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~~~!dasına düşenlere! un ya su . unu 
da la13"lıı ha r taarruzdan masun Türklyedc, l 'oook, eğer ba hata aadcce Roma ebledlye-

h~ R:eteJerin~ı::ı ~~? bdlr İtalyan abidesi etrafın- sinin Ye bir bctbııht matbaaemm hatası değilse, tehıı· keye du··· şu·· rdu·· 
llliı~ 6 btı 'lıirlı:I "un enberi «le' am eden nes ri- \ 'clcv sadece "müfrit faşistlerin bir hatuı'' .ure-
da, 0lıııasrııa )e \atandaşının cndi~eyc dtis- tinde aksscttiritmck istcn:.in, Roma bunılan muzta-

tt •ne de ~ 
'l'.Qtlı ~§ine h gazetelerin milleti uyanıldığa rlb olur. 

ı 1iJı • ~ ba'°1 &ınledltcbilir. Da memlekette her Hem İtalyan rn,ızmlnin ''bUyUk emel" denilen 
ed~ ,_ a da kal • 

' ~ti llOtıryabu ~ sa nıllb menfaatleri her teh- §eyi sezmeden ''11üyük emel" se,·clasma tutulduğu 
~ b l'lllıi haıetı eceb'ine emindir ve ba harlkuliulo anla5ılıyor. Biiyük ldeaUst , .e büyük cihangir rolü-
' lr lll.lUet;e ••en l3i bilen Türk gazetccllerl, uy::ı- ne çıkan 50 İtalyan müne\"\·erlnc, ıu İtalyan aa. 

~lar. uyan!" diye bağırmak batasina tu- natklirma nasıl ncımn7.smrz ki bet baht, hulyanın 
le ~ lı~ haritasını tlımeğe kal~maktadır. 
t~ )"aQ bak ller taarrunı kahrcdebllcceğtml-
•oı llıedelli Ceb~nda, ınuasır medeniyete ıeref ,-c- Yer yUzünclo öyle milletler nrdır ld bunlarm 
tıııJıı "an.ı '' el tnlzl kırmak arzusuna kapılanda sükiınu, temkin , .e ukan hamle kablliyetlerlndcn 

1 
°1trak. er tutulur yer bırakınıyacağmııza mahrum oluşlarmn değil, enerjilerini dlıginliyebll-

ı da -..tbııat--._ mck ı;ibi harlkulildc bir mc<leni hünere sahlb olu~ 
llıaı • 'lllltıın n ı 

. 

l 

~• lıı Uflı oJan b e~r yatı, dünyanın her tarafın. lanna delalet eder. Ye bu mllletler lı;inde öyleleri 1 
ıı~:llldııJcları ~.~aldkatl bilmez gibi görünenle- Yardır ki onlar bir cllıan~lr devlet hulyumm harl- ı ı

1 
1 l 

°bit daıttclahUrı Uztuln siyasi illetin an.ularm111.a t::ıya sığdınlamıyacıığını bilirler \ ' C eğer holyalan-
\ ' a dııy11~r Yapmasrna mani olamıyanlara nı resmetmcğo knlksalar ak klğıt üzerinde en az 

1 ' e Batırııa)( tkt~n ibaret1ir. bir dilnya be_lirir. 1 
ı hltts lll ,., bıı "b tcrız ki bu harita sadece bir mat- nu satırlar, mun~ncr ttalyaya 3uor, temkin, ıı 
1 liııdp 1 ııanıabı~ .1de sadece Roma belediyesinin bir rnkar, Jıcsab \"C hendese ö.betebilirse ne mutlu 
~,!.bu b~ıl\d'ın. Bu taktlirdc, İtalyan hükfune- l~mayo.? 1 
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diller 

Sjyil yara 1and1 ismet lnönünün 
çay ziyafeti 

1 ! Yüksek memurlar ve eski 
' ı· Ba~vekiJ ziyafette 

' '. ' 
(Yazısı 5 incide) 

bulundular 
i Ankara, 12 - Cumhurreisi-
1 miz İsmet !n~nil, diln akşam sa

::ıt 17 de Ankarada bulunan bi
rinci, ikinci ve Uçilncli barem de
receli memurlara Çankayadaki 
Cumhurrelsliği kö§kilndc bir çay 
ziyafeti vermi§tir, 

Toplantıda biltiln vekiller, 
eski Başvekil Celal Bayar, Ban
ka mUdUrleri ve refikaları bu
lunmu~tur. 200 kadar olan C::a
vctlilcr ayrı ayrı Cumhurrclsi. 
nin yanma gi~lerdir. 

Kabul resminden sonrı Cum
hu.rrel.simiz v_ Bayan lnısnu mi
safirlerini bilfede ağırlam11lar
drr. Toplantı saat 19 a kadar 
sUrmilıJtilr. 

Tunusta, Fram;rT. tanktan l>tr man 

Rom anın tehdidi: 
''Fransa istediğimiz toprakları 

verrpezse harple alacağız! ,, 
Japonya, Sovyet Rusya 

·hududunda ordu tahşit etti 
Fransız müstem
lekesi Hindiçini 
Japon tehdidinde 

(l"azısı 4 üncüde) 

·······················ı 

~.Bugünı 
: TAYYARE ' 
~ Piyangosunda 

. K-A ZAN AN 
• ~ 

:NUMARALAR 

Tunus - Trablos hmludumla Fransıdann tanklara ı. ... ~ hanr'Wlıklan_ 

HABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
1 fere; eve) 4 üncü Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

Fotoğrafçı vitrinleri l~-~.!..!.~ .. c:1..~ 
~n birkaç aydır fotoğrafçı \it

rinlerinde keskin bir kasırga es
mekte. l'aprak döken fırt.mur gibi 

bir ıey. Resimler kaldınlıyor, yerle. 
rfne bqkalan oturtuluyor, bunları 

daha yenileri takip ediyor. Ba re
simler llolh'tıt bıylkh toy henakir
larm değil. Geliş ,·cya gidiş ala
kaıdyle, iktidar me\'kll etrafındaki 
~ahııılarm resimleri. Gidenin, gldlJi
le beraber resml taun ar86ma kal-

llırıhrken gelen, geldiği anda \'ltrl
no ı:ıkıvcriyor. Sanki yüksek idare 
makamlanndakl değişikliği fotoğ

rafı:ı 'itrinlerf, ajans haberlerinden 
\'e muhabir tclgraflarmdan en·el 
ilin ctmeğe memur. 
Gelmiş n gltmiıJ hlç khwıoyi 

murad etmeksizin, dil,mil' ve ~ık
(Det•amı 4 ü~"iıdt}. 

Romanyadaı 

Dahiliye nazırına 
suikast 

ieşebbüsü 
Demirmuhafızlardan 25 

kişi tevkif edildi 
Parla, 11 (A. A.) - Havas ajan

sı, Bilkreşten istihbar ediyor: 
Zabıta, başvekil muavini ve dahi

liye ve milli müdafaa nazın Ar
mand Calinesco aleyhine mUtevcc
cih bir komplo meydana çrkarmış
Ur. 

Zabıta, geeeleyin demir muhafız.. 
Deoamı 4 ünci2de), 

~ 

Numara: 32 Bostancı Medlha Öpçün 

"Müsabakamıza iştirak eden btl göz sahibinin bize vazih adresini 
göndermesini rica ederiz.,, 

Okuyucul:mmııa dnb'ltacağmm: mükafatların kıymeti 800 Orayı 
aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takımlvı, kıymetli c.cb 

\ ' O kol saatleri, mu~ambalar, elbiselikler, istenilen e~·a3, alabil

mek salahiyetini veren 20, 15, 10 lira ;;ibi para kıymetinde kart

lar muhtelif ev esya.sı \'C saire. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 30 
11.1.939 - 14.3.939 

Müsabakamıza İt· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla • 

maya batlayınız 

• 



1 RARJ.:'R - Akıam pos~ 

Bulgaristan ve 
Balkan pakti 

Yazan: Nlzameddln Nazif 
BuJga:istan Balkan paktına gi- ı dışında değil içindedir. 

recek mı? 2 - Bulgaristanı bize ve Yu-
Balkan paktı konseyinin her top- goslavyaya birer dostluk muahe

desi bağlar. lantısında dört müttefik devletin bu 
umumt sorguyu nasıl mütalea ede
geldikl~mi bilenlerden değiliz. Fa
kat her konsey toplantısı arifesinde 
dünya efkarı umumiyesinde, bil· 
hassa Balkan memleketleri efk!n 
umumiyeJerinde bu sorguya bir, ce
vap r.randığı ve hele Türkiyede bu 
sorgu ortaya atılınca herkesin an· 
cak rnüsbet bir cevap almak isteğin
de olduğu muhakkaktır. 

3 - Bu Bulgaristaru, Sellnik 
mukavelesi Balkan paktına dc.ıt c_ 
der • 

lstanbulda intihap ehliyetini haiz vatandaşların tesbiti işi bitmiş, lis
teler dün dt yazdıtımu gibi kaza merkezleriM asılmıştır. listelere 

4 - Balkan paktı, Balkanlarda, 
ideta bir plebisite dayanan bir 
enterballcanik rejimdir. 

Ne bir Balkan paktı devleti ta
savvur olunabilir ki Bulgaristamn 
Balkan paktına girmesi mevzuu 
bahsolunca müşkülpesentlik gös
tersin.. Ne de; 

- Girmem de girmem.. 
Diye inat edecek bir Bulgarya ... 
Her dostluk, devamlı ve sağlam 

olmak için, mutlaka karşılıklı 
menfaat saygısına ve gene karıı
lıklı bir ihtiraı tasfiyesine dayan
malıdır. Bulgarlstanm Balkan 
paktına firmesi dü1Unülünce ta

Devlet A 

şurası 
A 

aza 
mülazimlikleri 

Talipler için bir müsa
baka imtihanı açıldı 

Bulgaristan Balkan paktına gire
cek mi? Biz, Avrupa krtasmdaki 
hududumuzun 3imaline ve kısmen 
garbına bitişik olan bu komşunun 
bizimle ve müttefikimiz olan diğer 
komıulan ile daha 1Umullil bir iı 
birliği kurabilmesini çok mümkQn 
görenlerden ve temennide ötedenbe
ri ısrar edenlerdeniz. Ve ancak böy
le bir temayül göstermekledir ki en 
devamlı sulhün. en insant emniyet 
ve ahengin, en medeni cehdin timsa
li oJan devletimizin, en geni§, derin 
ve sarsılmaz bir millet inarupıu ifa· 
de eden açık ve aydın dl§ siyasası
na uygun bir dü§Ünc:eye sahip bu· 
lunduğumuza inanabiliriz. 

rafların bu esaslan gözönünde bu Devlet ıilrasmdald münhal aza 

lundurmaları tabii görülmelidir. mUli.zlmlllderl için yükaek tahsil 
Şerefini, kudretini, milli cehdini, görmtq genç elemanlarm ıflraya a
ze'kbmı, nihai surette bir ideale lmmalan takarrllr etmlftir. Bunun 
bağlayacak olan resmi bir v~ika· için bu &ym 27 sinde yapılm&k Uze· 
ya imza atmazdan önce Bulgaris-' re bir Jmtlhan açı.lmJ§tır. -

-Türle cumhuriyeti Balkanlarda 
emniyet ve sulhün en samimi taraf
tarıdır. O derecede ki bu fikrine ve 
bu fikirdeki samimiyetine inanmak 
için hiç kimse kendisinden Mr yeni 
müeyyide aramamaktadır. Bizzat 
Bulgaristan bile. 

tanın coğrafyadan tegafül etmek İmtihana hukuk ve ikbaat fakül
istememeıi makul bir muhatap ol. teleri ile siyual bilgiler okulu me
mak ufatını ondan nez'etmemeli- zunlan kabul edilecektir. Fakat bu 

dir. fakUltelere muadil olduğu maarif 
BilAJıda.... vekAletince musaddak yabancı yilk-

Balkan paktmm yarattığı emni- sek mektebler mezunlan da bu im. 
yelle ''Balkanlarda alyasl coğrafya- t!hana girebilecektir. 
ya ve ıene bu paktın yarattığı iş 
blrllğiyle Balkanlarda ekonoınik Şflranm genç elemanlarla takvl
coğrafyaya ihtiyaç kalmıyablleceği- yesl başlıca arzu edilen cihet oldu

Binaenaleyh Balkan devleti Bul- nI, cofra!ya bilgisinde, bllhaaea e- ğundan otw: ye.omdan yukarı olan
garyanın bir Balkan paktı devleti konomlk bakımdan tam bir kW tee- ıar im.ti.hana giremiyecelderdir. İm 
olmaktaki gecikişinde • -afmıızdan kil etmekte olan Balkanlarm bu fa· tihanda muvaffak olanlar ilk ola • 
oynanmı~ bir menfi rol mevcut ~ ziletinden iıtifade edilebilecek mer rak 30 lira uıı ınaaela devlet e<l· 
ğildir. Hele bizim, bilhassa Bulgar- haleye nihayet ulaşmak tızere bu- rasma lzA mUl!zlm.l olarak tayin e
ya tarafından dostluğu istenilen bir bulunduğunu,, Sof yaya da izah et. dileceklerdlr, 
devlet oluşumuz ve gene bizim bir meyi kolaylqtıracak b1r meziyettir 
Bulgar dütmanlıfınuı en had feve bu. 
ranlarından dahi zerre kadar çeki· Bulgaristan Balkan paktma gire-
necek, ürkecek tıynette olmadığımız cek mldir? 
halde Bulgar dostluğunu Balkana· Girecektir. Zira girmemelli yalnız 
henginin tamlığında lüzumlu bulu- kendisi J.çln değil, pakt devletleri i
şumuz iyi düşüncemizin Bulgaris- çin de garlb bir vaziyet devam et· 
tanda ne derece iyi bilindiğine ve Urlyor: O, .sanki fırsat arıyormuş 

hayırhahhğımızın, digergAmlığımı- gibi gl'izllkllyor. Biz, sanki onu ez-
ıın enginliğine delruet etmez mi? mek Jçin blrleamJı gibiyiz. 

Eder tabir... Bunu bilmiyen, sez- Onda '.Myle bir temayUl iddia et-
miyen yoktur. Esasen Bulgaristan mlyoruz, fakat haritada görllnUgil 
tarafından tecdidine gösterilen dik· blSyle. 
kat, aramızda mevcut dostluk mua· O da, Balkan paktmm kendi
hedesine Sofyanın verdiği ehemmi· ılni muhasara edip nefes aldırma

yeti tebarüz ettirmiı değil midir? mat arzusunda bulundufunu iddla 
Biz, bu güzel dikkat ve teha- edecek ıebeb bulamaz tabii. Fakat 

lükten kuvvetli devlet, iyi devlet Balkan paktmm haritada glSrilnil§U 
adamları tarafmdan idare edilen Myle. 
devlet ve iyi insanlardan mUrek. 

kep bir millet oluşumuzun Sofya. 
da çok iyi anlaşılmış bulunduğu

nu sezmekten Aciz değiliz. Bu· 
nunla beraber Balkan paktı içinde 
bir Bulgnristanın Balkan pa'ktı 

dıtın.da bir Bulgaristandan ziyade 
Balkan &ulhUne, Balkan emniyeti
ne, Balkanlardaki medeni hamlele. 
rin kuvvetlenmesine, Balkan eko
nomisinin inkişafına hizmet ede

ceğine eminiz .. Böyle bir Bulgarlı· 
tanın kendi ıulhüne, kendi emni
yetine, kendi hudutları içindeki 
medent hamlelere ve kendi ekono. 
mik kalkınmasına daha fada sağ
lamlık ve inkigaf bahgedebileceği
ne emin olduğumuz gibi .. 

Ballcanlardaki yeni atmosfer, 
çalışkan Bulgar milletine, bire beş 
kazanırken bire elli beg kazanmak 
imkiinlarmı verebilir. Gene Bal-

Yalnız bu mllz'lç hal bile Bulga
ristanın Balkan paktına girmesi ve 
paktın Bulgnrlstaıısız kalmamasl i
çin klfi bir sebebdlr. 

Nlzameddln N azff 

Beyoğlu 
Halkevi namına 

Spor faaliyeti 
yaptıklarmı ileri suren 

teşek~Uller 

kanlarda emniyet ve medeniyetin ıekkUllerin birtakım gnrib iddia ve 
dôrt atlı bir zafer arabasına bin- hareketlerine yol açllUjtır. Bir ta
ffiesinc, beş atlı bir zafer arabasına 1 kım te~ekkUllerin Beyuğlu hall:c\1-
binm:si elbette tercih edilir • nJıı spor eubesl olduklarını ileri sU-

Binaenaleyh, her taraf için bir rerek faaliyete geçtikleri \'O gençll
sürU faydalar tahakkuk ettirepile. ğl buralara , .. l~Ulr1 erl evA ~·nptlan 

Halkevlerlmlzde spor faaliyeti, 
gittikçe daha iyi bir tekilde orgar.i 
ze edilerek ve bu eubede çalışan 

gençlerin adedi to!'.;'ll.lmıık inkişaf 

etmektedir. Bilhassa Beyoğlu hal -
kcvinln spor uubcsl kuvvetli ve ve
rimli bir gekil arzctmektedir. Fa
kat, bu faaliyet harkindeld bazı te-

ce!t böyle bir nihai hamleyi Sof·• i..'ıbarlardan antaeılın~tir. 
yadan beklemekte asla hata yok· BiltUn epor faaliyetini merkez 
tur. b!.nasmrn kapalı 8por talonunda top 

Eul:;:ar:istın Balkan paktına lnmnkta olan Beyoğlu halkevi bu 
gi::-:cck mi? vnziyeti nllkadıır makamlara bil • 
Hayır denemez. Zira: diriliği gibi Azft.l:ııım da kC'yflyctten 

Mllsa.baka hntlhanı yalnız Anka
rada devlet likraat merkeslnde yapı
lacaktır. Bunun için başka tehir. 
terden imtihana gireceklerin An
karaya gitmeleri lcab edecektir. 
Yabancı lisanlan bilenler aynca 

bir imtihana tlbl tutulacaktır. Bu 
bilgileri sa.bit olursa kendileri ba -
remin bir derece yUkaeğlnden 35 
lira asli maagla tayin olunacaklar
dır. 

Büyük Seyhan 
barajı yapıhyor 

Adana, (Husust) - Çukurrova -
nm sulanması için açılan büyük ka 
na1lar hakkında yeni aldığım malfi· 
mata göre, kanallara su verecek olan 
büyük Seyhan barajının inşası işini 
2.400.000 liraya eksitme suretiyle 

alan müteahitlerin bu günlerde §eh
rimize gelmesi beklenmektedir. Bu 
taktirde ihzart in~aat bu haf ta~ar 
içinde başlıyacaktır .. 

Evela bir §artiye kurulacak ve is. 
tasyondan baraj yerine kadar, mal. 
zeme ta~ımak için bir demiryolu da 
inşa edilecektir. Aynca tir şose in
şa cdilece1üir. 

Beton ve kum makinelerinin de 
bugünlerde gelmeı:i bekleniyor. 

--0-

Romanyacian bir heyet 
gelecek 

Öğrendiğimize göre yeni Türk -
Romen tlcnret nnlaıımnsı mUznltcre
lerini yapmak Uzcre bir Romen he
yeti hafta içinde eebrimlze gelerek 
doğruca Ankaraya gidecektir. 

