amerikalıları çok meşgul et
mekte ve hayli de hayrete 
düşürmektedir. 

An tatıyorlar: 
Einstein, Amerikaya geleli 

üç sene olduğu halde sırtına 
yeni bir yün yelek almamış. 
Üzerindeki elbise, hala, Al· 
manyada iken giydiği yeşil 
çalar siyah elbisedir. Yalnız, 

yakas açık gömlekler pek ho
şuna ve rahatına gitmiş ola· 
eak ki, Amerikada Einstcin 
eskisinden farklı olarak yalınız 
böyle beyaz gömlekler giymiş 
olarak görülmüştür . 

Fakat, bu ufak değişiklik 
bir tarafa bırakılırsa, sırtında
ki yün yelek, o yeşilmtrak si
yah caketten başka, beyaz saç 
lariyle, gözlükleriyle ve kur
şuni ayakkabılarile Einstein 
gene eski Einsteindir. 

Princetovn 'da ona herkes 
sadece profesör der, çünkü, 
Princetovn üniversitesinde bir 
tek prefesör varmış gibi.. 

Profesör hergün sabahleyin 
güneşle beraber kalkar, ak· 
şamleyin güneşle beraber ya
tar. 

Bu da, Einsteinin Alman
yada iken .. tatbik ettiği pro
gramdır: Alim, bütün haya
tında, yalnız gündüzleri çalış
mış, geceleri uyumuştur. 

Einstein şimdi Nevyorkta, 
Amerikanın o meşhur "gök 
kazır,, larından birinin altıncı 
katında oturmaktadır. Profe
sör hergün laboratuvarına er
kenden gider. Yolda, o saat· 
te sokakta bulunanlar yalnız 
çöpçülerdir. Alimi, otomobile 
geçer göriince selamlayanlar 
da bu çöpçülerden ibarettir. 

Einstein, kendisi çalışmağa 
giderken herkesin uyuma5iına 
belki İçinden kızar. Çünkü, 
erken kalkıp çalışmasını bu 
kadar seven adam, herkesin 
gece geç vakit yatıp gündüz 
geç vakit kalkmaJarını ve gü· 
neşin ışığından istifadeyi bıra
kıp elektrik zıyası ile gözle
rini yormalarını herhalde pek 
manalı bulmaz. 

Einstein onlara ses çıkar· 
mazsa da erken işe başladığı 
zaman kızdığı birisi vardır: 
Bu, laboratuvarındaki hade· 

medir. 
Nasıl çalışır ? 

Bu hatlar pek yakında ış
letilmeğe başlanacaktır. ........ __ 

Mevsimine göre, saat 3,5 
4 de veya 5 te laboratuvarına 
giden Einstein, hademesini 
orada bulmasa son derece si· 
airlenir. Fakat, hademede bu
nu bildiği için daima!alimden 
evvel kendisini laboratuvara 
atar. Şimdiye kadar ancak bir zaman, ağzına attığı bir iki 
iki kere geç kaldığı olmuştur meyveden ibarettir. 
ki bu da Einstein 'in buna Akşam olunca laboratuva
kızdığını anlatmağa yaramıştır. rından çıkan profesör hemen 
Öyle olmasa profesörün bu şehire dönmez. Üniversitenin 
huyunun kim farkında ola· parkında bir müddet dolaşır. 
caktı ?. Bu esnada onu daima gene 

Laboratuvara Einstein' den doktor Clayton ile beraber 
sonra gelen arkadaşı doktor görürler. Şüphesiz ki iki alim 
Claytondur. gene ilim meseleleri üzerinde 