., 1 

Trakyada hayvancıhk Zeytin~3961~ fiatları yuk~ 
gittikçe . inkişaf ediyor Piyasaya aı -

Adliye VekAletinin zirai ceza evi için satın çıkarılması bd:~,, 
aldığı çiftlik mo:lern vasıtalarla mahkumlar sebeplerinden illd! -~~ 

tarafından işlenecek Geçen mahsul sene! oıdol"J 
Edirne, (Hususi) - Adliye ve- cak ve memleket ekonomisine kıy. mahsulU fcvkal§.d~ as db' fi 

Uleti Edirne vilayetine alt Tunca metil ve bol verimli bir ull.!ur hali- bu sene zeytin yaı;t tiıtl ~ 
boyundaki hususl çiftliği satm al- ne gelecektir. Yılda bir milyon lira ender görUlmU§ nispette~ 
mlştır. getiren tavukçuluk ve yumurtacılı- kıa evvelki sene de ıc~ ~ 

Zirai Cezaevi bugUn Derdi! ğm 5 milyon lira getirmffilnc scbcb koltesl az:dl: fakat bu ııı!fU' J 
çittlfğlyle birlikte 25 bin dekarlık yoktur. neld dereceyi bulı:n~d• ıı".ı 
lk1 çütliğe sahiptir. İyi bir program Macaristandan kurstan bu ııene mahsul ııenesinln . baŞ !l'~, 
altında kuvvetll ieçiler grubu bu gelen 13 muallimin rapor ve mil!ja· ğumuz halde zeyünY•ğ de (J 

kl '•I' k vi iyi ,. 1 ğ d tra e'--traıarda peraıteıı topra arı '9 ıyece cezae ve hedeleri ancılıga ve tav11anc1 l a a ıuı 

kuvvetli elemanlarla mücehhez o- ha iyi bir lstlkamet vermiştir. An- kuruşu bulmuştur. ~ 

lacaktır. cılrk gittikçe bUyilk mikyasta ioki- YaptJğnnız tahkfkat3 __ ..dl 
fat..,--~ Adliye vekA.letl taratmdan Çorlu- gaf ediyor ve biriblrlne b:lkarak ı. mevcut zeytinyağı, 1 ~'il'_.; 

da modem bir cezaevi yaptırılmak lerliyor. Yalnız teknik ve gıda mad. den bu kadar yUkseıı:ne ~ 
Uzeredir. deleri yeti§tirmek başlıca bir Je ola tirecek kadar az değil:~ fJ:J 
Sıtma mncadelesi rak ele alı:nmıştır. tUccarlaıın ellerindeki ,ı.rı ~,; 

Köylerin sağlık vaziyetleri için "EtrUsk,, Un iki eşi ne ya çrkarmıyarak ıutın f'_J 
sıtma milcadelesi hemen hemen bU- azar mal vermeleri f.fBtlıı1 
tlln Trakyayı aarmqt.Ir. Halk ve Olacak mektedir. Bu harekeu:df 
köylil bu harekette.o çok memnun- Almanyada ~~ ~tmılannda fabrikatörlerinden ~lJll~.J 
durlar. Birçok göl ve bataklıklar yaptırılan ve memleketimize geldik- !ar tarafından iddia e ~ .6' 
kurutulmug ve akıtılmıştır. Suları ten !ti'&a'm~rmi m'tı~ık '8111itıihılt3 Mevsim ilerledikçe .~~el~ 
§i§lrten değirmen bentleri de indi - ğı anlaşdan Etrilsk vapurunun qi •tlarmm daha fazla yU ~ırı~ 
rilmektedir. olarak gene ayni tezgfilılarda "Tır- rlllmektedir. Fakat an ilJ> 

Damızlıklar han,. ve Kadeş,. isimli iki vapur nenin zeytin mahsulilJl ~ 
Geçen ıene dört vilAyetin ve bir daha yapılmaktadır. Ve inaşat bir neticenin bu vazıyet -~~ti 

de İnanlı aygtt deposunun damızllk hayli ilerlemiştir. "Etrilsk,,ün mah· ği§lklik yapmnsı ibtiJP'""" 
lan iyi netice verml§tir. Bu hareket zurlan görüldfil..."ten sonra bu va· bulunmaktadır. 
bu eene arttınlmıatır. purlann teslim alınması işi üzerinde 

Dahiliye veklletlnln dahi t&svi. ehemmiyetle meşgul olunmaktadır. 
bile ve ziraat vekaletinin verdiği Etrüsk tecrübesinden sonra teslim 
tipler üzerinde daha 18 tane aşimdu almada azanli derecede titizlik gös
raklan yaptırılacak ve bunların ıa- terileceği tabiidir. Bir sabah gaze
ym kırk bir merkezi bulacaktır. tesi Krup fabrfüasının tesellümü 

En az altı merkezde de eun'i to- bir emrivaki halinde kabul ettimıek 
bumlama yaptınlaeaktlr. istediği yolunda bir rivayeti kaydet· 

Bu ııene büyük köy ve ziraat kal· mektedir. 
kmma kongresinde tahakkuk etti 
ki, İnanlı aygtt deposunun at ve i
nek kadrosu artacağl gibi bir de 
tay büyütme ve yeti~tlrme çiftliği 

açtlacaktır. 

Umumi müfetti§liğln Uç sene ev
vel açtığı · ve idare etmekte olduğu 
boğa ve tay büyütme çiftlikleri en 
az 330 bin baı2 damızlık ve yc~miıı 
tay vermiııtir. Bu pratik ve eok ve
rimli sistem dcvnm edecektir. Ene. 
me mmtak:ılan dlirdUncü yıl pro
grm::ıma. dcvnm edecektir. Doğnlnr 
bu mmtaka köylerince tercih edili
yor. 

Hayvan gıdalarına ve hele yonca 
yeti5tlrme iş1erlne çok ehemmiyet 
verilmektedir. Kavakçılık, fldn.ncı • 
hk da a.rrıca rUrUınektedir. Kollek· 
tlf fidanllklara. bu aene teevik fas
lından prim verilecektir. Diğer ta
raftan hayvan sergilerine bu sene 
yeti~mi!' ealerler dahi sokulacak ve 
nrim ''crilecektir. 
. Tavukçuluk • Tavşancılık 

Trakyada tavukçuluk ve tnv§nn
cılık devlet merkezinin ilham ve 
programına uyarak daha çok aı ta. 

Tcnttcfil amca 
~ampaııraı 

--0-

Yeşilay çayı Cumartesi 
gUnU veriliyor 

Yeşilay gençliği senelik çaylarını 
18 şubat 939 cumartesi günü saat 
15 den :!O ye kadar Tepebaşı Gar· 
d~n salonJannda ve:-ece!ctir. Mevsi· 
min en güzel bir eğlencesini teşkil 
edecek olan bu çay, Yeşfüıy ailesi
nin ve Y ~il ay ülkü ünü sc\'enlerin 
bir arada toplanıp hoş bir vakit ge
çinnelerini temin edeceği gibi ayni 
zamanda içkisiz eğlencenin ço!' ne
zih olacağını da tebarüz ettircce.~tir. 
Bilhassa bu bakımdan cemiyet çok 
tinalı davrarunahtadlr. Garden var 
;•ete heyetinin de iştiraki temin edil· 
miştir. 

l'cşilay ı;e Yeşilay gençler birliğ: 
:ımm.ıi katipliğinden: 

Senelik çayımız 18 §Ubat 939 cu
marte ... i günü saat 15 den :o re ka· 
dar Tep~b:ışı Garden salonla:ında 
verilece!~tir. Üyleremizi ve ülklımU
zlı sevenlerin kendileri ve aileleri 
için davetiyelerini Cağalo~lu çocuk 
esirgem~ kurumu binasında ikinci 
katta!d odamızdan hergUn saat 14 
ile 17 arası almaları rica olunur. 

~~ 
Tarsus köyle~, 

yeni maklBP ,1 
Tarsus, (Hususi) - =~J 

zamız dahilindeki kÖ~ul ti'.J 
edilen yerlerde yeni eı fi" 
pılmasına çok eııeıııınb' ~ 
tedlr . 

. ..."' 
Gerek kaymaJtaınl~• e1ıtet"'• 

kllltUr ı;,yarllğı ile llP1';ı;I' 
uğurda bUyük alikS ve 

termcktedirler. riJS 1~ 
Bu sıralarda kö~·le dJJI ut' 

lcrl yapılmakta otduğU'\ıı'l 
blnalan için bUtçeıer;ıeri 
nulmakta ve okul Y ~ 
:fümektedlr. ~,.ıı 

Birk::ı.ç gün evvel lt~1' o~-6 
darma kumandanı -ve sııı''. _J 
teriyle kültür ışyarı _ ıt tı!JIY.A 

}llCll"' !Jl".ı 
!;lderek orada yapı olııJııt 
rlnl tayin ile ıneŞgul uıer de_,.ı 

Bu vesile ne kÖ~ ıe1P" 
ml:S ve gerekli pa / 
"i3lgm yapllmtlitır. •6>.1uıct19 

Biltiln kö)1Jerde, uytl1' bit' 
sında okula ke.tŞ1 b 
bet ve al5.ka ,'llrd1~61u ~'J. 

Yakmda KarCI11 ,,,, .. , 
11 ·ete 

da bu ıekl!de faa } 
dilşUnUlmektcdir. 

l - l3ulgaristan Bal'kaniarın haberd!lr etmiştir. 
~~~~~~~~~~_.:====:::::::::::=:::==-=======-==-=_:=========:.....;.::...::.::~~~~=-~~~~~~~~~~~---
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Vur abahya! 
ET meeeleal ''\'Jll' ab&lıyal" gibi bir hal aldı. t~fn iç yttzü

ne ,.lkıf olmıyaıılar et meıaelfJ&lnde.ld mudil noktal&rm 
miiaebblbl olarak kuaplan ele alıyorlar. 

Kuapl&r, belld parça et IJlnde, Ye belki kemlbh et aatı· 
ımda Jrilçlik mlkyuta narhın mcnctmedlği noktaıa.rdan istifade 
edebilirler, ama, et ftatla.nnm yükaelmealnde bunlann hiçbir te
alri yoktur. 

Kuaplar, ıet ba,Uerl sayılırlar. Belediyenin koyduğu narh 1-
le ıatıı yapmak mtillelleflyetlnde bulunıula.r. Nır.rhı koyan bele
diyedir. Eter et pahalcyıa, bu belodlyenln narhı icabı olduğuna 

l 
göre kuaplarm ne .un'u taksiri ,·ardır! 

Blrkao kuabm hileli et ıatmaaı, aleJlde bir belediye cUr· 
mtt mahiyetinden Ueri geçemez. Nihayet böyle bir ı, \&na, o 

1 

da belediyen.ha ,·azife11I cUmle&lndendir, mes'ul yln-o belediye 

olur. Dikkat et.in, müteyakkız olsun, kontrolu bıralanasm, meı- ı 
ultl tttzlye et.in. 

ı 
He.ele bu dejtldlr. Bir et derdi nrdır. Et ps.habdır. 

Gerek belediyenin n gerekse ziraat lşlotmelerl kurumunun vo ı 

m.albaatm tetldklerl et meseleahıln iç }'ilzünli meydana çıkar- 1 
m.ıı, derdtnl teıhls etmtı bulunuyor. 1 

Gazetelerin teehb edllmlı bulunan bu maraza rağmen bllf. İ 

bin mea'uJlerl olarak kasapları ele almuı bira.z da lşl kayra. 1 
mamaktandır. Xaaaplar, narh neyse onu yapmağa mecbordıırla.r. • 
Mümkün olduiu kadar fazla sattı yaparak geı;lnmek isterler. 
Etia pahalı olqa, onları da sabahtan ak,ama kdar sinek al·la
mak ,·azlyetlnde bın.kıyor. Kasaplar da bu halden memnun d,,. 
iUdlr, mUıtelddlr ,-e onla.na dertleri do balkrn derdi gibidir. Etin 
ucmlamumı hterler. 

Bu itte mtllt.ahllllerln de g\ln.ahı yoktur. llattA m\l.atahallle
rbı eline, bagti.nktt et .anılarlyle kıyaa kabul etmlyeoek kadar 
... para seçer. 

Me1elenln mtthlm taarfı toptancıların, celeblerin, komlsyon
cularm n.d7etlerl, lirlarmdald nispetsizlik, et llatlannı &rttır-

1 mak ıuret.l7le kaza.nçlarmı fazlala~tırmak gibi noktalardır. 
reda\'f olunacak yan, ne milstah'lllln lstlhulcillğinde~ ne de 

,...kuap enafmm perakendeclllğfndedfr. 
Topt.ancılık ilinde olan bit.ene el atmak, l~ln bu tarafım yo-

luu koymak, bu dedlkodulan halletmek itin kift gelir. 

1 

H11k6met nya belediye bizzat toptancılık yaparak birkaç 
muhteris taclıin elinden et gibi milhlm blr memleket mCfleleslnl 
kurtanr Te bu it de yolona girer • 

........ ·--·-·-·-·--·--·------------·· 
1938 in en 

muvaffak 
yıldızları 

~. 

Bett Da,·11 

/ 
Hollvud afnema dilnyuı, orada 

Y&1ıyan yıldızlar ve onların çevir
diği filmler baklanda, bütün dUn. 
yanm hükUm ve.rmeeini klfi gônnl
yerek, kendisi bir alı::ademl kurmUl
tur. "Holivud akademisi,, yılm beş 
lı::adın, bet erkek on artistini teebit 
eder. 

Bu aene de akademi, 1938 yılın
dald en muvaffak artistleri ıu ıu
retıe teııblt etmıetir: 

Kadm artiatler araamda: 
(Mari Antuanet) filminde Norma 

Şerer. 

(Üç arkadaı) filminde Magaret 
Sullavan. 

(Pigmalyon) filminde Vendi Hil· 
ler. 

(Jezebel) filminde Bette Davis. 
(Beyaz yapraklar) filminde Fey 

Beynter. 
Beş erkek artist de ,unlardrr: 
(Cezair) filminde Şarl Buaye, 

(Kirli çehreli melekler) filminde 
Ceyms Kagney, (Kale) filminde 
Robert Donat, (Pikl!1alyon) filmin
de Leıııli Hovard, (Boystovn) fil _ 

nünde Spenser Trui. 
Akademi bu on artist içinden bir 

kadın, bir erkek iki artisti tı~ecek 
ve bunları, ayın 28 inde verdiği bir 
ziyafette, senenin yıldızları olarak 
illn edecektir. Bunlardan kadın ar-

tlst olarak Bett Daviain seçileceği 

kuvvetle tahmJ,n edilmektedir. 

krallık İngiliz 
tacı 

ilk defa olarak Atlas 
denizini geçecek 

İngillz kral ve kraliçesi önUmlizz
deki aylarda Amerika seyahatine 
çıkacaklar. Bu seyahatte kraliçenin 
tacm.ı giyeceği, fakat kralm taçsız 
gideceği yazılmıştL ÇUnkil, kraliçe
nin tacı kendisinin malı olduğu hal
de kralm tacı memleketin malıdır 

Kralrn bu seyahatte beraber g~
tUreccği tac ''imparatorluk devlet 
tacı,. dır ve şimdiye kadar, Uç me. 
raslmde giymiştir. · 

Kazlar ve insanlar -

Kaz ve ördek gibi kuşların güç 
yürüdilkleri, fakat kolay yüzdük
leri malumdur. Bu yüzüş kabili. 
yeti ayak parmaklarının arasın
daki zar sayesindedir. 

Rivryera sahilleri üzerinde kış
lamağa gelen seyyahlar arasında 
kaz bacaklarındaki zara benze
yen kauçuk keseleri ayaklarına 
geçirerek yüzmek modası alup 
yürümüştür. 

Resimde kauçuk ayaklannı gu 
rurla gösteren bir çift görünmek 
tcdir. 

~ '?ıo ~ GI o~ 
itil!! il'; ifMl~~ C§hi iız1 

Oyuncakçılıkta 
iktik8r var r1ıı? 

Teneke parçalan yüzünden memleketin 
parası nasıl harice akıyor ? 

Tekerleği, kasnağı, muşambası 
burada yapılıp da Avrupa malı 

ve bu yüzden 90 liraya kadar 

yerli olan ve 
gibi gösterilen 
sahlan çocuk 

arabactlığının içyüzü nedir? 



10000 
Lira kazunnn 

2 
1000 

l.Ara ı,azanan lar 
7142 24948 

500 
L1r kazananlar 

10379 17663 27557 5610 
36216 25748 4605 36829 
17802 16236 31499 36556 

200 
Lira kazo ıaolar 

l3890 4415 24487 39899 17147 
~979 20677 2448 1309 32833 
8581 39479 34934 
4361 32620 26601 21182 17478 

10173 5077 4286 221~8 22935 
S.Z4ô6 18056 27 511 17208 
$7530 32151 21936 3508 16168 

100 
Lir k z na lar 
279 36122 9850 13039 17387 

31213 22521 23326 32332 6243 
19463 38707 4933 7011 30657 
11241 2956 26940 26660 9801 
2632 8945 30767 8836 25356 

76 26651 38924 21045 10566 
13664 30216 4793 14699 9389 
13509 13757 30107 28404 21104 
22232 28374 3805 27196 29999 
'14330 21371 
30188 

50 Lira kazananlar 
7951 37266 15229 28814 18493 

10257 21783 1594 21143 28144 
7090 5642 11939 30042 25<Yl 
314S 13257 28654 17507 3594 

16472 33727 ~27l 5861 8382 
17901 14032 33157 32398 27265 
14818 3851 3729 5731 16375 
26099 31913 15302 34835 son 
11451 30220 23153 6726 12335 
22322 38207 7282 32650 3195 
38811 12150 22572 23947 4500 
21638 37948 31607 12060 35164 
35164 28305 26095 33320 28213 
13052 30831! 26229 6525 7520 
2300 25953 11.8.."3 19882 39262 

21978 26497 24623 26768 12766 
34126 16120 164:40 3863 36371 
30078 24474 2'1601 34631 943 
11111 34555 21148 4173 36202 
362G3 33582 3;1474 7200 19608 

7146 25813 6531 1523ı1 10015 
3797 24486 10490 26846 900 

36~94 25817 11775 31685 9960 
17110 24548 32275 13294 663 
38621 3311 23166 28008 30363 
34401 4795 20223 28509 1887 
16558 1086 31157 33670 18275 
21468 1003 19199 28505 13451 
25363 2865 22019 9397 13728 
263S9 869~ 5940 17992 39706 
36389 
26438 31666 7&15 8413 8181 
15081 2920 22532 24096 39588 
27240 3490 34466 35939 18795 
1870-i 34582 2243 9143 34644 

30 lira azananlar 
8393 33006 21060 8676 35120 

39432 214-15 19000 24603 31174 
16333 31004 29761 27076 38015 
3:1563 15545" 20162 25229 31526 
2i152 3496 14355 16999 37316 
18764 1169 38542 29648 304-10 
31647 35041 16467 15450 29220 
29220 17702 13118 12569 11756 
8947 15452 37870 24036 37186 

37954 32538 10085 28639 17051 
12211 4358 28022 31707 39684 
11362 24766 16935 23031 9272 
353g 4535 15702 33960 36185 

10395 37728 34300 28712 13020 
10275 10010 29503 25305 39842 
20918 13082 19326 32101 5389 
23300 26335 2772 37994 7517 

833 27070 35575 12140 3386 
17201 20958 15203 3670 4704 
6607 35245 24575 13846 10913 
333 36657 6585 6723 36922 

a 
36754 32197 15556 30585 26345 
35242 39501 5432 34948 35280 
213H 27560 18035 33225 9133 
36678 14375 17482 8675 971 
32738 39160 38705 26358 36349 
11713 30038 22262 16584 19878 
18444 35802 25954 39271 9802 
32910 37766 37048 33000 22878 
25258 30441 17908 28167 6329 
25502 7579 21697 37634 8494 

848 696 27669 11848 6936 
23239 11422 32041 16511 27069 
18508 :>1848 97ffl 11987 4649 
21081 3846 31919 1940 16511 
25062 8260 26607 30590 22393 
29930 8356 19260 32652 13027 
8428 1259 33476 5067 3279 
7168 778 31965 32717 358ı10 

20274 21134 26021 24061 36230 
33391 30286 4147 11774 23020 
1509ı 13601 30403 39603 9901 
30993 25177 286~4 10952 20752 
21914 26235 2863: 6931 6476 
1518 29186 1~983 21986 8153 
3315 10316 133114421 5800 2088 
12863 3942 26608 39916 34419 
1216 39142 10331 2264 36498 2633 
28203 608816399173 22280 38708 
4653 4266 248Di 
29511 21790 37031 36664 22196 
4604 24882 13689 1979 10710 

15347 15873 39358 37370 7959 
11475 25445 27899 20490 15792 
36478 25806 24758 23439 39759 
31113 8485 21737 25056 35580 
12764 1900 18559 5849 870l 
23080 5933 17968 20979 2901 
10194 12820 31462 26051 13390 
25472 38689 3925 13971 35242 
8245 36279 39654 ~4149 12759 
21925 14630 15749 22452 38029 

20 o o· 
Liralık mükli at 

k zananlar 
8582 30885 6676 29448 20748 

33455 27308 15671 l~S9 38853 
11264 14842 3304 2077§ 21903 
15210 25604 11776 14015 11932 
11932 15583 25273 1380 15336 
18834 38962 4723 23798 30402 
32745 14813 31486 285S 28440 
22146 37633 5402 15883 7310 
23084 

1 000 
mük" t 

Papanın cenaze 
• • 

merası mı 

BUyük Faşist eclisi 
l l inci Pinin hatıralarım 

taziz etti 
Vııtikan, 12 - Papanın cenaze 

mcrıısimi bu sabnh b~lnmrş bulu
nuyor. 

On birinci Pi'nin yerine yeni pn
payı seçecek oln.n kardlnallıır konk
lavr, on birinci Pi'nin ııapal1''Inm 

bidayetinde aldığı karar mucibince 
azami mühleti te§kll eden 28 !iUb:ıt. 
tnn e.vvcl toplanacaktır. 

Knrdinnllar umumi kongregıısyo
nu bugfinkU toplantısında, bUtün 
knrdinallann Romadn içtimnmı mU
teakip derhal konklııvm kurulma-

Bazr gazetelerce Ekrem Königle 
alakalı gibi gösterilerek onwıla be
r;ıber Londrada olduğu yazılan ba· 
yan .Mefkurenin Londrada bulun· 
madığmı, yaIDız ba~ına Amerika· 
nın Tevyork şehrinde tahsilde bu
lunduğunu dünkü nüshamızda uzun 
uzadıra bahsetmi~tik. 

Bugfin elde ettiğimiz bir mektu· 
bu, MefkO.renin tahsilde bulundu· 
&runu kati bir ~ilde anlattıktan baş 
ka onun orada yapayalnız da bulun· 
du&rıınu da i~et etmektedir.Bayan 
MefkQrenin bir parçasının kli~i

ni gördüğünüz bu mektubu ailesine 
gönderilmi~ ve 18 ikinci teşrin 38 ta· 
rilıini t<\,c:mıal-tadır. Son kısmında 

aynen ,unlar okunmaktadır: 

"Soma benim buradaki ıızım tah· 
sil devremi bana geçirtecek sız:tı 
gftıcl've nc§eli mektuplarınızdır. Ba 
na Biludcn hiç llahsetmiyorsım kim 
bilir ne kadar çok büyümiiltür. Ah 
bilsen ablacığım hepinizi ne kadar 
çok görcccRim geldi. 

Sizlei gene beni diişiiıu!üğiiniiz 

zaman biribirinizlc konU§arak tesel
li bulursunuz.. bir de benim Jıalimi 
düşünün yapayalnız sade ağlamak· 
la kendimi teselli ediyorum. Artık 
halimi biliyorsunuz; tınbcllik etme
yip lzepinizdcn uzun uzun Jıer.gün 

mektup lltklcrim. 
Biluyi vr seni çok çok ö~r, Na· 

zım eni§tcme lıürmctlcrimi t.dkdim 
ederim kardeşim. Nadircye çok çok 
selamlar. 

Mafkare,, 
Dfm sabah çıkan gazeteterdm biri 

onun Arnerikada bulunduğunu kny· 
dettikten sonra, bayan MefkClrcnin 

otoğrafçı vitrinleri 
Baştarafı 1 indth 

mııı hlchfr kıy,ınet ndmn; Jcouusm:ık. 
sızın flkrlmfzl söyl 'yoruz: 

1-"otoCrnf'ı:ı '1trinlcrt, on zamnn
larila u 'ey:ı bu ' leııin lıt-.ykcll· 

ne bürünmUş, artı ıiı'lnmalu ı tlit
meğc ba.5hynn ahlik zaaluuwn blr 
ifade ~nl idir. 

Dir fikr , biıı sisteme, bir tnsruı ~ 

iktidar m dilinde bulunduğu müı1· 
dct\'c bıığla.omn.k \'e diişer dÜfimcz 

u ndetA heves ve aceleyi~ !;ürliğo 
ı;ıknrm ı-, ya ba t ı:iy:lhiir, ya son
dıı ynl:ı.ucı ohpaktır. 

· 1nandı6"1mıı; mlicerttıl kıymd;.. 

(erin dÜ!:!ID k ''.C knlkmıili gibi mU-
,.nhlı:ıs cepheleri, o luymctlor üze
rinde müessir olahlllr mlf 

tııruulıi;ımıza, gitse de inıuımnlı; 
innrımadı~ıza, gclı;e de innnmn. 
rwı.hyız. Yııni inandığımız, ablt ,. 

yekpare. bir ~ey bulunmnh. 
En kısa zn.manda, içi nhliık lliit

larlylc dolu bir sıhhi imclad otomo· 
oili t~hiz edip son liÜmtlo l1:zerJc. 
rine tlo!;'Tu yürünmesi lcnb cilcrr ce
miyet s11fl:ırma §U iinın ta\·ı.iyesi: 

- Vicdanınızı fotoğrafçı ,;Itrinle
rfnc benzet meyiniz! 

Necip Fazıl KTS'AKV.R'EK 

gazeteci Ahmet Emin Yalmanın 

kayıbiraderi bay Sinan:ı rastladığı 
zaman kendisinin Arnerikada bulun
duğunu kimseye söylememesini ten
bih etmis olduğunu ve bunun da 
bir ~pbe uyandırdığım kaydetmek
teydi. 

Bayan Mefkt1reden ailesine gelen 
mektuplarda kendisinin Amerikada 
bulunduğunun gizlenmesine dair bir 
kayıt olmadıt"IIla göre bunun her
halde bir yanlış tefsirden ib:ıret ol
duğuna hükmetmek icap etmekt~ 
dir. 

Bunun belki şunlardan ileri gel
diği sanılmaktadır. 

Bayan Mefl...ilre Fransadan Ame
rikaya tahsil için giderken Ameri
kan kolejlerine kaydedilebilmesine 
evli bir kadın bulunmasıhın m:ıni 
olacağım dü~nrnüş ve kendisini be
kir göstermiş ve bay Sinanla, ba· 
yan Rezzana ve Ahmet Eminle ken· 
disinin evli olduğunu söylememele
rini rica etmiş bulunabilir. Bu ri
canın Sabah gazetesinde razıldığı 

şekilde bir tefsire gidebileceği çok 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Bayan MefkQrenin, tah~ilde b:ılun
dui:rıı kolej talebesiin daktilo ile ya· 
zarak ve teksir ederek aralarında 

çıkardıkları bir bro~ür de elimize 
geçti. Bu mecmua içinde bayan Mef 
ktlrcnin de fransızca bir yazısı var
drr ve A. l\tefkOre imzasını taşıyan 
bu yazırun serlevhası da "Amerika 
ihtisaslan,,drr. 

Bayan Mefktirenin düşünüş ve 
görüş bakımından da nasıl bir ka
dın olduğunu anlatabilecek bu ya
zının tercümesini de yarın ncşrede.· 
c~iı. 

Celaudette Colbert'in 
emsalsiz zarafeti ve 

GARY COOPER'in 
Deha ve şıkhgı bu hafta bütün lstanbul halkmı 

SARA s·nemasına 
koşturuyor ve Fransızca sözlü 

E i • -



yardım temenni edilmiştir. Şimdikı 
halde şehrimiz mekteplerinde öğle 
yemeği yiyemiyen 8000 çocuk daha 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Resmimiz dünkü toplantıda bu· 
lunanlan gösteriyor. 

Sıhhat V 41 ~ka!:linin on yıllık 

Vilayette birer 
A ~as.ahana kurulacak 
Yrıca 4 , 

hcıst h sanaforyom, 2 verem 
;
0 
anesi, 2 prevanforyom 

·~11 <.\. dispanser açılacak 
~ llıe~"ttıet !·~Sıhhat ve bin, bu sene 75 bin liradır. Balı.. 
,~tıııı...ı e\e~ e eti tarafm., kesirde, Konyada köy ebe mek. 

da r' e Yapılınakta o- teplerl. İstanbul, Elazığ, Manisa. 
~ 1~ ~Ptlrııaat hlznıeuerı ve bu da hepsi 2250 yataklı akıl ve si-
~ tıılılıa 1

1lda ~"Vur edilen nir hastanelerimiz vardır. 
~ llıa.~ l'liıi 8a!t1ıty dolu aJansmm Bulunduklan yerlerde bütün 

1~. l 111ltıınttenı:uı dairelerle sıhht ve içtima! hizmetleri bir a. 
" ~ ~~. 1§ " • Alclığmw: raya toplıyan sıhhat merkezlerin 

lıı. )1 ~ddect: .~~bakı- den çok lstüade edilmektedir. 
~' ~ lllıı'latl.\ --uıı: ve hulA- Yapılan işler vasıta ve imkfuıla. 
~l bQ~ lıııl'il'e~ bu.tduk: rnnıza göre, mühim olmakla be. 
~eli. ~tinııı let1trı.."°n bir kaç raber memleketimizin coğrafi ve 
'~~,~.sıhhat ve- içtimat'Vö.ziyeti ve ihtiyaçlarımı. 
16 i:Ö4te da iı:t.lı:naı ya.r. zın çokluğu bııkmımdan bUtUn bu 
• ' 1lt bıı 2'ıııe1t~ l:tıUtenıadt bir müesseselerin çoğaltılıp kuvvet. 
~ı~ llıetiıı~lllt Zltl!l' · Veklletin 937 lendirilmesi elzem görülmekte. 
~eu cıı 0ııu t . ~ ~ a llıılııtnt utan bUt- dır. Bu maksatla vekalet on se. 
~ ~Olıral'tııaıı. ~ ınüteferrik nelik yeni bir iş programı yap. 
~ litalfı?. te:ı ltıı.1 lsatı çrlta - mıştır. 

'1ıı taıı._ ~ bu.ıı an 8 ınilyon 
~ "e ~ ~ ıçllıtı tın 2,5 ınilyo- 1 3 - Yeni it programında bir 

"el'ih.., ~ at Yardnn işle- taraftan vilayet hastanelerinin 
vilt "'111 ~Yucu tabn· devlet bütçesi içine alınması dü. 
~/et "e be tadır. şilnülmekte ve 41 vilayette yeni-

r:ı ~ dire ledlyeı . den 500 yataklı birer hastane a. 
\' ~ talısisa.._lttlfı aı~"n gene çılrnası tesbit edilmiş bulunmak 

et b~ "' btuı.d da sarf e. tadır 
l. ~t uııı ld an ayrıd . . 
~ 2.s l:tı<l8ra lll'ele . ır. 25 kaza merkezınde yeniden 

, lltlıy fları se:Uin bu i§ birer sıhhat merkezi kurulacak. 
~ t •eriJı . on lirad evı takri. tır. 
lıııı!tlta.ı~ ~aat ır. Bazı rnU-
~~tacı bUtçe tnasrarı Nafia Heybeliden başka iki yerde be. 
~ b:ı.e lr. 1etdc dahil bu heri 500 yataklı iki sanatoryom 

> ~cıı Uat ~ iki yerde 500 er yataklı verem 
~ ~ taa~ gettri)kkUUer tararm hastaneleri, iki yerde 250 şer ya. 

~~er Yctıer den llıahdut bir taktı cerrah! verem sanatoryo· 
< , · e aYrıca kay • mu, 200 er yataklı iki prevantor 
~ ~'l'1bbt f yom ve 30 vilayette ayrıca birer 
~ ~a ~lt:n fl.aliYet gibi •. · veremle mücadele dispanseri açı. 
~ .:aı:~rıetıerın içtı gorU. lacaktır. 

ııı ''~Qıa ıı.ı ~özo nıat yar. 
, lııUea • t%gt tıUnde tut. Haydarpa§a ve İzmir hastane_ 
~eut ,dele te ' "ercın, tra • terinde veremliler için 300 yatak 

\> rııı şJt11a.t1 ı 1 • b ı lll e ÇaJ ~~la arı gibi ı pavyon ann ınşasma. aş an • 
le, ıı. Işına k rın sıhhat mak Uzeredir. 

~'!' tı:ıııe ~Ueuı:n Udretıerını :vük 
' !iıtt h Utun 
~ atırı artmasın. 

ta lltnaıt lazım • 
~lcr 
lel'l' akıl 

ı:ı: ~ler ' doğu hnstnııı·ıarı 
~~ eıı.rıatoı-..ın evleri, .dis.. 
:~ c di- ·,,-onııar 

~ tıı ti, e ~"allJ!crı : \>ercın. 
h.. atır, dll ~· sıhhat 

~:ı'"~ lerı sız ve it .. • arı ' tıp " or. 
~ )lltd ' aYnı e ebe ta. 
~ilıı<J:tı. ~ teeltiIA~an.cıa iç. 

"U~Yet rıdır. 

~~lı ~ lçııın~erkezıerlndc 
t~~ıo buı! Clli Yatak. 

~ ~ltt or~oınu an lieybell 
'6 ~it o~· 175 l 250 Yatağa 
~ bı \>~alt llte 8Ihhat VCktl-
ı,u ttı.n.ee~lllUcadre~e3~~ dispan 
< \> r. "' ler 18Panse. 
~ tıı~~~ettlh "11cuda cet!. 

e ~tt iıcı 146 
~atd, ur. t?ok hastane • 
tı~ llt lçiıt h Çocuklu ai 

• l Ve ""' er se • 
ansı .. ıüstah ne bUt-

sat geçcı:t aklara da. 
sene elli 

Akıl ve sinir hastalıkları mil . 
esseselerinin yatak sayısı 4000 e 
çıkarılacaktır. 16 yerde beheri 
30 - 50 yataklı doğum evleri, 
müzmin ve ~ıfasız hastalıklar i. 
çin beş yerde 250 şer yataklı mel 
ce, ihtiyar ve dilşkUnler için 100 
er yataklı iki darülA.ceze, be3 yer 
de yeniden çocuk hasta.neleri, !s. 
tanbul ve İzmirdekilerden başka 
bulaşıcı hastalıklar için beheri 50 
ila 100 yataklı beş hastane. Ela. 
zığda yapılmakta olan 100 yatak 
lı cüzam hastanesinden başka iki 
verde 250 ~er yataklı cüzzamhlar 
'lıastanesi yapılacaktır. 

Köy ebe mekteplerinin sayısı 

arttırılncaktır. 

İçtimat yardım i§}~i arasında 
mlihim yer tutan ve i§giler ara
smda. yapılacak olan fçtimnt si
gorta teşkftAtı tktısat vel;aleti ta 
rafından hazırlanmaktadır. Bu. 
nun sıhht ve içtimat cihetleri iki 
vekaletin mUşterek mcsaisile it. 
rnam olunacaktır 1 

1 ıraf5iınç<fft®j@ir~df~FBH~IR 
ispanya Cu·mhuriyeti 

Frankoculara ecnebi tahakkümü baki kaldıkça 

Mücadele ede.cek 
spanya Başvekili 

bir nutuk s··y 
•• u • 

ım [:(~) 
!ÇERDE: 

F ranko orduları 
Madrid üzerine 

yürüyor 
Vnlansiya, 11 (A. A.) - İspanya 

cumhuriyeti b~veklli Negrin ap
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- Katalonya ordusunun çekil te 

mesine ve oradaki muvaftakıyets~
llğe rağmen hilkfunet dalına mille.. 
tin istiklalini sonuna kadar mUda
frıa etmesi ıa.zmıgelcliği, ır.emleketin 
muka.dderatma bizzat kendisinin hl· 
kim olması ve bUtiln tspanyollarm. 
birleşme11i prenaipinden mülhem 
olmaktadır. 

Bu prensip mllcadeleyi zanı.r! kı
lıyor. Bu mUcadeleye ecnebt tahalt .. ' 
kUmü altında nihayet verilemez. 
Devamlı bir sulh kurmak içindir ki, 
mebusan meclialnln aon içtbnamda 
tcsbit edilen ve mllll hAJdmleytl tar. 
sin edebilecek ve blltUn İspanyolla
rı 1banşb.racak hedefler Jatlhsal o. 
lununcaya kadar milcadeleye niha
yet vermemek hususunda.ki azmlmi 
burada bir kere daha teyid edlyo-
nım.,, 

Milnakallt nazın, Bitbao Kos
pitale, maliye nazın Giner de Los 
Rioı ve devlet nazın Mendez 
Adpe bu sabah !buraya gelmiı 'TC 

derhal Negrin ve Delvayo iıe mil. 
zakerelerde bulunmuşlardır. 

Delvayo, gazetecilere, diğer na· 
zırların da biribiri ardına gelecek
lerini fbildirmiıtir. 

Franko tayyareleri, Valensiya 
limanını ve denize yakın mahalle
leri, bu sabah üç kere bombardı· 
man etmiıtir. İngiliz Lucty gemi. 
si batmış, fakat mürettebatı kur 
tarıtm·ştır. 

Franko merkez cephe
sine yürüyor 
Barselona, 11 (A.A.) - Kata· 

lonyanın işgalinin nihayete ermesi 
üzerine Franko ordularuun kül!l 
kuvveti, başka hedeflere vasıl ol
mak için cenuba sevkedilmektedir. 
Katalonyada yalruz- ıükQnu mu
hafaza ve temizleme hareketini bi 
tirmek için tazım küçüle kıtalar 

ikame olunaca?s::r. 

Eski lngiliz elçisine 
z:yafet 

Ankara, 11 (A. A.) - Memleke
tine nvdet etmekte Qlan lnglltere 
bUyUk elçisi sır Percy Lorrlne oe· 
reflne dlln akıırun hariciye vekili 
ŞUltrU Saracoğlu tarafından Anka
ropalaııta büyük bir ziynfet veril. 
mlş ve bu zlynfctte Mnllye Vekili 
Fuat Ağrnlı, Nafia vekili Ali Çetin
kı:ıyn ile İngiltere bliyUk elçiliği ve 
hariciye vekaleti erklnt hazır bulun· 
muştur. 

Dr. Aras lngiliz kralının 
nezdinde ... 

Londra, 11 (A. A.) - TUrklyc 
BUyUk Elçisi Dr. Tevfik RUştn A
ııuı, kral tıırafında:n kabul edilerek 