Einstein, bir kere laboratu- konuşmaktadır. 
varına kapandı mı, bir daha Neler yaptı? 
akşama kadar çıkmaz. Yemek Einstein Amerikaya gittik· 
de yemez; Yediği, bir yandan . ten sonra bugüne kadar ne 
meşgul olarak, kamı acıktığı Devamı 4 üncü sahi/eil~ •...... ·-
Vindsor Dükü, azami ta

sarrufa riayet ediyor 
Yeni şatosundaki tenis kordunu bile kira,, 
lamaclı. Telef onda geceleri görüşüyor 
Londra" da çıkan Daily Eks- ile, daha ucuz olduğundan 

presgazetesinin yazdığına göre akşamın yedisinden sonra 
İr.giltere'nin sabık Kralı Dük görüşmektedir. Bu suretle 3 
de Vindsor, Viyana' da misafir dakika için, gündüz ücretle
bulunduğu Enzefeld şatosun- rinden daha aşağı bir para 
dan taşıdığı zamandanberi vermekte ve yarı yarıya kir 
masraflarını kısmağa başlamış- etmektedir. 
tır. Dük, masarifatını muayyen Şimdiki tarz ile madam 
bir bütçeye göre yapmağa ça· Smpson ile 20 dakika görü· 
lışmaktadır · şünce, bizim yara ile 12 lira 

Enzefeld şatosundan taşın· kazanmaktadır. 
ması dolayısile maiyetinin de 
masrafını hayli azaltmıştır.Şim· Dükün aşcısıda, daha ufak 
di 80 lngiliz lir~ı ev kirası ve daha ucuz mal satan dük
vermektedir. Fakat kiraladığı kanlardan alış veriş etmek· 
villanın bahçesindeki tenis kor tedir. Dün, öğle yemeğinde 
dunu da kiralamadığı için bu- çay, meyva, ekmek ve tere· 
radan bir tasarruf yapabilmiş· yağı yemekte, akşamda ken· 
t . disine birkaç tabak sade yerli ır . 

Vindsordaki, telefon muha- yemek hazırlanmaktadır. Ma-
verelerinde de tasarruf yap· iyetinin masrafları da tahdid 
makta ve madam Smpson edilmiştir. ·-··-Cii.izel bir erkek 

ihtiyacı gibi .. 
Sinema yıldızı 

Parisi böyle 
Avrupada seyahatine devam 

etmekte olan meşhur sinema 

yıldızı ve Duglas Fairbanksın 

karısı Mary Pickford Lozana 

gitmek üzere Paristen ayrılır· 

ken gazetecilere şunları söy
lemiştir: 

"Parise bu gelişim doku-

zuncu defa mı, onuncu defa 
mı bilmiyorum. Seyahatm ha
yatım üzerindeki ehemmiyeti 
ve tesiri fevkalade mühimdir. 
Yalnız, bildiğim birşey varsa, 
o da, Parise geldiğim zama.ı 

içimde başka memleketlerde 
duyduğumdan farklı bir neşe· 
nin belirmiş olduğudur. 

Küçük iken kendi kendime 
Şün-Zelize caddelerinde geze· 
ceğim günleri tahayyül ederdim 
Çünkü etrafımdaki fnsanlar bu 
şehre ve bilhassa bu şehrin 

Mary Pickford 
• 

sevıyormuş 

bu meşhur semtine ait o ka
dar çok şeyler anlatmışlardı, 

Nıhayet bu hulyamı tahak· 

kuk ettirebildim ve bundan 

duyduğum haz hayatımda pek 
az duyduklarım arasındadır. 

Şimdi yeni bir arzum var, o 

da Fransızcayı bir Fransıı 
kadar mükemmel konuşabilmelc 

Parise dinlenmek için gel
dim, evvelki gelişlerim de bu 
maksatla idi. Çünkü, dünya
nın hiçbir şehri bana buradaki 
huzuru temin edemiyor. Hele 
buranın mağazalarını dolaş· 
mak insana her türlü yorgun· 
luklarını birden unutturabili· 
yor. Aldığım kokular, müce\f'" 
herler, elbiseler, eldivenler, 
ayakkapılar, şapkalar bana bu 
şehrin kanı kaynayan hatır.a-

f D•'lltlntı 3ıJ11•• s~hi/ed• 
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Güzel bir erkek Fratelli Sperco N. V. Olivier 
ihtiyacı gibi W F H V 

I Baıtar.afı 2 inci sahifede J Vapur acentası • • • an 
ve şü-1 

rekisı Limited 
smı içimde güzel bir erkek ROY AL NEDERLAND Der Zee 
ihtiyacı gibi devam ettiriyor. KUMPANYASI Vapur 8CeDla51 