IUmatnıımeslni tevdi ~tlr. 

Numan Menamencioglu 
geliyor 

Berlln, 11 (A.A.) - TUrklye 
Hariciye VekdlcU Umumt l\:Ati
bl Menemencioğlu bu s~ah 

Anknrayn dönmek Uzcrc Derlln· 
den hareket etmiştir. 

• İstanbul ve Kadıköy havagui 
şirketinin satın alınması için Anka .. 
rada yapılan müzakereler bir mad" 
det sonraya tehir edilmistir. 

• Müddeiwnum1 Hikmet Onat ve
k&letin daveti ü.ıcrine dün akpm 
Ankaraya gitmi§tir. 

• Karabet isminde biri fena ve 
sıhhate muzır pastırma sattılr için 
asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
üç gün hapis ve beş lira para ~
sına mahkfun olmu,. bu cezalan te
cil edilmi§tir. Kendisi bir lira mah· 
keme masrafı Miyecektir • 

• Bükreşte ayın yirmisinde top
lanması mukarrer Balkan konseyi· 
ne gidecek murahhas heyetimlz ha
riciye "ekilimizin reisliğinde per 
şembe günü Ankaradan hareket ede-

~ ~~~..-~~--~~ .......... llı~;;:.t;~ıda~;~~ 'I cektir. 
• Karadeniz liseliler birliği dQn Fransaya llflca eden eumburlye~l İspanyollar onda böylo tel argU

lerle çevrllml~ tecrld kamp Iarmda bulundunılmaktadırla.r saat on beşte Eminönü halkevinde 
senelik toplantısını yaparak yeni i-
dare heyetini seçmiştir. 

lngilterede 
yangınlar 

e S r a r e n g 1
1 z • Gümrük ve inhisarlar vekili dün 

gümrük ba§müdilrlüğünü ziyaret et· 
mi~. başmQdOrle görilştilkten sonra 

Oluyor muhtelif servisleri gezmiştir. Vekil, 
gQmrük muhafaza başmQdOrlaıo. 

servislerini de tefti' etmiştir. 
lrlanda tedhişçilerinin çıkardıkları • KaymakamJar dün belediyede 

sanılan yanaı n lar esnasında belediye reis muavini Ul.tfıniıı reis-
~ l®nde toplanarak yeni yapılacak 

in 11.IAk lar da oluyor veya tamiredııecek yoı1ar mevıuu 
Londra, 11 (A.A.) - Mançester 1 meğe uğraşıyordu. Maamafih Man· Oıerinde göriŞnQşlerdir. 

de 20 senedenberi görülmemiş olan çester zabıtası, yangının lrlandalı • Mısır kralı Farukun 19 yqma 
büyük ve şiddetli bir yangın, §eh- tedhişçiler tarafından Çikanlmamış girmesi dolayısile şchri.mizdckl Mr 
rin merkezindeki Kendal Milnes olduğunu beyan etmektedir. sır konsolosluğunda dün ıece bir 
mağazalarının dahilini tahrip etmi~ . SU\'BI'e verilmiştir • 
tir. Ateş, o kadar süratle binanın Dığer. taraf~ bu sabah Skegness' Trakya hududund814 pyriasbrl 
her tarafına sirayet etmi~tir ki, de But!~ Holi?~Y Camp~ yemek· mmtakanın kaldırılması mUnasebe
binanm beş katının birden ayni za- hanelennden birinde de bır yan- tile Kırklareil memnu mıntakası 
manda tutuşup yanmakta olduğu gm çıkmıştır. Yangın süratle bas şimalde hududa kadar geni§letilmit' 
görülebiliyordu. Yaylım tüfek ateşi tınlmıştır. Y~gmdan evvel, bur:- tir. Bu mmtakada yabana tayyare
patırdısmı andıran esrarengiz infi- n:ekhanede üç mfılak vukua gelmi~ terin uçması da yasaktır. 
lak gfuültüleri i~itilmiştir. Bu esna· tir. • Ordu, mektep, ve diler resmt 
da itfaiye efradı yangını söndür Zabıta, tahkikat yapmaktadır. daireler buğdayı tıadema münakasa 

Et fiyatları kiloda 
5 kuruş yükseldi 
Toptan satışlardaki narh da Beledi
yece lüzumsuz görülerek kaldırıldı 

Belediyenin muvafakatile et fiyat· narh usulünü kaldırmıştır. Beledi· 
lan bugünden itibaren yükselmi§tir. yenin fikrince devlet ziraat işletme
Yapılan zam kiloda~ kuruştur. leri kurumu toptan satışlarda nazım 
Bugünden başlıyarak kasaplar ka· rolü oynamağa başladığı cihetle nar 
ramanı perakende 45 şe, dağhçı 48 ha lüzum yoktur. 
ze, sığın 38 ze satacaklardır. Kuzu -----------
ye kıvırcık etleri eimdiye kadar ol· 
duğu gibi gene narh haricinde bıra· 
kılmıştır. 

Fiyatlara zam yapılmasına sebeb 
İstanbul piyasasmda kasaplık hay
van fiyatlarının yükselmesidir. 
Diğer taraftan belediye dünden 

itibaren toptan satı~ fiyatlarında al· 
tı aydanberi tatbik edilmekte olan 

Uzak Şark harp 
facıası 

Londra, 12 (A. A.) - Şanghay
dan bildiriliyor: 

Çin milli yardnn komitesinin n~
rettiği rapora göre, harbin ilk on 
yedi ayı zarfında 80 bin kadar gay
rimuharib Çinli ölm.Uş ve yaralan
mI§tır. Bu mUddet içinde 53 aehlr 
1318 kere bombardnnnn edilm..iş ve 

yoluyla almıyacaklar, bu ihtiyaçla· 
rını Toprak mahsulleri ofi~ ve 
maliyet fiyatı üzerinden temhı e
deceklerdir. 

• Türk Tıb cemiyeti 14 pıbat 
1939 salı günü saat 18,30 da topla .. 
nacaktır. 

DIŞARDA: 

• Kudüs mrntakası fngilis ku .. 
mandanlığı neşrettiği bir emirname
de Arap dükkfuılan herhangi bir 
gün grev ilful ederlerse bu dükkan
ların erte!i günü de cebren polis ta· 
rafından kapattmlacağmı blldirmi, 
tir. Tulkerimde bir Arap polis mü· 
fetti§i tabanca ile vurulmu~tur. 

• Genç Siam kralı Ananda Mahi· 
dol, Marsilyadan Lozaruı gelmiştir. 
Orada tahsiline devam edecektir. 

• İngiltere genclkunnay reisi ge
neral Gort, Amman hudut krtaları 
kumandam ile Teberriede uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. General, 
Filistinde üç gün kalacaktır. 

• Arnavutluk hariciye nazın Bi· 
bohovo, hususi bir ziyarette bulun· 
mak üzere dün ak,anı Parise git· 
miştir. Bir artist 

güzelliğini 
kaybetti 

bu bombardımanlarda 35.157 k.151 öl ================..:.: 
mü3 ve 44.050 f!ivil yaralanmıştır. 

Çinliler Japon askerlerini 
Amerikan film artistlerinden bombaladılar 

Erin Mur Nevyorktaki bir lokan· Şungiıık, 11 (A. A.) _ Bir Ja-
tada, elbisesinin eteği tutugarak, pon tayyare filoeunun Şungklngl 

yüzU, kolları ve bacaktan yanmı~. ı bombardonan ettiğini haber alan 
afır yaralı bir halde, hastahaneye Çin askerli' makamlan, dO§man ti. 
kaldırılmıgtır. Hayatı tehlikede losunu kazııılamaya derhnl hllcum 
değilse de güı:elliği mahvolmu§, tayyareleri göndermi;,lerdlr. Bu tay 
sa'lcat bir halde kalmıJtır, yareler dll§man filosunun yolunu 

keserek tehlikeyi önle~Ur. Vukua 
gelen bir hnva muhnrebesinde, dUa
manın bir bombardıman, bir de avcı 
tayyaresi dUı:ıUrUlm.U§ttlr. 

Bir Çin bombardıman filosu Şan
sı cenubundaki Japon hatlarmı, bu
radaki demlryolunu Şungklng da~
hk arnzisinl bombardıman et:m.l§tlr. 
Demlryolu clddt 11urette htuıara uf
rıunl§ ve yUzlerce Japon aslı:erl 151-
mUutUr. 



r Sm/ffro~-~ 
S erbest süt un 

Boks sporunu yaymak bir 
memleket meselesidir 

MemJeketimlzde birç.ok genç· 
lerl yctlştlmıls olan boks mnalll
ml mlmlden bir mc1.-tup aldık. 

Pek h&klı bir noktaya temu e. 
den muallim 5öyle diyor: 

"İçinde yaşadığmıız Ye yaşıyaca
ğmuz günler sporu gelir getirsin, 
filemi eğlendirsin §eklinden çıkarıp 
milli varlığın muhafaza ve baka.sile 
alAkadar olacak ehemmiyete çıkar
~t,tr. Bunun içindir ki İngilWer, 
Amerikahlar çoluğuna, çocuğuna 

kadar boksu teşmil et:mfuler, Alman 
lar mekteblerlne ve ordularına bok
su sokmuşlar, Ruslar U%U.n tecrübe 
ve tetkikten sonra mücadele spor
lanpm en mUkemmel ve bellrl ye
g(ın.esi boks olduğuna kanaat ge. 
tirerek şimdiye kadar diğer spor §C· 

killerine yaptıkları t~'"1k ve tergi
bi boksa çevirmişlerdir. 

Bir kere düşünelim: spor yaptır
makla .nıilletimlzdcn, bilhassa. genç· 
lerimizden bedeni, ruhf ne gibi te
kemmUller bekliyoruz? Çevik, ça. 
ltık, mevzun, muknvim, bir vücut 

~nnncnnk 

Enternasyonal 
furunua 

Almanya birinci, İtalya 
ikinci, Lehistan üçüncü 

oldu 

mu? Boks yapar. Cesur, atılgan, iti
dalli, yekten görür, yekten dUşU
nür, yekten yapar ve bunlara ben
zer bin bir meziyet mi bekliyoruz? 
Boks yapar. 

Bunun içindir ki ferden olsun, 
milletçe olsun haynt kavgasında 

muzaffer olmak ve baka bulmak 
istiyen milletler boksu tercih edi· 
yorlar. 

O mu? Bu mu? Hele bir tecrübe 
edelim devrinde değiliz. hanın 
irfanın ve örneklerin çizdiği bu 
yoldan gitmek en kısa ve on doğru
dur. 

Binaenaleyh, yakında toplantıla. 
nna tekrar başlıyaca.k olan beden 
terbiyesi yük.sek istişare heyetinden 
bu mUhim memleket meselesine en 
büyük alakayı göstermesini bekle -
mek icab eder. 

Hilmi 

En uzun boylu basketbolcu 

Topu, sepete sıçramadan 

yerJeştirebiliyor 

Holivuda küsen 
yddızlar 

Sinema paytahtmın 
dolarları lngiliz artistlerini 

aYlıyamıyor 

lloliuu<lun uakuk ttklifltrlnl rtd· 
dedenlerdcn biri: Şarl l.ongton 

Film yıldızlarının mazisi, film sn· 
nalı mensuparının idare merkezi sa
yılan Holivut'a gitmek imkanlarını 
bulmak yer yUzUnde, film işleıile a
lakadar herkesin özlediği, istediği 

bir veydir. Fakat sinema merkezine 
gitmenin bukadar cazip olmasına 
rağmen lnğiliz film yıldızlarının en 
meşhurlarmdan üç tanesi Holivuttan 
vaki olan mliteadd1t davellere rağ
men bu aehre gitmemek için ısrar 
etmektedir. Yapılan bUtUn teklifle
re kar§ı alman ret cevabı Holivudu 
bilyilk bir hayret içerisinde bırak
mıştır. 

Holivutta çalışan, film çeviren her 
ırktan, her milletten yıldızlar ara
smda İnğilizlerde eksik değildir. İş
te Ronald Kolman, Madlen Karo!, 
Erol Filn, Herber M~al ve daha 
bir çokları .• Yalnız Ycssi Martevs, 

Hem kışın, hem ilkbahard8 

giyilebilecek bir roP 
Bu rop için çağla ye§ili renginde 7 50 gram 

yün ipi, 3 numara 2 §İŞ, 2 numara bir t?ğ lazım
dır. Kullanılacak örgüler: Mail örgü, 31 ilmikli 
bir zincir sekmeli, .Birinci rurada 3 ilmik ters, 6 
ilmik düz, 3 ilmik ters, 1 ilmik düz. 6 ilmik ters, 
3 ilmik düz, 3 ilmik ters örülür. 

ikinci sıra birincinin aynidir. Fakat düz il
mi1derin altına tesadüf eden ilmikler ters, ters 
ilmiklerin altına t~adilf edenler düz örülür. 

Üçüncü sıra 2 ilmik ters, 6 ilmik düz, üç 
ilmik ters, 3 ilmik düz, 6 ilmik ters, 3 ilmik düz; 
sonra 2 ilmik ters. Dördüncü sıra üçücünün ay. 
nidir. 

Yedinci eıra 6 ilmik düz, 3 ilmik ters, 3 il

ters, ters ilmiklerin altındaki ilmikler düz örü· 
lecektir. Beşinci sıra 1 ilmik ters, 6 ilmik dür, 
3 ilmik ters, 5 ilmik düz, 6 ilmik tem, üç ilmik 
düz, 1 iimlk ters. Altıncı sıra ters ilmikler düz. 
terin, düz ilmikler terslerin altına gelmek şarti
le beşinci sıranın aynidir. 

Yedinci sıra 6 ilmik dün, 3 ilmik ters, 3 il
mik düz, 1 ilmik ters, 3 ilmik düz, 6 ilmik ters, 
tıpkısı. Dokuzuncu sıra 2 ilmik düz, 6 ilmik ters, 

terslerin altı düz örülmek şartiyle yedincinin 
tığhsı. Dokuzııncu sıra 2 ilmik düz, 6 ilmik ters 
3 ilmik düz, 3 ilmik ters, 6 ilmik düz, üç ilmik 
ters, 2 ilmik düz, onuncu sıra düzlerin altına 

ters, terslerin altına düz ilmikler gelmek şartile 

dokuzuncunun aynidir. On birinci sıra 1 ilmik 
düz, 6 ilmik ters, 3 ilmik düz, 5 ilmik ters, 6 il. 
mik düz, 3 ilmik ters, bir ilmik düz. On ikinci 
sıra düzlerin altına ters, terslerin altına düz il
mikler gelmek ıartiyle on birincinin aynidir. 

Berliu, (A. A.) - Doyçland 
halle'de yapılmakta olan enternas
yonal binicilik turnuvasmru Filhrer 
mUk!fatx için yapılan mllsabakalar 
8ona ermieUr. 

, Robert Donat, Şarl Longton, Ho
livut dolarının cazibesine tahammUl 
edebilmekte ve İngiliz atUdyolarma 
sadık kalmaktadır. 

On üçüncü sıradan itibaren birinci sıranın 
tertibi tekrar başlar. Yani on üçüncü sıra bL 
rincinin, on dördüncü sıra ikinci aynidir. Ve bu 
sıra ~rgü bitinceye kadar deıvam eder. 

ÖLÇOLER: - Burada "7er.diğimiz ölçlller 
44 beden bir vücu diçindir. Bundan şişman ve 
zayıf olanlar da her numara için altı örgü fazla 
veya altı örgü noksan örmelidir. Yaka, cmuz 
ve kol yerlerinden de birer ilmik eksik veya 
fazla yapılır .. 

. ./ie 
ikiger ilmik eksiltilir. Kol yerleriıtitl tii?~ 
başladığı yerden tibaren 18 inci sa;rı~ ; 
kalan ilmikler Uç sırada kapatılrr·· tarı şol 
kadan itibaren aynlmağa başlatnıŞ 0 

Mareşnl Göring ve daha birçok 
pluıiyeUerin önünde yapılan bu mU 
aabakalan Almanya ekipi 18 hata 
puvanı ile birinciliği almI§txr. 

Neticeler ounlardır: 

1 - .Almanya "Alşimist ile bln
bafr Yom, Tora ile yüzbaşı .hasse 
8" hata, Baron ile yUzba.şr Brinka. 
mann 9 ihata ile. 

2 - lWya ''Nasello'' Halico ile 
binbaşı Filipponi 1,5 hata ile, Adri
gat ile kaymakam Bettoni 6 hata i
le Ronco ile yüzbaşı Conforti 17,3-4 
hata ile. 

3 - Lehistan "Zbiger ile yilzba
F Komoroviıskl 4.3-4 hata ile, Bo • 
hun ile kaymakam Pohoreski, 8.3-j 
hata ile, Bombus ile yllzbaşı Rylke 
~ilıilta ile. 
~ - Fransa, 40 hata ne. 
:S - Belçika 56,5 hata ile. 
8 - !ırveç 131,5 hata ne. 

Şmeling 
Nevv-York yolunda 

Geçen sene meşhur zenci boksör 
Coe Luizden yediği yumruklarla 
kaburga kemikleri incinen Alman 
boks §ampiyonu Şmeling, bu feci 
mağ!Ubiyetten sonra artık boks 
yapmıyııcnğını söylemi.~ti. Fakat 
son günlerde rahatsızlığx lamamile 
zail olan Alınan boksörü, geçen cu
martesi gUnU Normandi transatlan
tiği ile Amerikaya hareket etmiş -
tir. 

Kendisi, hareketinin sebebleri 
hakkında hlı; kimseye bir beyanat 

Gloggfk antrenmanda 

:Amer:ilaı.da Kentuşi üniversitesi 
ba.ııketbol mUsa.bakalnnnda bir ~enç 
fevkalB.de nazarı dikkati celbet -

ıniştir. Bu genç 1,99 boyunda çok 
uzun boylu ve o nispette atletik bir 
talebedir. 

Topu, resimde de görüldüğü veç
hile pek az bir gayret sarfile se
pete koyabilmekte ve bu suretle A

merikalılarm çılgın alkı§larml\ maz. 
har olmaktndır. Bu genç, basket -
bol tarihinin kaydettiği en uzun 
boylu oyuncudur. 

lskoçya takım ı rugbide 
yenildi 

Kardifte 5500 seyirci önünde yo... 
pılan Gal ile lskoçya ragbi :maçı 

Gallil erin Ustün oyunu ile ve 11-3 
gaHbiyetiyle bitmiştir .. 

Almanya kupası 
Dömi final maçları 

J essi Martevs, güzel şarkı sö> .. 
leycn, eyi dam E;den zarif ve l!levim
li bir yıldızdır. Beg scnedenberi Ho
livuttan ısraren çağnlmasma rağ

men bütün bu teklifleri reddetmek
te ve !nğiltereden ayrılmamakta· 
dır. Bunun bir tek sebebi vardır: 
Kocası kendMlinln İnğiltereden çık
mamasını ısrarla lı!temektedir. 

(Jossi Martevs'n kocası Soni Hol iyi 
blr komik ve orta halli bir sahne va
zııdır). 

Rober Donat birinci sınıf bir Jön 
prömiyedir. Kont Monte Krlsto fil
mini çevirmek üzerede Amerikaya, 
Holivut'a gitmiştir. Fakat bu filmi 
çevirmek için Holivutta gezdiği 

mUdet zarfında bunlardan iğrenmiş 
fllm biter bitmez derhal İnğiltere
ye dönmilş ve bir daha Holivut'a a· 
yak atmayacağınada dair bin bir ye-
min etmiştir. Ogündenbcrl artist 
yeminine sadık kalmış, filminin ka· 
zandığı büyilk muvaf!alı:iyete, ken
disine vaki olan iıstüadeli tekliflere 
rağmen Holivut'a gitmek §Öyle dur
snu, şehr:ln admt bile anmak isteme
miştir. 

Holuvut'a klisenlerin UçilncllsU 
Şarl Longtondur. Artist 1935 denbe 
rl Holivut stüdyolarına dargındır.Bu 
tarihten evvel aynı .stutyolarda mes 
!ekinin en parlak eserleri !ayılan 

birkaç film çevirmişti. Artistin İn· 

gllterede çevirdiği "3 ncU Hanri,, fil 
mi nekadar meşhursa Ho!ivutta çe· 
vlrdiği 3 film de okadar meşhurdur, 
Acaba büyük 1nğiliz aktörü ogün· 
denberi Holivuttn film çevirme tek
liflerini niiçn reddetmektedir? 

Örüş Tarzı, ön - ısı ilmikle ba~lar. (lSı 
ilmik 62 santimetrelik bir tul kapiar.} İlk 9 san
timetrede eksiltmeden örülür. Sonra her iki sı
rada bir her kenardan 27 defa birer ilmik ek_ 
siltilir. Bl< suretle örgünün iboyu, 76 santimet
reyi bulunca, 97 ilmik kalır. (örgünün uzunluğu 
42 santim etmiştir.) 2 santimetrelik bir tul üze. 
rin arttırma ve eksiltme yapılmadan örülür. 

Sonra da her iki santimetrede iki kenardan 
on defa birer ilmik arttırılır .• 96 mcı santimetre· 
de şiş üzerinde 117 ilmik vardır. ( 48 santimet
relik tul). Bu noktadan itibaren k<>? yerlerine 
şekil vermeğe başlanır. 

tık sırada her iki kenardan beşer ilmik ek. 
siltilir. Bundan sonraki altı sırada her sırada 
birer ilmik eksiltilir. Ondan sonra düz örgüye 
devam edilir. Eksiltmeler bittiği vakit şiş üze
rinde 95 ilmik kalmıştır. O vakit orta ilmikler 
kapatılmağa başlanır. Bu suretle sağda ve sol. 
da ayn ayrı düz işlenen iki krsım kalmış olur • 
Kol yerlerinden itibaren on iki santimetre örü
lünce ön kısmından eksiltmelere başlanarak ya
ka yeri açılır. Bunun için ilk sırada ön kenardan 
6 ilmik eksiltilir. Bundan sonraki altı sırada da 

rafı da ayni suretle örülür. /, ·css r,; 
ARKA - 130 ilmikle başlanır.• ·rıc: ~ ... 

metre uzunluk) burada .da kol yerlc:~rıde c~ t 
olan arttrrma ve eksiltmeler tıpkı • oC: 10 
ğu gibidir. 98 santimetrede §iş üı:crırı ~ô#tl ~ 
mik var. (44 t:ıantimetre uzunluk)· lJ~j, .. ~ 

'1ııl1" v· 
baren ilk sırada sağlı sollu beşer ' rıt1· 
hr. Sonra'lci 3 sırada ·birer ilmik acapa 1,6 .!l 
d ·· ·· d ed"l" J{ol &' an sonra orguye evam ı ır. ııc:r 

itibaren 18 santimetre uzunluğunca . Ş 4 

·ıtiJıf· 11 
üzerinden 3 defa ikişer ilmik eks~ trc: 
zerinde 31 ilmik kalınca ( 13 santit11

1
c: eô''' 

luk). Ovakit, ense düz bir çizgi ha5t S I 
Kollar - 61 ilmik ile başlanır ... (~ıtc; 

metre). Burası yan örgülerle öriilU:~ti~~ 
sıra birer ilmik arttırılır. örgü 16 ı; csı ~ 
bulunca §iş üzerine 77 ilını1c vardır. "lllô'< ıf 
metre) 'kol 26 santimetreyi buluncıYa tc ~~ 
sıranın başındaki örgüyü kapayaraatı1ı1'' 
deva medilir. Ve ilmikler burada 'k3P <?-? 

.,e .:rt t 
Dikiş ve süsler - Kol altları e'!Cc:v- e 

bedene dikilerek raptedilir. Yaka .,.e :e S11'r. 
muhtelif renklerde (mesel! :ıarın1-:X ~ 
rengi) ipliklerle örülmü~ bir zinc~r ıerıit'· 
muhtelif şekilde süsler yapılarak sus 

l Tavsiyeler ,-Moda Haberler~I 

* Mevsimlik tnyyörler dik yakalı 
* Hasırları temizlemek için bir kısa bir ceket haline istihale et -

bez parçasını tuzlu suya batmnız 

ve bu bezle siliniz. 

* Ynrım yahut bütün pliseler 
tnğilterede bunun iki !cbebi var· lnrmın önüne geçmek için, bunları 

dır: Longton, sinema cennetine gi- •ı.ım .IJq 9tl!S'.Ia5J un.\ns zıu~ıp'lllfl.( roblarda. Ye etekliklerde pek sık gö-

d lb
. basma bir "or.ba kn.,ım toz ""ker rünmeğc ba§lamışttr. Pililerin beş erken ka ınde mühim bir hülya - ,. ...., 0 • ,,_ 

'· - kO'-'lınuz. nltI sene ev"Veki itibarı bulacağı an. 
taşryordu. Orada l\azanncagı para ile .,, 
bir stütyo açmak, film çevirtme 
sanattla uğraşmak ve mUnbasran 
İngiliz sanatkft.rlarına İngilizce vo 
İngilizlere ait film çevirtmek filt· 
rinde idi. A~rikada kazandığı para 

bunların tahakkukuna müsait bir 
miktarı buldu. Bunun Uz~ıine sanat 

* Duvar üzerinde olan bir yağ 
lekesini çıknrmak için duvara bir 
sijnger kağıdı raptcdiniz. Bunun ü-

zerine az ısıtılmış bir ütil sürünüz. 
Lçke tamamiylc sünger küğıdına 

gE)çer ve lcka duvnrdan silinir. 

lnşılıyor. 

* Şapka üzerinde saen kordeliı.lar 
modası çok revaçtadır. Bu kordclü 

koyu şapkalar için açık, açık şapka

lar için koyu renkli olarak kullandı-

yor. 

ve rmemekle beraber, organizatör Almanya kupasının dömi finaline 
:Mike Jncobs nezdinde bazr yeni kolan Bavyera - f::aksonyayı 2-1. 
maçlar .!!:hı te~ebbUsattn bulunacağı 

1 
SJlezya - Vilrtembergi de keza 2-1 

tahmin edilmektedir. mağH1b etmlşUr. 

kar lnğiltcreye dönerek bir film tist büyük muvnffakiyet kazandı. 
kumpanyası teşkil etti. nu kumpan- Bu muvaff:ıkiyct karşısında aktör 
ynnın ilk çevirdiği ''Yingerted tuhaf Holivut'u tnmamen unutmuı.ı gibi 

bir adamdır.,, Filmi bir hayli beğe- ı görllnüyordu. 
nlldl. tklncl !llmcle bizzat T..ongtonun !kinci scbeb de sanatkarın k:ırı
m eydana çıkardığı İrlandalı bir ar- sı Elsa Lancester'ln Hollvutta kal-

ması ve kocasiyle arasındaki 

macernl:ırını anlatan birkaç eser 
neşretmcsidir. Aile hayatının içyüzü 
bütün Amerika tarafından tanındığı 
için artist Amerikaya dönmek iste
memektedir. 
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Köylerimizde, tepelenmek olan il 

uz ere 
dört başlı canavar 

n,ı, FRENG 
Yit 0r Rük 

• 
1 

bir~"1ı doktor~:lt~n ~ethi, "'Kö- delinir, o birinin gözü kör, bir diğe-
1 tscr Yaz " ısmıle faydalı ri de delirir. 

frengili bir üfürükçü hocanın tük
rükle çocuklara frengi aşıladığı gö
rülmüştür. ~0htıda11 tnış ve Ç1ğır kitabevi Şu halde Frengiyi iyi bilmek ve 

ıı{ktğittne~olunmuştur. Bu, yakalanmamak için nerelere dikkat 
ıa· 01ullcl<Jr ' muhtarları, sağ- edileceğini iyi kavramak sıhhatimiz f ı4 el ki ta~ ve köyler için bir \'e istikbalimiz namına pek J:!zım \'c 

Frengi mikrobu pek inatçı ve pek 
dayanıklıdır. Senelerce insanın göv
desinde sinsi hir şekilde yaşar ve 
yerleştiği yeri kemirir. la 111ha1rfr, .. ır~?ahiyctindedir. hayırlı bir iştir. 

Şıya urk k .. l • 
tıt 11 dört b oy crınde 
lıo~ tıltıtıda &lt aşlı canavar,, baş-
bah Ve Vere"' '11a, frengi, traı 
raı Se<!iyor V hastalıklarından 

'"d . e h . a teb ~ ' Yazısının baş ta-
"7h aruz ctt . . 

b .. et $ağ/ık ırıyor ki, cum-
r~;ı Canavarı t~şkilatı, bu dort 
b 

an n ıdam Jı ··k .. .. 
11 la ı•trnıi u munu ! '1ıtşt11 ş, onu tcpeJcmclfe 
~~iıı 'ı' b 

"·ını . : reng· • 
1ktibas .' .. yı anlatan kıs-

"y tdıyoruz: 
\' llrdıı ... 
t baı ""llll.zda 
lr~ a.~ ha Yuva kuran kötü 
t~dır, ~~~ıkı_ardan biri de 

~ he,. ~en bü~ .~ır köy? frengi 
talık ~edi un ev~en dolaş

~Y ttr ki h r. Frengı öyle bir 

tt.ıl~ he:tı au:1 Yakalanan bi
~lıtil htın d ne, hem gelecek 
ij. doltaıur e tneınleketine kö-

1'.j e ?ıilf • 
il hti • USUzı 
~ i ~ tesi .aıatrnasında frengi-
~~~ \"ardır. Bunun deh 
4r~. hır göz ~Ynıak için §U ra-
~~ trnak sanırım ki 

:n~ . bir)JI 
'lıı de a ~ın t~a frengi yüzün-

dır. lı'r lu doluzn düsürıne yirmi 

~:::\ıı )'a ''akası ohnakta· 
~. birt0~mda ve ço-
t:~ Sebebler rol oy-
~' e; ,, ... _ 
ti er """ .... un gn_ 

!'.ttıe ' ""11\lnıt llftn yıpratıcı 
~lrıılt ~ıh, i~s:~et, açlık, ge
~G tiltr ~~ • göçler, \'e be
~rtııgj ~bilir.a, ahlfilt düşkün· 
,, ıtldır. 't>. a ziyad . 

bu k "'0Yler ~~ e hır şehir has-
otu "Vn zarn 1 k 

\e t \e Çİrk' an ara a-
' ~~t ı.~llıiı Ya~ '.n hastalıktan 

•ıa.rpı 11ordu. 
Y ç<l<:ı.ı" er ve rn 
tleriıı &unu d ecburi iş haya-

d il !"". kucağı~ zaman zaman 
~ fren . attı. 

&ık" l taıı oy ere de sokul-
iRelli 

h ardır n birka .. 
"ti . · c buyük k'T'l"· llc s" o u u 

Esasen hastah&rın dehşetinin bir 
(Frengi) ekseriya (frengili bir ka- sebebi de budur. Onun için her şey

dınla) cinsi münasebette bulunmak- den ewel (frengiye yakalanmanın) 
I~ ~~er. Frengiye yakalanan 100 (şüpheli kadınlarla bulu~manm) 
kışının doksanında sebeb budur. (şlipheli insanlarla olan alakalarda 
Fakat cinsi temas denince bir ka- temizliğe çok dikkat etmenin) !Azım 
dmla opü~üp koldaşmağı da hesaba 1 geldiğini bilmeliyiz. 
katmalıdır, 

Zira frengi hastalığı, kadının du· 
daklanın öpmekle de pekala sağlam 

Firengiye yakalanınca 

adama bulaşabilir. Kötü arkadaşlara uyup ta böyle 
Frenginin, bulaşma çağında fren- kötü bir kadınla buluştuktan sonra 

gilinin ka;ığım. mendilini, havlu- vücudumuzda bazı alametler görü
sunu, kullanmakla da geçtiği görül- itip görülmediğine dikkat etmeliyiz. 
müştür. Frengi ilk nişanını hastalığı aldık 

Frengili bir kadın emzirdiği çocuk tan itibaren 20-25 gün içinde çok 
!ara pekala bu kötü hastahğı aşılar. defa belli eder. 

Frenginin berber usturasile ve Bu ilk nişan bir çıban çıkanna!tla 
hatta sigara ağızlığı ile dahi bir in- başlar. Bu çıban çok defa kamışın· 
sandan bir insana geçtiği görülen da \'eya edep yerlerine yakın yer· 
\'akalardandır. lerde \'eya ağız etrafından çıkar. 

Elhac;ıl frengi akla gelmiyecek ka- Yuvarlak, ağrısız, kenarsız bir çı· 
dar küçuk sebcb \'e dokunmalarda bandır. Rengi koyu et rengidir. 
insanlara bulaşır. Şüpheli bir kadınla buluştuktan 

Köylerde ayni kaşıkla yemek ye- 25-35 gün sonra dilde dudaklarının 
mektcn, köy kahvelerinde iyi yıkan çe\TCSinde veya edep yerlerinden 
mıyan çay bardaklarından çay iç· böyle bir çıban çıkaran derhal ka
mekle frengi alınabileceği hiçbir za· sabaya kadar inip hükumet hekimi· 
man unutuıniamalıdrr. ne görülmelidir. Frengi çıbanları 

Fakat !'İne tekrar edelim ki fren- gözde, kulakta burunda, boyunda 
gi, hac;tahklı kadınla oynaşmak \'C da olabilirse de bunlar daha seyrek 
cinsi rnilnarebette bulunmakla da görünürler. 
pek kolay ve hemen mutlaka geçi- Şunu hiç unutmamalıyız ki haya-
verir. tında tedbir alıp vaktinde hekime 

Bekii..r köy delikanlılarının mah- görünür ve devasını da vaktinde ya
sullerini sattıktan sonra kasaba ve parsak frengi insana hiçbir kötülük 
şehirlere inerek ve biraz kafayı tüt- yapmadan savuşur gider. 
süliyerek fena ve gizli evlere uğra· Hükumet hekiminde bedava oldu
yıp şüpheli kadınlarla temasta bu· ğu gibi tedavisi de bedavadır. Mas
lunmalan belki de hayatlarına ve rafını \'C ilacım hükfunet verir. 0-
istikballerine mal olU\·erecektir. Böy mm için parasızlıktan, fakirlikten 
lece bir dakikalık zevki uğruna bü- tedavi olamadım diye sızlanmak 
tün sağlamlığını, yuva!;mın saadeti- manasızdır. 

ni, köyünün ve memleketinin seıa- Hükumetimiz çok büyük bir şef· 
metini farkına olmadan harcayı \'e- kat eseri göstererek memleketin \'e 
recektir. Sarılığa okuyan ve çocuk- sağlam insanların Hhhat!crinin se-
larm alnını çizerek tükrükleyen (Dev:ımı 10 uncuda) 

VA ZAN: L. Buse ıı 3 5 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

Okyanusya vahşileri en eski insanlardır ve bizler 
bütün dünya insanları onların torunlarıyız 
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Bilmeliyiz ve tereddütsüz kabul 
etmeliyiz ki her birimiz, rengimiz 
ne olursa olsun, bu Okyanusya 
vahşilerinin torunlarıyız! .. 

Sarı, beyaz veya kırmızı derili 
oluşumuzun; ağzımızın, yüzümü • 
zün daha yayık veya daha toplu 
oluşunun, büyük kıtalarda büyük 
iklim değişikliklerinin vücudumuz 
guddeleri üzerindeki tesirinden ileri 
geldiğine şüphe yoktur. 

Bugün Hindistandan geldiğine 

şüphe olmıyan bizim Cermen ırkı· 
mızın Hindli esmerliğinden Cermen 
beyazlığına dönüşü, iklimin vücu • 
dumuzun guddeleri üzerindeki tesi. 
rinden başka hiçbir suretle vukua 
gelmiş değildir. 

Bugün bile cenup iklimlerinden 
bir esmer adam şimali Almanyaya 
gidecek ve 20 - 25 sene orada yaşıya 
cak olursa memleketine döndüğü 

zaman onun Almanlaştığı ilk ba -
kışta görülür. Yani rengi hayret 
verecek derecede beyazlarumş, saç. 
lan koyu siyahlığını kaybet'miş, yü 
zü bir Cermen gibi müdewerleş -
miş, hatta kemikleri daha kalınlaş
mıştır. 

25 sene zarf mda görülen bu ta -
havvül 25 bin seneye çıkarılırsa 

Okyanusya vah~ilerinin Cermen ve 
ya Aglisakson haline nasıl gelebil
dikleri, hiç hayret etmeden anlaşı -
lır. Zira bütün Okyanusyada gör .. 
d~ütn insan tipleri bana o '.kana • 
ati vermiştir ki yüzlerinde ufak ta
dilat yapılırsa ve renkleri beyaz -
laştırılırsa bizlerden asla farklı ol. 
mazlar!.. 

Bütün dünyayı dolaşanlar ve in. 
sanların bütün esrarını gözlerilc 
yakından görenler için, bu haki -
kate vasıl olmamak ve iman et . 
memek imkansızdır. 

Evet, Okyanusya vahşileri en es
ki insanlardır ve bizler bütün dün -
ya yüzünün insanları onların to -
runlarıyız!,, Bugün de, dün de, ya
ni bundan milyonlarca sene evvel 
dahi dünya yüzünü istila etmiş iki 
tipten başka ana step bulunmuş 

mudur? 

r~-·~.~)E 
~0;...,,...,......: 

---.-~ .. , 

Gazatla yarımollaŞ1 yer1itcri11i11 perili maskeleri 

Arzın en son teşekkül etmiş mın 
takası olan A\'rupa kıtası üzerinde 
en eski insan memeleri olarak bu • 
Iunan da bu iki step değil midir? 

Biri 1'.longol tipi. Biri Okyanus. 
ya vah~ildne son derece yakın o
lan siyah derili \euzun kafalı tip. 

lşte bu ikinci tip, Okyanusyadan 
dünyaya yayılan insandır. 
~fongol tipi ise, tufandan sonra, 
,\sya - Afrika ve Amerikayı bir -
leştiren Ye ikinci tufanda bugünkü 
halini alan kıtaya geçmiş Polenez. 
yalılardır ki birinci tufandan sonra 
bu kıtaıarda vukua gelen soğuk ık-

lim tesiri altında guddeleri faali _ 
yetlerini değiştirerek Çinli - )1ogol 
tipini meydana getirmişler \C bütün 
Avrupa bu tipten türemi~tir. 
Avrupa kıtasmın yanar dağlan fa

aliyete başladığı ve cümud.iyelei · 
çözüldüğü devirlerde, Asya kıtası; 
dan A nupaya hicret ettikleri zaman 
Mogolların guddeleri, daha sert 'c 
s 'klimde deği§e!"ek bugünkü 
Avrupa tiplerini vücuda getirmis
lerdir. 

b' ı: bu ha 
t ~r ~İlde g '>talık tok defa 

1 
'. 'a.ıazneuen°':deyi içerden 

ile' • nı :meydana vur-
ısı·~ 
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Büyük As~'a. Afrika - Amerika.. 
nın müşterek kıta devrine kadar 
dünyada yalnız Okyanuslu insanla• 
nn olduğu ve hattı isti\>ada kalan 
Afrikada da bu insanların artıktan 
kaldığı muhakkaktır. 

Çinli.Mogol tipi ise (Türk) dedi· 
ğimiz umuml bir ırk ismi altında 
Tufandan sonraki dünya~·x kunnuı 
bulunmaktadır. 

~ hÖ '1§aktan 
~ Ytilt deden.kuşağa geçer, 
~~ l'a\'tlıl ın günahı za

r ıbi l' U: F'reng~~ da bulaşır. 
11\t ~,~llıı Vü dığer hastahk

."""GU:ı~ :-CUdUnıuzu b' 
t ~i ~ere~la kaJrn nh ır ta-

11;1.sa l'erıt§· az, er be-
' *~ bir 've Y~:ı~~tiği ye

b 1lrna, l'al da çurutür. 
r. taı da kar n~z kanda dalak 

\ ~ acığerde kötülük 

·rı~Ya ak'" 
,,_ "'1, b cıgerlerde b 

l "" Ya Clıan • a-~cııtı. Par, da keıniklerde 
i(qt l<' &oıleri · 
lta~'llgi t:::: dokunur. 
lli aklımıza 12den tırnağı
~ ~~?ıtı a~ &elecek her ye-
ı... "'llb' ~zı bum 
''<lllt l, bağ1 u boğazı 
t ~\·e ketnikı rsa_kları, böbrek-

arı,,~ birina~~ bo_zar ve ni· 
bi -·"1atı Yennı. ıcerıden kurt

~ lıiç llehlivan ıs koca bir çı-
' ~uı{Olctan l'apıJ~ bir hcmşeh 

t ıııı ~ ~i.~ ~dıgırnız bir sc-
ı:le i i lldı ınin ~ 
de b teınizle.rn gurleyip git-

1 ı.ı kotu ez. Evlat ve a-
~ 1 al\nı Ve buı k 

• " ına ·~ bırak aşı hasta-
~ \tanı ır. 

t bu bir <r.?1az \'e tedav· . 
trıı.ı" ı::.Un b ısı a-

"U~r d' Unlardan b. . -
ı~eri . ın 

nın dama~1 

En iptidai Ok-yanuslu Klan ve ka. 
bilelerinin bütün adet ve ananeleri 
büyük değişikliklerine rağmen mil· 
yonlarca senelik izlerini hfil! bütün 
dünya yüzünde muhafaza ettiği gi
bi Londra • Paris ve Berlinde bu. 
günkü beyazların konustukları li
sanlar da bütün değişikliklerine 
rağmen hfila Okyanusyahlann. ')"ani 
cedlcrinin lisanlandır! .. 