Fakat, Pariste en çok hay- "SATURNOS,, vapuru 10 ni· & Co. Birinci Kordon Rees binası 
ran olduğum şey, şehrin gü- sanda limanımıza gelip AMS- DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 

, ıelJiği, insanı hayrete düşü- TERDAM, ROTTERDAM ve Hamburg THE ELLERMAN LJNES L TD. 
ren tena:zuri, insanın büyük HAMBURG ı · l · k 26 N 
b ıman arı ıçin yü "ANGORA,, vapuru i- "LESBIAN" vapuru 19 mart-İr iç rahatliğile yürüdüğü 
l&Şaalı caddeleridir. alacaktır. sanda beklenilmektedir. ROT- ta LONDRA, HULL ve AN-

., Paristeki seyahatlerimden "TRITON" vapuru 18 ni· TERDAM, HAMBURG ve 
VERS'ten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

h d sanda limanımıza gelip yükünü BREMEN için yük kabul eder. er önüşümde, evde gözüme 
ilişen her şeyi parçalamak ve tahliyeden sonra BURGAS, AMERICAN EXPORT LINES 
onları gördüklerimden hatı· VARNA ve KôSTENCE li- THE EXPORT STEAMSHJP 
nmda kalanlara göre yeniden mani arı için yük alacaktır. CORPORA TION 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

tanzim etmek arzusunu duya- SVENSKA ORIENT LINIEN " EXECUTIVE " vapuru 9 
rım. Etrafımda daima beni KUMPANYASI Nisanda beklenilmektedir. NEV-
içine alan bir Paris görmek "GUNBORG,, vapuru 26 ni YORK için yük kabul eder . 
istiyorum. Bu defa Amerikaya sanda ROTTERDAM HAM- "EXCHANGE,, vapuru 15 racak ve ayni :zamanda LON
döndüfüm vakit, Kaliforniya- BURG, GDYNIA ve' SKAN- Nisanda beklenilmektedir. NEV- DRA, HULL için yük ala-
nın sıcak gün~i altında Pa- YORK · · "k k b 1 d k 
ris'te gördüğüm birkaç güzel DINAVYA limanlarına yük ıçın yu a u e er. ca tır. 
eve benzer bir viJla yaptırmak alacaktır. PiRE AKTARMASI AMERiKA "OPORTO,, vapuru lima-
niyetindeyim. SERViCE MARITIME SE.Rl SEFERLER nımızda olup LIVERPOOL ve 
Buraya yazın tekrar gelece· ROUMAIN "EXCALIBUR,, vapuru 9 SWENSEA'dan yükünü tah· 

ğim ve Paristen daha fazla "ALBA JULIA,, vapuru 21 Nisanda PIREden BOSTON liye ediyor. Ayni zamanda 
hayrete değer sergisini göre· Nisanda gelip PiRE MA'L TA ve NEVYORKa hareket ede- LIVERPOOL ve GLASKOV 

ve MARSIL YA limanları için 
ceğim. Gen gün serginin ha-

l yük alacaktır. 
zır anmış pavyonlarını gördüm. 
Harikulade birşey. "SUÇEAVA,, ;vapuru 19 ma-

"Holivuda döndüğüm za· yısla gelip MAL TA, CENO-
Amerikalılara söyliyeceğim ilk VA ve MARSIL YA limanları 
söz şu olacak: Ne olurdu için yük alacaktır. 
Pariste bulunduğum zamanlar Yolcu ve yük kabul eder. 
günler yirmi dört saat olaca- ilandaki hareket tarihlerile 
kına iki üç misli daha uzun navlunlardaki değişikliklerin-
olsaydıl" den acenta mesuliyet kabul 

Doktor • 
Ali Agih 
Çocuk Hastahkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

• 

cektir. için yük alacaktır. 
Seyahat müddeti: "FLAMINIAN,. vapuru 5 ni-
PIRE-BOSTON 16 gündür sanda LIVERPOOL ve SVEN-
PIRE-NEVYORK 18 gündür SEA'dan gelip yük çıkaracak 
SERViCE MARITIME ve ayni zamanda LIVERPOOL 

ROUMAIN ve GLASGOV için yük ala-
BUCAREST caktır. 

"DUROSTOR,, vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA-
yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION C L TD 
TENCE, SULINA, GALATZ .. ADJUTANT o. . . 

NA . l " vapuru nı· 
ve bütün TU ııman arı 'h . d 1· LON san nı ayetın e ge ıp -
için yük kabul eder. DRA · · -k ı kt 

ıçın yu a aca ır. 

SOCIETE ROY ALE HONG- Tarih ve navlunlardaki deği-
ROISE MARITIME şikliklerden mes'uliyet kabul 

14 Nisan 937 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketiniri 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz~ 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

caddesinde F AHRı 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -

•mail Ziya Tregul 
"-•le/cet hastanesi Asa-

6ige ve RaAige mii
tıilıassısı 

Muayenehane ikinci bey
ler sokak. 

Dr. Demir Ali 

"SZEGED,, vapuru 19 Ni· 
sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
ve ViYANA limanları için 

V l yük kabul eder. 
.n.amcıot u - ··- ·--

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Telefon No. 3990 ı 
Pazardan maada hergün 

ötledeo sonra hasta kabul 1 
.,,eder. 
...,, 

1ımir gueteJe. 
~~o beı 
"1nlıanir ~rkada. 
itil buırlamakta 
0 1dugu bu mil· 
ltemmel eserde 
};genin tarihi, coğ
rafi malılmatıoı, 
iatihaaltt, ihracat, 
~ltilr, baymdır· 
lak -hareketlerini 
bot retimli olarak 
bulacaksınız. 
l"Orkçe

Fransızca 
Bu kadar mü

keınmel bir eaer, 
Egede ilk defa 
Çıkıyor. Egedeki 

... rıaıika, barn· 
hcıer, me2lıur ~e· 
birler hakkında 
•tanılan malumat 
bu eaerde kolay· 
Ca bulunacağı · gi-b· • 1 yerli ve erne· 
hi hO.tün milesse· 
telerio, hıiıta kı1· 
~ euıafın dahi 
~re&leri buluu. 
~tır. 

Eserin tertibi. 
11• Ticaret mat· 
haaaında baolau· 
"•~ar. Tafsilat 
4.taadolo matbaa- 1 
"-da 2776 tele· 
'0rı numarasından 
'1ıllabmr. 

, JOHNSTON WARREN LINES 
Cilt ve Tenasül hastalıklar L TD _ LIVERPOOL 

oe elektrik tedavisi 
"DROMORE,, vapuru 11 Ni

lzmir - Birinci beyler sokağı-
sanda beklenilmektedir. Ll-

Elhamra sineması arkasında VERPOOL ANVERSten mal 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• 
getirecek ve BURGAZ, VAR
NA, K()STENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman· 
ları için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
lllNJE • OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
Nisanda~beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINY A,, motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, DIYEP 
ve umum:-'NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir.·Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
--- olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder.ı er 
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Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

aşhak anımızın Adriyatik sahillerinde bir Italyan /li..:~e1;.~;:,· k::s;;~din Benliojlu 
' -100-

adasında mühim bir mülakat yapacağı söyleniyor Zehra, .nihayet Sabah ağaYı 
- Fakat ben biliyorum. Yü

züğünü imza yerine basar. 

. . , . . . ~· . tatmıne muvaffak ~oldu · 
ismet lnönü, dün Belgrad kalesını zıyaret ettıler, Belgrad matbuatı, Türk. Yugos-

lav dostluğundan bahsederek uzun makaleler yazmakta devam ediyorlar 
lstanbul 14 (Hususi)- Başbakanımız general ismet İnönü - Osmanlı İmparatorluğu zamanında indirilen bu bayrak, 

Belgrad' da dün de Yugoslav başbakanı Milan Stoyadinoviçle şimdi Türkiye Cumhuriyeti şerefine ilk defa olarak tekrar çe-
mühim konuşmalarda bulunmuştur, kT d · r 

Başvkilimizin, bugün Adriyatik sahillerinde Milan Stoyadi- ı ıyor, emış ır. . . . . 
viçle birlikte seyahate çıkmaları muhtemeldir. Söylendiğine Belgrad gazetelerı, Başvekılımız hakkında sitayişkarane neş-
göre, general İsmet İnönü, Adiryatik denizinde bir İtalyan riyat yapmakta devam ediyorlar. 
adasında mühim bir mülakatta bulunacaktır. Bu akşam, Belgrad radyosunda bay Süleyan Pasiç, başba-