Okyanusya insanla~nm adet ve
ananeleri ve dilleri tetkik olunursa 
ta Ok) anusyadan Paris.Londra ve 
Berline kadar bütün insanlığın ara.. 
sında milyonlarca senelere rağmen 
bağların asla kaybolmamış olduğu 
hayretle görülür. 

Türk - Mogolların (kurt olan ced
leri, insanların henüz (kurt) u Y<'
dikledi, ve yedikleri hayvanları tak 
dis ettikleri Okyanusya de\irlerinin 
elan yaşıyan b\r hatıra~ından baş. 
ka bir şey değildir. 

(Devamı ı·a) 

Gölge 
Resimli tcfrlkamızda bir y~ışlık 

olmu§. Bugün çıkması icab edea lııl
snn dnn neşro1unmuı:tur. ~gftn 

doğrusundan baıılıyaralt tekrar edi
yon1%. o~nr dileriz. 
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Nilüferin ağzında ıslanmakta 
1'eodora için ne 

olan 
bakla kimbilir 
telılikeli bir 

Binbqı cevab vennedL. Rokur 
bir dgara alıp yaktı ve masanın ya 
nnıda bir koltuğa oturdu. Telgraf 
l::ô.ğıdını pertevllizle tetkik etmekte 
olan Bcnuayı bir milddet ıUzdük -
ten sonra sordu: 

- Ne dersiniz bu telgraf 
kında? 

hak-

netice - HenUz hiçbir eey! verece/,ti Eliyle, Rokura susmasını işaret 

gün bu maceranın bltnıfl olmruıı etU. Odada dakikalaraca derin bir 
lô.zmıdır. lşte ııarUarmı: sessizlik oldu. Nihayet Benua bagı-

- HUııklr hunu maııldar bulmaz 
mı? 

- Ne mUnuebet? HOnklrtıı k&
ruı aıfatlyle Abdllrrahmana, belki 
yaşça kUçUk olmanıza rağt:ııen ana. 
lık •yıJırıınu. Bunda 1Upheyl mu
cib ne var ld T 

- Ama ben o km aevmem. 
NUllfer sahte bir dikkatle allka 

göatetlt gibi olmt11 ve )'ine Teodo· 
ranm kollarından tutarak: 

- A.msn.· demlıU. Çocufwı batı· 
m nara yalrmama'tr lçla blldllfnlll 
IÖyle)'iA bana 1 

tık uyuyanlar, sızanlar, meclis! ter
kedenier çolalmıetı. Bu aralık da 
hUnklr ayağa kalkm~tt. 

Zaten dağılacaklarw. Tcodora 
yalım bir ihtimalden korkmU1tu1 ya 
hUnklr çafınrsa. 

Nil Uf ere dönerek: 
- Ya. Dedi. Şimdi bUnlir çağı

m da, beni senin odruıda bulursa, 
ne deri&? 

- Nihayet Ski ortak bir odada 
gl>rlleemezler mi? ~yle bir tehli
ke vaıid delildir. Haydi, vakit ıe -
clnnlyellm. 

Nlluterln odum& gitWer. 
Nlluter oturmadan söyledi: 

Fakat benden çekinme, hakikati 
olduğu gibi söyle, ben her şeyi bili
yorum. Bir çare dUşilnelim. 

Teodora hıçkırarak ağlıyordu. Ni
lilf er onun gUzel ba§Dll kaldırarak 
gözlerinde'!:! yaşı yenleriyle sildi. 

- Şimdi daha güzelsin, ağlo.ınak 
dahi sana yaraşıyor. Beni dinle. Be
nim rakibim olduğun için sana yar
dan etmek istemezdim. Fakat Ab
dilrrahman oğulluğumdur. Onu hi
maye etmek vazifesini taşıyorum. 

Bu Mdlsed.en AbdUrrahman muzta
rlptlr. 

Senin bUtlln ahval ve harekft.tım 
' bllfyor. Benden yardım istedl 

- Bu kmn nenin nesi otdufu 
malfbn defU. Hem oturupnu, fUDa 
buna bl.kıfmı da belenmedlm. 

Sonra bilmem, ama, hakkında da 
kendi da.ltMlnde l)'1 bir intiba 7oll. 

- Sen Abdtırrahmanı seviyorsun 
Teodol'L Erem iai ıeni tqtırdı, 

Nlltı!er anlıyordu. Teodora mGm· 
ktln oldufu kadar blSylı bir tavaa
auttan bçtn.ıyordu. mt.tabl Nlltlfı
rin de müu~ Ereml AbdGrrahma
na yamamak deflldl, ama, lftt llt 
takandlllndı Teodotanm Abdtlrrah
mana saafı meydana çıluvermllt.l. 
Maahua Nllllfer, bdmm Jlttrabmı 
seziyor n o da mustarlb oluyordu. 
Sevmek nedir, Nllllfer ~k 1)'i bUlt. 
dl Elinde olmakmm Abdtırrahma
na gönnl kaldırmıpa nı yapmn T 
Kaldı td Teodora hentıa terUtue, 
genç bir dilber, htlnklr ihtiyar blr 
harb adamıydı. Dolrum Teodoraya 
AbdUrrabmaıı muvafıktı, ama, bl
dlseler insanların arzu ettiği gibi 

Teodon bluma bir mU1ta ye
H)'dl. bu kadar 1enemlemeı, bu 
lr&d&r kendlııl kaybetmezdi. 

Kıaardı, morardı, 11rardı. Beyni 
ufulduyor, ,asım karanyor, aynk. 
lan utrlyordu. 

Korkarak Nllutere baktı ve hay. 
JmdJ: 

- Yalan, yalan 8'ıyltıyorsun, uy
duruyomm, beni lekelemek ı.u • 
)'Ol'IWl. Beni blSyle isale etmek is· 
Uyomuı, beni htınktrm 11SzUnden 
diııtırmek Satlyomuı, MD fena ka
dmtm, ten bir de91Uam, bu ldllik
ttr. 

Yalazı. Jalan ~yHlyomın. Ben 
Kara Abdtırrahıüiıı tyıee tantmftlYI 

bile, sevmek ne domek? Bu nasıl 
11eyretme21 ki. söz'! HUnkAr üzerine ihanet aklıma 

NllUfer işin kıvamına geldiğini mı gelir. Hem neden, Abdilrrahman 
takdir et.m.Iatl. O da ayağa kalktı bana bu hayat ve saltanatı verebi-
ve: lir mi? 

- Bul"U1 yeli defll TeodonL, de
di. Fakat senlnle, ıenln de hayatına 
taallOlt eden bir ili görUemet tat.e
rim. 

Teodora komtufuna uğranuftı. 
NllUferhı ağzında mlanmakta olan 
bakla çıkacaktın Jdmblllr b,. Teo
dora için ne tehlDcell bir netice ve

recekti. 
Kaçmak istedi, dinlememek iste· 

al, hıtçmlık etti, fakat, bir taarf. 
tan da Nllllferln yanından ayntamı.. 

:yordu. 

Ofrenınek iltiyordu. BeDd t&h:m!· 
ntnde hata etmJt otablllrdl. belkl 
de NllUfer baf)ta bir noktayı llSyll

yecektt 
- Pelı:i, dedi. Nerede tonuptnn. 
-Odamda. 
Ve zaten meclla de CJ'fIIDllb. J.r. 

Teodora llSzlerlnt kapıp koyuver. 
mi§ hayk.ınyor, söylüyor, saçmalı • 
yor, hezeyan içinde gibi bocalıyor. 

NllUfer tam bir sUkiln ve rahat 
içindeydi. Kedlnln ağzından yan bo
ğuk bir eeldlde fırlayıp da kaçmak 
iatlyen, fakat sersemleşip yuvarla
nan bir fare gibi çU'pman Teodora 
hakikaten Nllllfere zevk veriyor. 

- BUtUn bunlar haklı olabilir kı
zmı. Dedi Ben ıana hak vermiyor 
defllim.. Gençain, gtlzelsln, devlet· 
ler arasmdald hldl.seler ııenl bir a
hitname mllbrll gibi hUnkArın ku
cağına attı. H.albuki elbette gön • 
lUnde bir ulan yatardı senin de. 
Haklısm. Beni de muzta.rlb eden 

bir hldise bu. Şerefim ve evlltlanm 
Uzerine yemin ederim ki, sırrmı e
bedlyyen muhafaza edeceğim. 

-n~~a1maımı ASK ROM 
Şimdi iki eski d<Mlt gibi biriblrimlzle 

pek iyi anlapyoruz. Her gUn aaat iki· 
ye dofru Melike harabeye geliyor, aynı 
toprak yığım üzerine oturuyor, dikkatıl 
dlkkaW örıtısilnll örUyor, ben de tab
lomu çizmekte devam ediyorum. 

Teodora ince feryatlar halinde 
konuşuyor: 

- Yalan, yalan, hepsi yalan. 

- Eı;er eevlyor8an o kalbi sök, 
at, kopar at. Hilnkarm bu işlerde 

§:!.kası yoktur. Kaldı kl ne nedi -

mesiıı, ne cariye. Düpedüz hilnkür:ın 
zevcesi.sin. 

Yine ağla, bol bol ağla. Fa.kat bu. 

Çapraz eğlence: 

t 2 ) , 4 5 ~ 7 8 9 iO 

• 
' 1 
~ 

5 

• , 
8 

~ 

1..1 

' tO il 

ll: 
ıı 

'.% 

ıı 

x 
ıı. 

12: 
x il[ 

1% 
ıı ili: 

ıı. 

lJi IX 
1% 

][ IX 

Buzünkil bulmacanııı 

Soldan sağa: 

~ 

1-Deniz vasıtar:ınndan en ıevk 
lisi - iştihar etme, 2 - Uzun bo· 
yunlu bir su ku§u - Ana baba ve 
çoluk çocuk. 3 - Karnımızın orta· 
smdaki kapalı çukur - Fransız 

harflerinden birinin adı, 4 - Za· 
man - mastar edatı - tersinden 
okuyunca beyaz olur, 5 - Sonuna 
bik koyunca çıtır çıtır yenen bir ye
mi' olur, 6 - Adem ve Havvanm 
dolaştığı bahçe - Sonuna bir 
1 koyunca eok yiyen olur, 7 -
Avrupanm şimalinde bir adada o
turan büyük bir millet, 8 - lzmir 
sevahili ve eski bir medeniyet -
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AbdUrrahmanı tamamile serbest nı kaldırdı, Kendi kendisine konu -
bırakacal:, onunla temastan çeki • ııurmuş gibi söylenrH: 
necok, bir daha onu yanma çağırmı- - İlk iki kelime açık yazılmış. 
yacaksın. İcab oderse aştcını unuta· Diğerleri muhakkak şifreli ... "Ben" 
bilmek için bab:ınm yanma git. Ak· (-ıl·) kelimesine ne lilzum vardı? Gö. 
si takdırde... rUnUşte lilzumsuz. Metin de §ilphe 
T~dora yaşlı gözlerin1 Nilüfere uyandıracak mahiyette. Başlangıç 

dJkcrcl:: ticaret UslUbunu andırıyor. Sonun • 

E D dl Aksı takdi daysa "muhabbetler" diyerek ayni - •. e . rde ..• 
llslübu muhafaza etmemiş. Muhab

Nilüfcrin tehdidi dehşetliydi. Te- betler ... Muhabbetler. 
odora kalktı ve sendeliyerek çıktı. 

Benua son kelimeyi tekrar ede
Nilüfcr muvaffak olmuştu. Sa - rek dUşünUyordu. Rokur bir şllphe 

b:ı.h olur olmaz ilk işi bunu AbdUr- izhnr etti: 
rahmana teb~ir etmekti. Rahat ve 
sak.in bir uykuya yattı. 

NllU!er bitmeye yakınlaşan bu 
gecenin sabahında nasıl hddJsclcr
le kal"5ılaşacağnıı a'khna bile ı;etlr • 
mcmi~ti. 

NilU!er rtlyalanırken hUnkft.r ile 
Teodora arasında ıkol'kunç blr mU • 
nnkaşa oluyrdu. 

HUnkAr haykırıyordu: 
(Devamı var) 

l(apılarda pannağmızı dokununcr 
içeride ses veren alet, 9 - Halk eli· 
linde bir tabir - kapıcı, 10 - Ge 
çin aksi • siz (yokluk), . 

Yukardan ~"3ğı: 

1 - Deniz vasıtalarından biri • 
Doğurtan, 2 - Beyaz - başka, 3 -
Serpuşa konan tüylü ~ylcr - sakalın 
yeri, 4 - Alm:mya hava mareşalı • 
halk ağzında bir tabir, 5 - Bulun· 
dutrumuz ay • olduğu gibi manasını 
veren bir ek, 6 - Taç, 7 - Hu· 
kukun müfredi - taakkul etme, 8 -
Sonuna bir e koyunuz ciğer olsun • 
Anadoluda bir kasaba, 9 - Çerçöp 
ayıklayan, eleyen nesne, l O - far), 
- bir nota. 

1J Ü p I T E R 
1A R i F i '( E 
"F i L E B i T 
"i s T E I< L I 

SC)iRıL i 
'E G ı R ı 
'6 o R ı LL 
Dünkü bulmacamızın halli 

- Bu telgrafla Spanopulos cina· 
yeti arasında mantrki bir rabıta o
lacağından pek emin değilim. 

- Mantıki demek biraz Cazla olur 
ama, muhtemel dlyebllirlz. Cinaye
tin L~lendlğl saatle telgrafın verll
diği ıaat arasındaki yakmhk, gön
derenin yanlıı, adres verme21l mide 
bulandıracak §eyler. Tebrik ederim 
Rokur; iyi bir fp ucu elde etmlesln. 
Fakat şifreyi ç5zmemlz lfızım ..• 

Sustu. Telgrafı ellerinde evirip 
çevirdi. Birden kliğıdı tekrar ma. 
sanın Uzerlne koydu ve eğilerek dik 
katle metnini tetkike koyuldu. 

Rokur: 
- Telgrafı bugün öğleden sonra 

istintak htıkimine verit> emniyeti 
umumfye,Ye mllracant ttmHlni ~Y· 
liyecckUm. ,Almanynda Caıısald~kl 
f.angebeln klmml:ı 1 Bu sayede ~ğ
rcnmek mUmkün olur. Ben de bir 
ynndan da siyah göz!Uklü kadını bul 
mnğa çalışının. 

Benua b:ı.şını kaldırdı, Rokunı 

dinliycrok fikrin! taavib etti ve aa
kin bir sesle: 

- Madcmkl bugün öğleden son· 
ra istintak hakimini göreceksiniz, 
bu telgrafla ne demek istendiğini 

de kendisine söyleyiniz. Fakat elf
rcyi siz halletmiş olun, benim ismi
mi karıştırmak yok. 

- Buldunuz mu blnbaşnn? 
- Evet. Yaklaşın bana ... 
Rokur koltuktan kalkarak Benu

:ınm sağma geçti. Eğilerek onun 
telgraf metninde ku~unkalemle 1-
şs.ret ettiği harflere baktı. 

Benua anlatıyordu: 
- "Muhabere faydasn" kelimele. 

rlnln mana.sı açık: muhabere edil
mesini istemiyor. Bu kelimelerden 
sonra gelen "ben" (ıuis) ıamlrlnc ··-··· ........ . bu kız hakikaten çok güzel modellik edi· 

yor, kımıldamıyor, vaziyetini bozmuyor, 
çalışmamı aksatacak hiçbir hareket yapmı. 
yor. 

- Bayan Melike .. insan sizi bu vaziyet
te görünce yıllardanberi modellik etmis sa. 

Fırçam tuvalimin Uzerinde yUrUrken 
Melikeye de birçok §eyler anlatıyorum. 

Güzel Sanatlar Akademisfae nasıl gir. 
diğiml ilk gUnlerde duyduğum heyecanı 
söylUyorum; mektep hayatına dair U· 

zuıı tafailA.t veriyorum. Talebe toplan
tılanm, eğlencelerimizi hikiye ediyo • 
rum. Bunlan anlatırken Melikenin ~o • 
cuk yilzUnün ara sıra kıpkırmızı ke • 

sildiğini seyretmek çok ho§Uma gidi • 
yor. 

l\ln gQnQnQ düşünüyor, Melikeyi çam 
yarması gibi bir köy delikanlısının kollan 
arasında görüyorum. Evlendikten sonra o. 
nun da ince beli ağır işler altında büküle
cek, beyaz elleri nasırlanacak, onun da top. 
rakta oynayan, üstleri başlan çamur içeri· 
sinde sümüklü çocukları olacak ... 

ret olan örgü siıi sıkmıyor mu diye sordum. 
- Bu işte sade parmaklar çalışır, dedi. 

ruyor. 
- Halbuki ilk defa olarak bir ressamın 

karşısında duruyorum. Ben bir ressamı 
memnun etmek çok güç bir istir sanırdım. 
Onlar modellerinin kmuldanrnamasmı ve 
ağzını a~mamasıru isterlermis.. Ben de öy· 
le yapıyorum. 

Sonra o da bana yelcnasak hayatını hikaye 
ediyor._ Bir öksüz çoçuğun neşesiz, karan
lık günleri... Biribirine çok benziyen 
bu günlerin zinciri iki kısa cümlenin içine 
sığabiliyor. O, kışlanru lzmirde leyli bir 
mektebin dershane ve yatakhanelerinde, 
yazlarım köyde halasının yanında geçirmi~. 
M~bl bitil'Qiği gilndenberi de köyde ha. 
lasnım evinden bir gün bile ayrılmamış .. 

ihtimal ki evleneceği iÜne kadar da hic 
bir yere aynlmıyacak ! 

Melikenin evlencc~ği gün! 
O hatıralarını anlatırken, ben onun dil· 

lşte bu ince, narin kır çiçeğini beldiyen 
Akibetl 

*** 
Yeşilpmarın bütün genç kızları elleri 00, 

durmaktan ho~lanmıyorlar. Misafirlile gi. 
derken bile şişlerini ve yünlerini beraber 
götürüyorlar Bir yere oturdular mı ellerin· 

deki bohçalar açılıyor, ~işler ve yünler 
ır.eydana çıkıyor. Kocalan, kardeşleri veya 
sevgilileri için çorap örüyorlar. 

Melike de bu meraktan uzak kalamamı} 
tır. Onun da elinden örgüsü dü~müyor. 

Bir gün Meli'<eyc: 
- Ayni hareketlerin te!:errüründen ilıa· 

Örerken insanın kafası serbesttir, istediği 
hülyanın arkasından koşabilir. 

••• 

Melikeyi kendisinden bir dakika bile ay. 
yere erken gelip de onun ince hayalini gör
meğe o kadar alıştım ki, tablomu yaptığım 
yere reken gelip de onun in~ hayalini gör. 
mediğim saniyelerde bayağı üzUIUyorum. 

••• 
Daıan Melike ile Adeta kavga ediyoruz. 

Bunlar Adeta vakit geçirmeğe yarayan, ko
nuşacak mevzuları olmryan insanla:-a söz 
eöyle.-nek imktrum veren bir meşple olu. 
yor. 

Bazan bu rnünaka~alar oldukça ~iddetle
niyor .. Melikenin model c J maktald hari. 
kul!de halini takdir elm..k istemi.f m. Ye 
bunda da tamamile samimiydim. Çünkü 

- Beni memnun etmek için mi? 
....... Hayır vaadettiğiniz hediyeye JAyık ol. 

mak için .. 
Sesinde gizlenen bir alay var. Gözlerimi 

kaldırdım, ona baktım .. 
Tuvaletine çok dikkat ettiğini söylediğim 

vakit çehresinde sezdiğim memnuniyetsiz· 
lilc çizgilerini tekrar görebilir miyim diye .. 

- Vaadettiğim bilezikten mi bahsedi. 
yorsunuz? dedim. 

Ç'.ehresi burusmadı bile .. 
- Hayır, ilk tablonuzun bir kopyesini 

vereceğinizi Y:tadetmiştiniı. 

- Sözümü tutacağım. Fakat size bir bi
lezik de vaadetmiştim. 