Dün Belgrad kalesini ziyaret eden general İsmet İnönü, bü- kanımızın hayatı siyasiyesi ve licraatı hakkında mühim bir 
yük merasimle karşılanmış ve kale kumandanı, veciz bir nutuk konferans verecek ve bu konferansı, Yugoslavyanın en ufak 
irad ederek : kasabasına kadar dinlenecektir. 

1 ............ . 

Deyli herald , bay Bald ' Mukabil pro-
vine hücum ediyor testo 

Şeker konferansı 
Tali komite bugün 

toplanacak ·-·-· Taymis gazetesi ise lngiltere
nin siyasetini çok iyi buluyor 

Londra 14 (Radyo) -Deyli İspanya denizlerinde seyrüse-
Herald !lazetesi, Başbakan fer etmekten korkuyorlar. 
Bay Baldvinin avam kamara- Buna rağmen donanmamız on-
sındaki beyanatını şiddetle lan himaye edememektedir ... 
tenkit etmektedir. Mezkur ga- Taymis gazetesi ise, Bald-
zete diyor ki: vin kabinesinin takip ettiği 

- İngilterenin büyük ve siyasayı alkışlamakta, İspanya 
kuvvetli bir donanmaya malik elesinde bitaraf kalmakla 
olmasından ne fayda hasıl İngilterenin büyük bir kiyaset 
oldu. İngiliz vapurları, bugün gösterdiğini kaydeylemektedir. 

~~~~----·----......... ··-·~-----~~~~-
Satış K o opera ti f leri 

•• •• • • uzum mevsımıne kadar faa
olacaktır liyete başlamış 

Üzüm ve incir mıntakaların- için Romanyaya gitmiş olan 
da ihracat mevsimine kadar İzmir üzüm kurumu müdürü 
teşkil edilecek olan satış ko- Bay İsmail Hakkı Veral bu-
opcratifleri için tetkikler yap- günlerde lzmire dönecektir. 
mak üzere Manisaya giden Kutuluk kereste meselesi, hal-
İktısat Vekaleti içticaret umum ledilmiştir. Bu sene de kereste 
müdür muavini Bay Salahiddin buhranı gibi bir vaziyete kat'iy· 
Cuhruk, şehrimize dönmüştür. 
Bay Salahiddin, Manisa hava- yen meydan verilmiyecektir. 
lisinde teşkil edilecek satış Satış kooperatifleri teşkilatı 
kooperatifleri için yerinde tet- için yapılmakta olan tetkikler, 
kikler yamıştır. Vekalet tari- Bay İsmail Hakkı Veralın av
feler müdürü Bay Muhib de detinden sonra hazırlanacak 
Ödemişe gitmiştir. Orada incir bir raporla İktısad Vekaletine 
satış kooperatifi teşkili için bildirilecek ve oradan gelecek 
tetkikler yapacaktır. emir üzerine teşkilata resmi· 

Romanyadan bu sene lzmire yet verilecek ve satış koope· 
getirilecek kutuluk keresteler ratifleri işe başİıyacaktır. 

~~~~-------·~·~·~ .. --~~~~-
Radyo para- Büyücü Ana 

zitleri Kızı tarafından şi-
Radyolarda parazite manı 

olmak için Avrupa memleket

lerinde tatbik edilen usuller 
hakkında belediye, muhtelif 

memleketler belediyelerinden 

malumat istemişti. fs.,,içreden 
gelen cevabda çok faydalı 

malumat verilmiştir. Bu esas
ları İzmirde tatbik için tetkik-
lere başlanmıştır. 

Fuarımız ve oda 
pavyonu 

lzmir Ticaret ve Sanayi oda
sı büdçesi hazırlanarak tasdik 
için lktısat Vekaletine gönde
rilmişti. Büdçede oda için 
Kültürparkta inşa edilecek 
lzmir oda paviyonu için büd· 
çede on bin lira ayrılmıştı, 
büdçenin tasdiki geciktiği için 
paviyonun inşasına başlana· 

mıyordu. Oda resiliği, pavi
yon inşaatının gecikmesine ma· 

kayet edildi 
Burnavada garib bir üfürük

çülük hadisesi olmuş ve bu iş 

yapanlar zabıtaca yakalanmış· 
lardır. 

Burnavanın Tarlabaşı soka· 
ğında oturan Celaleddin karısı 
Havva, küçiik kızı Huriyenin 

evlemesine rıza göstermiyen 

ablası Sebilenin muvafakatini 
temin için büyü yaptırmağı 

düşünmüş ve Ali namında bir 
üfürükçüye yazdırdığı muskayı 
büyük kızı Sebilenin evinin 
kapusu önüne yerleştirmiştir. 

Sebilenin kocası Haşim, 
meseleden haberdar olunca 
vaziyeti zabıtaya bildirmiş, 
üfürükçü Ali ile kızına büyü 
yaptıran Havva yakalanmıştır. 

hal kalmamak üzere paviyon 
tahsisatının sarfına mezuniyet 
istemeşti. Vekaletten gelen 
emirde ( 6000 ) liranın bu iş 
için şimdiden sarfına izin ve
rilmiştir. 

Papayı taç giyme 
merasiminde kim 

temsil edecek 
Berlin, 14 (Radyo ) - O. 

N. B. ajansına göre Alman
yanın Vatigan sefiri, papanın 
hariciye nazırı Kardinal Pa: 
çelliye bir nota vermiş ve 

Almanyadaki Katolik pesko

poslar hakkında bazı esaslar 
teklif etmiştir. 

Bu nota papanın son kili-

selerde okunan tebliğini de 

protesto mahiyetindedir. 

Londra 14 (Radyo) - Şe

ker konferansı, dün toplan
mıştır. Konferans, tali bir 
komite seçmiştir. Bu komite, 
bugün içtima ederek mütefer· 
rik işleri konuşacaktır. ---... ·~·----
Kurşuna dizildiler 

Vatikan 14 (Radyo)- lspan 
ya' dan alınan haberlere göre, 
31 dömingen papası Cumhu
riyetçiler tarafından kurşuna 
dizilmişlerdir, Bunlar isyanın 
çıktığı günden bugüne kadar 
kurşuna dizilen Dömingen pa · 
pasları 80 adedine baliğ ol· 
olmuştur. 

ltalya 
Uçak limanıyapacak 

114 h ı ·f D ·ı Roma, 13 (A.A.) - Nazır· 
lYJU a l .rartı er lar meclisi idari mahiyette bir-

Vatigan, 14 (Radyo) - Mon

siyor Pizardı İngiliz kralının 
taç giyme merasiminde papa 
namına hazır bulunacaktır. 

••••• 

Sene sonuna kadar çok tedbirlerle İspanyaya gö-

ka"mı"len kalkacak nüllü gönderilmesi yasağının 

· Berlin, 14 (Radyo)- Dan· 
çiğ ayan reisi muavini bay 
Von Hod, Hamburgta verdiği 
bir söylevde, bu senenin ni
hayetine kadar Dançig'teki 
bütün muhalif Partilerin kal
kacağını söylemiştir, 