- Evet.. onu da isterim. 
( Deı1amı ı·ar; 

f t<• Nakleden: • ~ 
!Uzum yoktu, çUnkU aıef:::' ,,ı4'
ği zaman meşgul olanın i,ılldl bll 'f 
nu tasrih etmektedir. Ş ~sf 
limenln yani "•lill" kel.İJJl ~ 
nopulosu işaret eden ve old~ 
kararfaştınlmış bir ııifr:ı. ~ 
kabul edelim. Ondan 90 riııJ ,., 
her kelimenin ilk harfle ?J• ~ 
bir kelime teşkil edeliaJ. ıııa P"' 

i 1 A IJP.aJlca T. O. T. değil m . 
menin manası nedirT 

Rokur haykırdı: ~ 
- Tot "öldU" deırıel ıJdl fi' 

Telgrafın manası anlat "'-. 

Spanopulos öldll. Moh~ .! 
)iniz. Fe\'kalades.inb bln bııl'
güzel bulu~u aleJAde ve ~"' 

h bet 
'ta.yet kolayın!§ gibi a , 

sun uz. .ııı~.J 
Telefon zili Rokuruıı te, 

!ıa devam edecek olan ... ~ 
şç .. • 

kesti. Benua telefonu eti / 
- Kim an yor? Eınrıl~ ~ 

yeden komiser Fa.bt ıı:ıı · 111ııf 
vorsunı.ız? Mösyö Rokur ~11'1 

Rokura baktı. J{oıniser d' 
,aret etti. Benua teiefoJl 
vab verdi: _,ıJ 

- Peki. Vertyorunı- , 81~., 
Binbaşı fena halde cs:ıefoP" 

belU eden bir tavırla -
kura uzattı. 4' 

Komlııer onun sınırıen _; 

lamI§tı. Telefona: ~t ti" 
- Allo Fabr. Dedi. f)dt~ ~ 

Bir dakika bekle rie3 tıP 'P". 
Eliyle telefonu kapa ,,,t 

hitab etti: ~ :! 
- ACCcderıılnlz blıı d ;~ 

gelmeden evvel e:ınniYe ,., ...1\-.· 
ye tele.fon numaranol de~ -~ 
Acele bir iş olursa beni 
bilmelerini istemiştiJllo 1 

- Beceriksiz! ,~ 
Gaf yaptığını anin..,., t» 

de mahcub olan Rok::.;e ır:_,,; 
cleymi§ gibi oldu#U 1 9" ~ 
nı krmıldatıp duruyordu.~ 
ıanan telefondakl ınu.b• /ı 
lendi: 1 stt" ~ 

- Buradayım. yaııu 4e4"' ~ 
dedim ya. .. Sabret. Ne ti1 
Peki ... Telefonu kapatJtl't ~ 
ka mllaaade... ~~ 

Telefonu awcu ne \)it ~ 
tı. Benuanın istifhaJll~ 
kendisini sUzdUğüııU ~ 
verdi: ~ Si' 'P"'J 

- Hangsl gc}ınfş • • ÇO e). 1-1' ·. 
iş için acele beni götsıl 
muş. 1eııdJ: 

Benua hiddetle sf>Y ~ 
- Benim bu iıJle ınet ~ 

mu 11~ ettin. Kab~ ol~ 
- Ne diye ilin e ..ıt 

· deıs"' ıeron eden Hangsl ,_bf.. f 
umumlycden koıni5er ~ °'"" 

- Hangsi mUbal<lt p 1
' 

nındadır. Komiserin b~ıtd"· /. 
ile ko~u~tuğunu öğre?ll;~ 
lefon rehberine baıtın uP' 
dl klmln yanmda otd 

mesi için Wldlr. e e~ ~ 
Rokur b~mı ısnnn ~ 'I. 

dil. Sonra suçlu oıın~ rJ1 
mine ispat etınek it 1eı# 
tepll çocuk tavrıYl• te ~ 
tu: ad'1,-

- Allo Fabr: •• J{ ı' 
:ıJJ. 

rada, senin yanında~ 
7UzU buru3tu .. ~ aJl 

olduğunu öğrend@ d~..ıf 
arıca ~ Benua, telefonu ttl- • 

den kaptı, ağzını k:b ,ttl· 
bir tvırla Rokura ~. 

- Artık vasıyeti .ısyte>-IP' 
lmklnsız. Telefocla b'1 1 
si gelip sızı bur&d• _,,oJ .J, 

adresini verin. gaydi~~ ~ 
Telefonu tekrar ~:~ ıı"..J 

talimat daıresinde, .ııe -;J 
le konu§urken senu• eıeıs 
tonı çağırw. ıto3uP 1 

l§aret ederek yanın• . -" ' 
bildirdi. Sonra ya~· ,ı~;.J 

- Birazdan but'~. ~ 
mlnde bir Japon ·~~ ~ 
leyince kendisine b8ııef 
bekll'-'or kendisine .. o'..,,_ 

J , bit'" -~ 
dersin. Kendlslni t ı;ow;,, 
resini iyice tetkik e · pe"' 
mın kapısını vur. 
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Nakleden : MUZAFFER ESEN 

Hınç·~ia~·tnb~IDüŞ AK.ar;uuar oibi"' 
1
hÜkomet 

~~ kuvvetlerinin ellerine dökülüyordu 
, ne ola-'-? mayan iki elini alnına dayamış u- Ropen Cevahirciyanm idaresi al. Karabet Altunyan dendi, 1307 daha yerinde bir hareket olacak- ta işi cezacının karısının namu. 
•'ar ha "CUI; Dah ·· ıcncıinin O'Üzel bir sonbahar gü· tı. sundan şüphe ettiğini ima odccek 

.. 1. ,Giilh-· a mu. yuyor gibi bir vaziyette dıvara yas.. tında çalışan casuslar teker teker " 
-..: ~L UQUC de al"b nünde karısı ve be" ya"ında kızıy. Bu karan verdikten sonra Ka- sözlere kadar vardırdı .. Gelir gel· ' "' _ -«Ü§t i ı a ya lanmış oturuyordu. bütün Hmçakhlan hükfunete gös. s :r 
{rı.,.. 1 la beraber, bir yaylı arabanın içe- rabet efendi aylarca Anadoludaki mez karısını satılık mal imiş gibi '"' ""ICIY'aJıd çeri girinci ayağa kalktı: terip yakalatıyorlardı, ama, hükQ· 0 iln...:- ~an ne haber? risinde sallana sallana etrafı yağ· bildikleriyle mektuplaştı. . Harita tezgah başında teşhir eden birisi· 
0-~da ionı .. __ •. ği - Ne haberler? dedi. Seni ne ka. met neden Ropcni de tevkif etmiş.. .. . d 1 N" · h h 1. d - h d" k 

--uı.ıcaı lar ve gül bahçeleriyle çevrilmiş uzerın e araştırma ar yaptı. ı. nın er a ın en şup e e ılme "--ı ka,..1 b· • ne göre dar arattım. ti? Acaba bu da bir dolap mıydı? 
"lıSl .ı. b_ "' • .oızırn bir yoldan Burdur c.ehrine giriyor· ha yet eczahanesini Burdurda aç- lazımgeleceğini, ilaçlarının safiyet · ~. ~n manastır- - Hiçbir ~ bilmiyorum Torna- s 

b~~· zar 7.0r k Mahkemede Hınçaklar ale"·hinde du. mağa karar verdi. ve tazeliğinden şüphe ettiğini, bu lrı.. "'ll}'el açabildim. yan. Bu ne rezalet! dedim. Hani .ı ı 
' zaten evva'den ~hadetleri dinlenen ve Hın,.ak ı"htı·. Karabet Altunyan efendi, yedi Bu kararından sonra hazırlıkla., hususları kaymakama anlatacag~ı. 
'"\;ı Q kay. {ırka, hani asker, hani cephane, ha.. :.- ~ 

""' lal hadiselerinde mühim vazifeler yıl önce eczacı mektebini bitirmiş ra başladı. Evvel~ kendisine kerli ı nr, vilayet sıhhiye müdürlüğüne 
ha ni sil~, hani komite erkft.nt, hani 

i'aJr~,_-... <1ka • gören bu casuslardan biri beni de ve mektebi bitirir bitirmez, 'kom· ferli bir adam vakarını vermek is· kadar şikayet edeceğini her önüne ..... ~-~·1 :v ıcracı veya ihtilru, hani gaye? ' 
•ı.a"'- iiar nu? hükOmete bildirmi~ti. Bu (demirci ~usu Madam Takor Karagözya. tedi .. Bu maksatla gözlerine altın' gelene anlattı, durdu. 

"r, .... _ - Dur, dedi. Gevezelik etme. Ar . 
...., .,. da-;:'' <>nun elbiselerini menak o~lu Ohann~ de yakalan- oğlu Tuzcu Agop) tur. nın km Bercuhi ile evlenmişti. çerçeveli numarasız bir gözlük i- Bütün dedikodular Karabet e-

lı. r~ ~~aber b ' Zengin değillerdi. Fakat bir şeye liştirdi. İnce sivri bir sakal bırak. fendinin en mükemmel reklamdan 
•ıır? f Ulrnuşlar. mı,. Kayseri mutasamfı Hüsrev paşa d h 

trka de ihtiyaçları yoktu. Altunyan e· tı. Altın top saplı, kalın bir baston a a iyi işine yar2dı. Belediyenin 
St ne yapı. - Tamam. O halde çeteciler de yakalananlarm isticvabile bizzat fendi 1stanbulun tartınmış ecza· aldı. Bütün depoları dolaştı .. Bir eşraf ve muteberanı birer birer Şi· 

br.ı. birer iki-r '-'aka"'1 ele \0er1°"'orlar mec:gul olu"'·ordu Sara\·dan c:'ıddetlı" f ah ·-..ı 
lianı "l:İÜ d ~ " " " • " · · ,, hanelerinden birisinde baş kalfay· eczahane a,.abilecek surette en a ecz anesın.ue görünmeg~ e ba". 

· - . '. Udaklarum demektı·r. Sıra bı"z; ..... ı. • d 1 t bl"V d ·ı· d h"l" 'J'. :r 

~ ""' iht l .... ıra e er c ıg e 1 ıyor, a 1 ıye, dı .. Her ay aldığı yedi lira maaşla lüzumlu ilaçların en ucuzlarını !adılar. Karabet efendi bunlara 
~ ı:n.... .• aı_ 1 llciler, han·ı - le: rığırından rıktı. Zaptı"ye.. zaptı·"·e nezaretlı" mu··temadı·"·en e· 

h.. ~Q"' ktl "' :ır :ır J .ı gül gibi geçiniyorlar, hatta ''sağlık buldu, aldı. Ustasının kefaletiyle ikramda kat'iyen kusur etmedi ·~ 
-"lb?., ? lia' · . ıç~ar, silAhlar den fazla köylüler bizi yakalıyorlu mirler gönderiyordu. var, hastalık var, ne olur ne ol· biraz da borçlandı, nihayet bir son Arzularına göre karşıki kahveden 
~' .\.,,,.:~bU hük~htı!M mukar- Zaptiye de eliyle koymuş gibi bulu. o gün ak~ama doğru gene yolda maz, düşmez kalkmaz bir Allah ... bahar gününde karısiyle ve beş ya çaylar, kahveler ısmarladı. Nargi-
"-1? ""lll.S ..._ et açtkgözdü. yor. Bir buçuk saat önce 'bir haber 

~1 ne l"apacaksı . ld R . . d tesadüf ettiğim Sürpikten, rahip İnsan her gün çalışıp 'kazanamaz.,, şındaki kızıyla beraber Burdura leler doldurttu. Madam Bercuhi, 
~~.~~ n ~ım~ ~if 1:·~~ cevahırcıyan a tev- Daniyelin tevkif edildiğini öğren.. diye bir iki mecidiye biriktirip bir müteveccihen yola çıktı. müşterilerine kendi eliyle limona· 

·"'111. }.' t-: · "' diın kenara kuyuyorlardı. Burdurun ufacık çarşısının en talar hazırladı. 11odliçler yaptı. Ve 
1Q azıa 1. -usi.ni kurtaran Tcvkifat muntazaman devam edi- · Pbt fi..._ ."0tıu'1nı Bir taraftan Panos, Mihircan ve Evlendiklerinin ikinci senesi bir göze çarpan yerinde belc4iye dai· dükkanına gelenleri, limonatalar-
~ ~llt Yak Yalını. Bizi yordu. Şimdiye kadar epeyce Hın. lkdros oğlu Misak Kaspann çetele- kızlan oldu. Altıncı yılda da Al. resinin tam karşısında ufacık bir dan daha tatlr, sedliçlerden daha 
\a~!<>k!Uk.l~larlar. Merzi. çaktı yakalanrmş oluyordu. Bittabi ri faaliyette rniişlcr. Baskınlar yapı. tunyan efendinin uzak akrabasın· dükkanda Altunyan efendinin ec- kıkırdak gülüşleriyle ağırladı. 

"lll t-ft.._ • Inüracaat e. bunların isticvabı mühim neticeler . dan bı"rı"sı· 0··1du·· ve Altunyan efen· zahanesi arılmıştr. Artık ı:ehrin eı.:rafı, geceleri yap -,ıqnı~ rorlar, önlerine gelenı öldürüyorlar, :s :ı :r 

Ci~ diy er. liükfunet verecekti. soyuyorlarmış. Dağlara tekilmişler. diye tamam 250 sarı lira miras hı- Eczahanenin güzel ve şık olması tıklan helva sohbetlerinde mü· 
hn 'h.,,~e .tnıir \"etmiş- Benim en ziyade hayretimi mu· · raktı. • irin· Karabet efendi hi,. bir feda. temadiyen Karabet efendinin ı"yili· g:ı... ~vı,..di birkaç zaptiye kuvveti takiplerıne ::r :s 

fotr.ıı::~tcı...: • r<>sun evindt cip olan nokta Hınçak fırkasının or. Altunyan efendi bu hayırlı ha- karlıktan rekinmemiş, kesesinin g-inden, malumatından, dog~ ruiu. t~raı '"' 1
• bır d çıkmış. Köylüler silahlanrnı~lar. Ç.e- :s 

ıt ~t O"·- a et harita tadan yok oluşuydu. Bu yaftaları cd b" 1 beri aldıg~ı gece uyku uyuyamadı. ag-zını armış, kolunu, bacag~ınt sr g- undan bahsediyorlar ve ''Jki e-v: buı •142; bi 't.r ' telere karşı adamakıllı t a ır a m. :s 
lK. . ıı,,__UQ r nınçaklıya niçin astık, ihtilale ne maksatla kal. d E nl d Artık hayatının biricik gayesini vamış, dükkanının irini, dışını, ca· lim teneşirde bac.ıma gelecek .• Ne -~hı! -q ~ mış bulunuyor u. rgeç o ar a 'J'. :r 
'>ı~ S kıştik? dedim ki: yakayı ele vereceklerdi. tahakkuk ettirmek imkan içerisine mekanları, rafları kendi elceğiziy. diye aleyhinde bulunmalı doğru· 

da btlonl'an' ClZaros Aver- - Kendimizi tevkif ettirip asttır- girmiıti .. Çocukluğunun, gençli- le yağlı boyaya boyamış. Kasaba· su .. Kamil adam, inşaallah Cena· 
tutUhrıu 'Artin Kara. mak için mi aylardan beri çalıştık? Reştuni yakalandacağmı haber a- ğinin rüyası, hakikat cluyor.du. U. nın en iyi yazı yazan hattatı Hacı bı hak hak dininde can vermek na· 

~dı:_ ile <fer ~ar. Bunların Tomayan cevap bile \'ermedi. lınca kaçını~ ve bir e\in kümesine facık bir eczahane açabilecek, bin- Şükrü efendiye tamam iki meci.di- sip eder,, gibi iltifatlarını hiç esir· 
~\'~u ben 'Ceye kadar al!. - Sen de mi, dedi, beni sorguya saklanmıştır. Tavukların dışarıya bir çeşit şişelerini güzel güzel raf· ye vererek dükkanının camekan. gemiyorlardı. 

al.ı.'~ 13bilnıi'YOrum. çekiyorsun? uğramaları nazarı dikkati celbede. lara yerleştirebilecek, kasasının !arı üzerine girift talik 'bir yazı Ve tabü, Şi!a cczahancai her 
'~~? U haberleri ne· - Hepimizin başını ateşe yaktm rek bu da ele geçmişti. Tevkifat sür- başına oturup müıterilerinden ile "Şifa eczahanesi • Karabet Al- gün tıklım tıklım dcluyor .. Paralar 

U. ~ftrl<iire "'"'' Tomayan! atle ilerliyordu. bir başkası için değil, kendi hesa- tunyan,, kelimelerini yaldızlı bü. Bercuhinin tombul elleriyle kilid. 
lı ı..btri~t\. ~-·'<t!Qmat geli- Nihayet topu topu birkaç kişi öl. • bına "ıkır •ıkır para alacaktı. yük harflerle yazdırmıştı • !ediği kasasında kürük tepecikler 

'!CI Andon Reştuninın ele geçmesi s ıı 'J'. 

~ \'~ı~. tın da ba- dürmekle kalıyorduk. Bütün Hın. Altunyan dendi haftalarca dü- Karabet efendi dükkanın arka halinde toplanıyordu. .... b" -·~ı· Hmı;ak teşkilatının büsbütün suya 
.... ile 1'1 .. ı tt olacak ki çak hanrlıklarırun neticesi bu bir "Ündü .. Bu eczahaneyi tstanbulda tarafında ayırttığı küçücük Jabo· Doktorda ı;ikayctlcrine nihayet 

·-ı<ı- düşmesi demekti. Çünkü bu yalmz :ı: 
C1:1h.._ da"· ,:_ııat vermedi. kaç cinayet ve yaftalar vakasma armak manasız ve lüzumsuz bir iı ratuvanmsı yerine yerleşti. . Şiş· vermişti .• VaLiyettdci tahavvüld~n 141"tl) ·~ uul yafta vukuatının idaresi i~ile değil ;s 

ge alt duiar? münhasır kalıyordu. Elimizi bile olacaktı .. lıtanbulda eczahaneden man, güzel bir kadın olan karısı o da memnundu .. Eşraftan eskiden A .. :' • t§y askeri teşkilat \'e propaganda işleri • 
. "l!ltlh..._. ayı burada kıpırdatmadan yakalanıveriyor - bol ne vardı. Bercuhiyi kasa başına oturttu ve hiç semtine uğramıyanlar, pek a· 

..... ~ le de uğra~mağa memur ve Tomaya-
~u. 'h e ta'\':ı-.. duk. Her caddede, her ıokakta, adım işe başladı. ğır hastalıklarda kendisine baJ vu· 
ıı.. qın,...,_, '""""Ull nın vekili mahiyetinde mevki sahi. tiuı t.r.'-~;-ırqı .,,~ "lrnttnıi.: bulu. - Kaçalım arkadaş! • baıında bir eczahane.. Yıllardan· İlk günler işler o kadar y.clunda ran milteassıp ihtiyarlar bile Jİm• 
q~ ... v "' biydi. 

~ dôıcıu lcu U~ armut· - Aklına pşayun. Evinden dışa. beri kurulmuJ, zenıin sermayeli, gitme.di.. İlaçlarını kendi satan ve di baş ağrısından, tf.,k bir sızıdan 
le..~ ttl fiyordu. \'\·e.Uerinin el· rı çık da gör. Andon Reştuninin tevkifi hiç şüp- kendisini tanıtmıı bu eczahaneler. bu yüzden de bir hayli para kaza. şikayet etlerek derhal kendisine 
.... ~, ~L l3ıttabi sıra Yaftalar toplatılmış ve harıl ha. hesiz çetelerin de, Hmçaklılarm da le zavallı Karabet efendi nasıl ba- nan belediye doktoru Papasoğlu koşuyorlar, vizitesini vuerek bir 

t\>e dö nl Hmçaklann takibine başlanmış- maneviyatım büsbütün bitirmişti. p çıkabilirdi?. l:czahanesini A· efendi ötedeberide kendisine rakip reçte alıyorlardı. 
~~!:tillin ~irn ve ar- tr .. Tevkifat günügününe saraya bil nadolunun ufak bir kasabasında telakki ettiği yeni eczacının aley· Kasabanın halk tabakası ara· 

\ıt{dost~ evine gittim. diriliyordu. '(Devamı var) açmak, her halde daha manbklı, hinde ağzına geleni söyledi. Hat· (Sonu yarın) 
d~~aıı.i~~ubL -------------------------------~--------------------------~--~------------~------------------------~ 

~ .ı~d Yılıği vardır 
lflll!ıı\'(l(!•"i.ı_ .llııtoy~ Beni bir ge-

~ ~bsiz ~~iını ve zi 
~ ~~bUtce~~ C>ftalı 

.,.., .... ,,....~ t ~~~ıni 8ÖYledi. 