tatbik tarzı hakkında kararlar 
gabul etmiştir. Nazırlar mec
lisi Cenovada yeni bir tayyare 
limanı inşası için 18 milyon 
ve Sicilya ile garp Trablusu 
arasında doğru bir kablo atıl· 
ması için de 40 milyon liret 
tahsisat vermiştir. 

~~~~-------·~·~._.ı ... --~~~-
Prof es ör Einstein 

yeni birşey keşfetti 
(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
yaptı? Neler keşfetti: 

Bu sualleri, kendisinden ye
ni bir keşif bekliyen herkes 
soruyor .. 

Bu mesele hakkında kimse
nin pek fazla birşey bilmemesi 
profesörün kendisinden bah
sedilmesini pek sevmemesin
den ileri geliyor. Amerika 
gibi bir yerde Einstein istese 
dünyayı sarsacak hadiseler 
çıkartabilir. Çünkü, Amerika· 
nın bütün şöhretinin reklam
dan ibaret olduğunu hepimiz 
biliyoruz: 

En ufak bir sinema yıldı
zını, reklam, propaganda ve 
dedikodu ile pek kısa bir 
zamanda meşhur eden Ameri
ka bütün dünyanın esasen ta .. 
:ndığı ve herkesin alaka duy· 
duğu bir adam bakında iste
diği kadar gürültü koparabi· 
liri. 

Fakat profesör, belki Ame· 
rikanın bu huyunu bildiği için 
meşğul olduğu meseleler hak· 
kında, en ufak bir haber bile 
vermemeği tercih ediliyor. 
Yalnız, arkadaşı doktor Clay· 
tonun söylediğine göre, pro
fesör, Amerikaya geldiğ-inden 

beri 72 ica4 beratı almıştır. 
En son keşfi 

Einsteinin berat aldığı bu 
keşiflerinin en sonuncusu çok 
mühimdir. Doktor Clayton, 
profesörün bu keşfi bakında 
şöyle diyor: 

Einsteinin bu keşfi fotoğraf 
ve sint:ma makineleri üzerin
dedir. Keşif şu: 

"Şimdiye kadar, fotoğraf 
makinelerindeki objektiflerin 
içi doludur. Halbuki, Einstein 
bu yeni keşfi ile opjektiflerin 
içini boş bırakıyor ve bu 
boşluk hususi Lbir mayi ile 
dolduruluyor. 

" Bu mayi hariçteki ışığın 
az veya çok olmasına göre 
aydınlanır veya kararır. Bu 
retle, ışıktan kullanılan diyaf
rğmaya artık lüzum kalmıyor. 

Çünkü diyafrağmayı hariçteki 
ışığın az veya çok olmasına 
göre kapanması veya açılması 
Iazımgelirdi. Bu işte yapılacak 
en ufak bir yanlışlık - diyaf-
rağmanın az veya çok açıl· 
ması - resmin fena çıkmasına 

sebep olurdu. 
Şimdi bu mahzur kalktığı 

için fotoğrafçılıkta yeni bir 
terakkiye varılmış diyebiliriz. 

"Bundan başka, Einsteinin 

- Evet, evet .. Ben de ha· 
tırladım. Şimdi bu yüzüğün 
bize ne kadar kıymetli işler 
göreceğini anlıyorum. 

- Gördün mü ya? 
- Gördüm. Şimdi ne ya· 

pacağız? 

- Muhtarı kurtaracağız. 
Zehra, heman oracıkta Muh

tara bir mektup yazdı ve 
vaziyeti izah etti . 

Bundan sonrada ayrı bir 
kağıda: 

"- Bu kağıdı hamil olan 
benim hususi adamımdır, ken· 
disine hiçbir veçhile mümaneat 
ve muhalefet olunmıya ve tes
hilat gösterile". 

Kelimelerini yazdı, mührüde 
altına bastı. 

Sabah ağa, Zebranın yaz
dığı mektupları okudu; bunlar 
çok yerinde ve mükemmel 
idi. 

- Şimdi Muhtarın mektu· 
bunu göndermek kalıyor. 

- Evet. 

Rus-Japon 
Dün uzun müddet 

konuştular 
Tokyo 14 (Radyo)- Sovyet 

Rusya'nın bura sefiri, dün Ja· 
ponya Hariciye Nazırını ziya
ret etmiş ve uzun müddet ko· 
~şmuştur. ...................... 
Halkevi köşesi 
..... - 1 - Kız lisesi direktörü 

Necmeddin Onay tarafından 
evimizae verilmekte olan kon
ferans serisinden "Halk ede· 
biyatı,, hakkındaki konferans 
14, 15 perşembe günü saat 

- Bunu ben temin edece· 
ğim. Şimdi ayrılalım. Allah 
yardımcımız olsun. 

-Allah yardımcımız olsun, 
yalnız henüz Ali paşanın ko· 
nağında bulunduğumuzu ve 
ihtiyatla hareket mecburiyetini 
unutmamalıyız. 

-9-

Daima o gölge! 
Sabah, o gün kararını de· 

ğiştirdi; bu mühim işi hiçbir 
kimseye emniyet edemiyece
ğini kararlaştırdı; mektubu ve 
haberi Edirneye kendisi götü· 
recekti. 

Mektubu almak üzere gece· 
nin gelmesini bekledi. Ortalık 
kararıpta konakta herkes da· 
irelerine çekildiği vakit, Sabah 
salahiyet sahibi olmasına rağ· 
men çok büyük ihtiyat ted· 
birlerile Çerkes kızı Zebranın 
odasına girdi. 

Zehra büyük bir heyecan 
ve asabiyet içinde idi; Arap, 
Zebraya: · " 

- Zehracığım, dedi. Ben 
bütün gün düşündüm? Bu iş 
çok naziktir; öyle ra tgelenc 
verilemez. 

Şu halde?. 
- Ben gideceğim kızım .• 
- Çok teşekkür ederina 

ağacığım. 

- Haydi mektubu ve emri 
veri 

Zehra göğsünde saklamakta 
olduğu mektubu ve sahte emir 
nameyi sabah ağaya verdi. 

- Devam edecek -

Verem mUcadel e dis· 
panserinde 

Verem Mücadele Cemiyeti 
dispanserinde hastaların mu•· 
yene ve tedavileri saati 10-12 
olarak tesbit edilmiştir. ' 

17 ,30 da verilt>cektir. 
2 - 14 çarşamba gü- Montrö konf eran-

nü saat 17 de halk dersane· sında hava birden
leri, 18 de sosyal yardım ko· 
mileri toplantıları yapılacaktır. bire değişti 

-Baştara(ı birilıci srıhifede
keşfinin daha büyük ehem-

Mısırda hasıl olacak vaziyet 
miyet aldığı bir saha vardır: 
Renkli fotoğraf sahası. Bu hakkındaki fikirlerini geyaıt 

eylemişlerdir. 
otomatik diyafrağma, böyle İ ngiliz delegesi, Mısıra iti· 
gayet hassas bir şekilde açılıp 
kapanarak, hiçbir yanlışlığa mat edilmesi lazımgeldiği ka· 

naatında bulunmuş, ltalyaıt 
mahal verpıediği için, renkli delegeside Mısır lehine söı 
fotoğraflar daha vazıh çık-

söylemiştir. 
maktadır.,, Konferans, dün daha sa· 
Ameri~.aga. şük~an bor~u mimi ve müsait bir hava içinde 

Profesor Eınsteın Amerıka- çalışmıştır. 
da, çalışmakta olduğu üniver- ----
sitedeki derslerinden başki: Ne münasebet 
~~~~~- .!>~_lcad~~ .. ço_~_ç~!ıştığı L J J f h 1~ 

'!kendisine sorulduğu zaman şu uaenaor akkıncı1 

-~ahı veriyor: tuhaf bir isnad 
.. - Amerikaya .. karşı .o~an Paris, 14 (Radyo) _ Vatİ' 
şukran borcumu odemek ıçın.. ganın nim resmi gazetesi olall 

Hakikaten, kendisini Ame- Observatısra Romano gazete: 
rikalılar ne kadar seviyorsa sinin, Almanyada Katoliklil1 

Einstein de Amerikayı o ka- itham eden general Ludendo~ 
dar seviyor, kendisine karşı hakkındaki neşriyatı Paris gı· 
gösterilen iyiliğe şükran du- zetelerince gülünç bulunma~· 
yuyor ve bunlara mukabele tadır. 

olmak üzere de, Amerikaya Bütün hıristiyanlığın met' 
büyük bir keşif hediye etmek kezi ve amiri olduğunu san•I' 
istiyor. Papalık müessesesinin lt•l· 

Yalnız, Einsteinin Ameri- yanın bile hoş tutmağa mecbur 
kada henüz muvajfak olma· kaldığı 400,000,000 luk fslat1' 
dığı bir eserdir: kütlesinin en büyük şahsiye· 

İngilizce öğrenmemiş .. Fa- tini tezyife kalkışması, kuruotı 
kat bunu da yakında öğrene- vustai bir hareket ve en 1.ı~· 
ceiini söyliyorlar. yük bir ıaf adedi},, ektcdiı• 