~ır ~athn. s:~eğil dert 
~ile lı \'aıiyer ~ a kadar 
~ llrar liltfttnetel iOrüştük. 
~ı~tadattti.13Ufld ltslirn ol. 
b ~~ ~rn i a farda yok. 
lı.ıı~ <la rn skt~ceye ma-
~ ~n ~n-Ürnkunaa. Her 

l'\ ""'lutt ... "' ele g 
~ vı~ "ardı l· 'Çrnem -
~n ttktını · ~ıhayet sab. 
~ ~0raıı- • :Ne Yapaca .. 
~ ~ ""'ı. lia gı. 

l'0td tı bir si Yatım gözü-
tı. 1\• lltnıa ..... d. 

~lt h.._ 4,e haıt t ~n ı gi-
rıı~~~lttu SOk lnıisti te bu 
"'<l~~ %,tış~urn. 

. l'~e b· bır el Yapıs. 
).. ır can ~ 
''t isu baı gibi 
tftJt lıay' 

ll~lla ~lurıp ~:~en? diye 
··ııatıru ldırı:ı. S ~rn. Ha;•. 
S •'- dudakJ llrpıkti bu. 
1 · "'dL ~- arına g~1·· llor ~ni T 0 Urerek 
~ ~ ornaYan gör-

ittt Ilı. l(• 
Jial'Qj '· ırnseyıe tenıac: 
~}~ •detj• -

l-i~M~ ~~~alaıJk is•----
\' ~""'c? ~IYor. "QUCZ. 

~~her iiıi... . 
%1tı · bar ~ğız. 
~ lıı ardan Yollarda 
~<it orı~dondüıc. ~· iettik. 
ı ı . l\a durauıc ır ahır 
~ Pın 'h . Surpik 

'l!)ı... ~İtdiı. ı ti yar b" ıs. 
tı,,~tllla j(. lıbeQ ır adam 
. "' r bent. T en kötü bir 
~ b" ~k kokan b 

ırıc . u 
~ ınde To. 
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kendisini alamıyordu. 
Vakit ilerledi. Artık herke· 

ain yerli yerine gitmesini iste. 
di. O Rolanla yalnız kalmak ve 
ona bir kumandanlık teklif et• 
mek iıtiyet"du. 

1 Zabitler, hizmetçiler, kitare· 
ciler, birer birer çekilip gittiler. 
Çadır tamamiyle boşaldığı za
man J an dö Mediçi : 

- Artık yalnızız. Söyleyebi. 
lirsiniz? Her şeyden evvel size 
şunu haber vereyim ki büyük 
!harbe başlamak üzere bulunuyo· 
rum. Sanırım ki ;bu harp olduk· 
ça uzun sürecek.. Bunun için 
maalesef V enedik tarafında hiç 
bir hareket ve faaliyette buluna· 
mıyacağım. 

Rolan baıını salladı: 
- Emin olunuz, dedi. Be"n ken 

di işlerimi bizzat kendim hallet· 
meyi severim.. Bu hususta bir 
defacık dükün sarayına girmem 
kifayet eder. 

- Çok güzel. • Bu halinizle 
daha çok hoşuma gidiyorsunuz .. 
Bunun bir misalini de görmek 
isterseniz, yarın başlıyacak o. 
lan harbe kumandan sıfatiyle 

iştirak etmeniz benim için büyük 
bir ıevinç olur. 
. Rolan tereddütsüz cevap ver· 
di : 

- Bu benim hakkım4a iyi dü· 
tüncenizin hakikaten değerli bir 

misali .olmakla beraber maalesel 
kabul edemiyeceğim. 

Jan dö Mediçi hayretle ıor• 
du: 

- O halde ne istiyorsunuz?. 
Rolan kendini topladı, dııarı· 

da zevk ve neş'e güriiltüleri, 
sarhoşluk kızgınlıkları birden 
bire durmuştu. Yalnız gayet ha· 
fif bir mırıltı vardı. 

Rolan cevap verdi: 
- Jan dö Mediçi, siz bir ıiya

set değil, bir harp adamısınız •• 
Arkanızda bu ordu bulundukça 
istediklerinizi yapabilirsiniz. Fa· 
kat mesleğinizi tepdil ettiğiniz, 

entrikalara saptığınız gün bü
tün muvaffakıyetlerinizi kaybet• 
miş olacaksınız. 

- Size benim entrikaya tema. 
yül ettiğimi kim söyledi?. 

- Kimse.. Fakat ıize böyle 
bir teklif yapılacak sanırım. 

- Kim yapacak bu teklifi?. 
- Foskari.. 
Derhal düşünceli bir tavır ta• 

kınan Jan dö Mediçi bağırdı: 

- Ah, ah ..• 

Rolan ilave e.tti: 
- Foskari ile aramda netice· 

ıl ölüme varacak bir mübareze 
vardır. Jan dö Mediçi, timdi ıiz· 
den aramızda geçecek bu müba· 
rezede bitaraf kalmanızı istiyo. 
rum. 

- izah ediniz 1 
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lığı hayvanın çılgın yolunu kes· 
ti. 

Şimdi tını yol alıyordu. 
Rolan mağmum ve hürünlü 

idi. Derin düşüncelere dalmış, 

belki tabiatın bura.da bir gelin el
bisesi gibi lezzetle, tadla, binbir 
güzellikle uzayıp gitmesine yü· 
zünü bile çevirmeğe lüzum gör
memişti. 

Rolan kırk sekiz saat ayni buh 
ran içinde kalmııtı. 

Yavaş yavaş intikam hislerine 
kendini bırakıyor. Aşkı derin bir 
ikin ve gayza dönüyor. 

Rolan şimdi de Foskariyi dil. 
§Ünüyor. Çünkü Re-lanın başına 

gelen felaket ve çektiği acıların 
en büyük amili bu Foskari değil 
miydi? Babasının gözlerinin 
ç:karılması hadisesi yeniden 
gözünde canlandı. Dehşetle tek· 
rar ürperdi ve boğuk boğuk mı· 
rıldandı: 

-Artık hiç bir şey düşünmeğe 
gelmez .. Leonor artı'k benim için 
yoktur. Yalnız meş'um Foskari 
gözümde büyüyor. Artık onun 
hırs ve ikbaline bir düşman gibi 
dikiliyorum. Babama bizzat zulm 
ve işkence eden bu herifin bu· 
gün bütün ltalyada hükümran o· 
lacağını düşünmek bile insana 
dehşet veriyor. 

Yarabbi. .. 
Hayır .. F.oakari ben senin ebe. 

di l.iilşmanınım:. Diğerlerine ge• 
lince, onlarla da senden sonra 
görüşürüz. 

işte bu dakikadan itibaren 
fikrini düşüncelerini her §eyden 
sıyıran Rolan, üzerine aldığı 

vazifenin nasıl yapılması icap e· 
deceğini bir dakika dütünmiiJtil. 

Bugün için Rolana düıen, rci· 
sicumhur Foskari ile Jan dö Mc· 
.diçi arasında bir itilaf kurulma. 
sına . mani olmağa gayret etmek· 
ti. 

O, Jan dö Mcdiçi baklanda 
bir çok malumat almıı bu meı· 
hur kumandanın hareketlerini 
yaktndan takip etmişti. O iste· 
diği zaman bütün İtalyayı istila 
ede\;ilecek bir vaziyetteydi. 

Rolan, kendisiyle konuşnuya 

gitmek i~in yolda bulunduğu bu 
sırada o, Governoıo istihkamını 
zapt için muhanaıra etmiş bulu· 
nuyordu. 

Onun yanındaki kumandanlar 
üzerinde büyük bir tesiri vardı •• 
İdare ettiği harekat ta mühim. 
di. Denilebilir ki Jan dö Mediçi 
harbi katliam için, yağma için 
sever ve bunlardan büyük bir 
zevk alırdı. 

Yüzün.de en küçu1c bir ür· 
perme çizgısı belirmeden bin• 
lerce kişiyi kıl.çtan geçirirdi. 
Ayni zamanda kahkahalarla dL 
gülmiye bayılırdı. 



aoJu ~ ifritin wcJuclhı· 
211 UAk ıeco yamı nrabildi.~ 
ı Jan d6 Mediçl bilcum mnki
lqda ys ~ aonra asker
lerim lJi bil: ıece ccçirmeleri 
için air ~ .. Ordlada deh· 
tetU im- IC1'iDs Yardı. Her taraf· 
ta ~ .. 1ıir arada yijk
aeUJor: y..._ ftmaadan, :ya
tum blJik ifdtl cli7• bajnyor. 
~ 

llitlüt. lir quJc nrdı. Ça. 
dır aralannda ıert bir rilzgir vın· 
h,.... .Ortap bO,ek lbir •tef 
yalnJ ...... 

At aWi Mkerlerden bazıla

rı, etrafa dalzlarak -nınıp çırp· 

mıJa ~lar tt bir kısmı da 
hakikatin elleri "t dönmüyor
du. 

Ha19uılarmdan atlayan bir 
kas kiti bcaklannda tapdıkları 
bilfilk bir clo:nu.z paıtırmasıru 
yerlerde ıUrüklifyorlar ve bir ka 
çııwa Qnlerine katıp getirdikleri 
iki hyunu c&-enler olanca sür
atı.rlyle ilerliyerek, hayvanları 

bolahforlar ve kebap yapmıya 
qu70rlar. buılan da büyilk 
tu'IP fıçılarım l'\'Y&rhyorlardı. 

Her ıeylerinin harap olduğu. 
ııu. malJarmm ,alma edildlpi 
~ek~, bqlanm yolan 
lrl,11 ı.dmlarmm bir yanmda, 

~- tellri,,Io ellerine 
geçirdikleri kc;,Kl bdm1annı 

mülevves kueaklannh ~idİrl'" 
yorlardı. 

Bu muharebeden evvel yapıl .. 
muı mutad eğlencelerden tıirir 
di. Kan 'k.~kularmdan evvel orta• 
lıiz prabm keskin kokuları iı· 
tilt etmeliydi .. 

Rolan bu acıkmıı kurdların L 

• rHDla girdiği aman ister iıte· 
mez bir tiksinti duydu. Raatladı· 
ğr 'bir askerden Jan dö Jılediçlyi 
görüp göremiyeceiini sordu. 

Büyük ifritin oturduğu çadı· 

n öfrendikten sonra oraya doğ
ru ilerledi. Çadırın methalinde 
büyük bir ateş yanıyor, önünde 
de silahlı askerler nöbet bekliyor 
du. Jan dö Mediçi kuınandan
larla birlikte bir masa bapna 
oturmuıtu, yeyip içiyqrdu. Kita. 
reler ve sazlar çalarken kısık 

sesiyle &illilyor, CillÜYÇt"dU. 

Birdenbire çadıra üstü ba11 
tozlu bir kavalyenin girerek ö
nünde durduğunu görünce ren· 
gi deği§tt. Bu peritan halli, kirli 
üstlü adamm böyle birdenbire 5· 
nilne çrkmıı c-lmasuu hiç te ha· 
yırh tellkld etmiyordu • 

Jan ~ Mediçinin bir ipretile 
çalan uz durdu ve ifritin sesi 
ijidildL 

- su timainb?. 
Rolan cevap verdi f 
- Ben Vmedikten geliyorum. 

Sin bir sır ilp edecetlm-. Ben 

··---~ ,,, 
" 

Köylerimizde, tepelenmek ÜZ8f8 

aoım Tllletmr camhurreisi Kan 
diyanonun oiluJum.. Şu nipn 
merasimi cünll tnJdf edilen 
Rotan Kandiyano 1 

Sakin bir tanrla tıayledili bu 
sözler orada bulumınlar iüıılerine 
bilyiik bir lleyecan u,andırdı. 

ÇUnkU Kandiyanolann batı
na gelen f elikct bütUn Italyada 
bir k.orku darbımeseli haline ıel. 
mit ve bu vak•ıyı iptmiyen, ipt· 
tikleri sırada tilyleri Urpermeyen 
kaln:wmıtı. 

]an dlS Mediçi cevap verdi : 
- Siz undanda delil miydi-. ) 

nıı .• 
- Zından ne ıekilde olursa 

olsun, battl bu Venedik kuyula
rı bolunıun. insan oradan da 
kurtulabilir. 

- Şu fiilde bana ne .CSyleye
cebiniz? ~ 

- Eter 'k,abul edenenb. 
Jan dö Mediçi 0Jqa71cı bir 

ı~le il.ive etti: 
- Elbette aiae de yanımızda 

bir yer bulunur.. Bea babanızı 
tanırdım .. Venediği sulh içinde 
ya§&tmasınr çok iyi bilirdi. Fa
kat ben arzu ederdim ki daha 
bq'ka smetle yapmanın yolunu 
da bilmlt ol1UD. Hiç oJinana of. 
lumt, on eene 6nee aramın pn· 
<lermeU aofrmmsda yer buJma
lıydr .. 

Jan dö Mediçi 4'anlan .-öyler 

dört tJaşlı ca r 
FRENG • 

ken Rotana duracak yer goste
riyordu. 

Bi.ızat bilyilk ifritin doldu,.. 
dulu kadehi, onun kadehine vur. 
du, fakat içmedL. Bununla nera• 
ket ic:abanı yerine getirmit olu
yordu. 

Kahkahalar, prb Ye çalgılar 

yeniden bafladı Td rnellrinden 
daha cot'kun bir hale girdi. 

Jan dö Mediçi misafirini hiı· 

settirmemeye ~ tetkik e
diyor, hareketlerindeki ciddiyet 
ve kuvvete, çehresindeki ıiael

liie hayran oluyordu " 

Kendi kendine dl§ündü: Ro. 
lan Kandiyano kendtahıc niçin 
gelebilirdi. Eter babllıtmdan 
gaıbedilen mevkiin ona Yerilme. 
sini istemiye gelmitH yanıJmıttr. 
Çln'kil Jan d& Medlçi, seki Fos
kariyle dUfman ohnak htemez .. 
dL Yok efer, ~wetleriııden bir 
kıamına kumanda et1:niye gel
mitse mesele yoktu. Bu geceki 
muafferiyed ~k bir mu
zafferiyettL 

O, bu ıekilde diltilnilrken, biı 
taraftan. da Rolanr IOl'guya çe. 
ki yordu. 

Nasıl lıapıedildliini, naıd 

kurtulduğunu öğrenmek iıti

yordu. Rolan 10ranlara kısa 

lma cevaplar veriyordu. Bır 

nunla beraber her cevabını bay
ret n takdirle ka11ılamaktaıı 

lngiliı 
krala 
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BÖ7ÜN AÖRILARI KESEN EMSLSİZ BİR İLAÇ: 
-•0\11 

N E O K C R U Ndtr 
'°A rln, Baı. Dlı Romatizma atrılarını derhal kE'aer. NeokBrln, Grip, Nezle ve 

Qk •IRınhtıada emsals z bir devadır. Ateıl dDılrDr, vlf;'at kırgınlığını alır. 

Bayanların ayba
ı sancllarını keser ve i.deti 

_ kolayl ştifır. 
'
0
1'llrln, m'deye, kalbe ve bllbreklere z•rar vermez. Glnde 2 - S ai1ınablllr. Neoklrln'I dalma terelh C ve ismine dlkrat ediniz. Bir kaşe 8, ı\lhhk kata 80 karaştar. Her eezanede balanar. 

~ E R · M ü S H i L S E K ER i te.irikat·ı.·•·mı 1ro::..~ ~.antnm-

•Kış geldi 
Dikkat ediniz ufak 
üşütme başınıza büyük 

bir 
bir 

hasfallk çıkarabilir 
Vucudunuzda ufak bir kırıklık 

.. ····· ..... ............... . ······ ..... . 

hissettiniz mi derhal, 

. . . . :. ·: " " ; ; ... ,;··:;:t.::.;... •. ; . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... ~ ...... . 

YARtN·J(URACAGINIZ ·EVİ~·TEMELİDIR . 
" •• eza • 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1,eneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip n ,.._ .. , n•ı'P , ... ft ... lliftlumm • .... a. 
adıl'. 'l'eMlıe htehrla ............... ....., ........ -. 
Wm ede. R• 1111 ılı teldllE ..._ 1,1 baqtu. 

icabında gQnd• 3 • • k••• alınablllr 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

ı. Kart 1939 tarlıln48ll ltfbuıell lfrktümla namma .memle
kete ithal edilecek maldne, allt ve edevat, inp&t ve Jll•tm• 
matıemeslyle sair bllc:tlmle eı:yum sOmrllk muameleıll .,. tertfb 
edilecek fabrtka ve mahallere kadar aeVld mDneJr11aya komıınıt
tar. 

Tekllfler bpelı adla olarak il lu1ıat eamaıtell sbll M. 
at 11 de llteklllerin &ıtlDde tetkUı: edUmek bere ı.tanbu1da Jllh. 
gebpı Tqhanda '2 numarada kabul edlllr. 

ı.tiyenlere prtıumıesl parum olarak yukardaıd ...._ 
verilir. 

f 



%2 temmnz 1916 tar1hlnı1c Sanfran~lc;koıla \'afanpenerane bir 11Uma
yl5 sırasında ansızn bir bomba patlamı_ş ,.e bir çok adamlar ölmlis
tU. Yapılan tahldMtta bombayı Tom Money isminde birinin attığı ne
tloeslne \'arılmı, ,.e :ı.damcağız mu ebbed hapse mıı.hküm cdllmlıti. 

ı-:.,..,.clce bahsettiğimiz için okuyuc ulanmrz ;aurlryacaklardır. Yirmi 
Ud sene sUren bt:.- mahbnstyetten sonra Tom'un masum olduğu orta. 
ya çıkmıshr. Solda , .e Ustte giirdiiğiinUz rotoğrar, onun suçsuz bulwı.· 
duğunu ispat eden bir d~IJldlr. 'Io m, ~e ıolda n aıağıdakl resim-

() . 

de görlillliiğU ~llıf, ıla\'ayt y~n tetkike memur h!kbne, fofofrafm 
ıı.ğranıllsmanr üzerinde, hadisenin oereynn ettiği dakikada kendisinin 
bir taraçadan ge~lde bakmakta ol doğunu l:t.ah ,.e l'!lpat etml_ştlr, Di
ğer resimlerden üsttekinde Tom'u n, 1916 da hapse girmeden C\'Yel 

kamuyla yanyarıa. görüyorsunuz. A Jttakl fotoğraf, za,·aıımm, 7 kllnu
nuoıanl 1939 da su~uzloğunu ispat ederek affından sonra yaşlı bir a..; 

dam halinde hapishaneden c;ıktfmı tesblt ediyor. Göğsüne yaslanarak 
gözyaıı döken kadm karısı, dlprl hemılrcısldlr. 

Hindiçin:de evli kadınlar nasıl anlaşılır ? 
mnı1tı;1n1ıle tarlatla, pazarda, erke klerde.n zly:u]e kadınların !;alı5hğı giirülür. Bilhassa., }'ran.ınz Hlndl$in 1 inin simal mmta.kasını1akl Kara 
Irmak ci\·armda ya,ıyan Tay kabilesinde pirinç tarlalarında hep kadınlar çalışır, 

Tay kabile inde C\li kadınlar, ııamıaklara takılan nikah yüzüğü yerine boyunlanna mcndll bağlarlar. Bu kadının C\'li olduğuna kucağın. 

daki ~ocuk gibi boynundaki mendil de bir l5arettir. 

Bir ıopanm iki acuna geçirdiği tahta ko\·alarla suya giden bu kadın ı;ocuiunu da arkasına bağhyara.k tawor. Kadm bu ıuretle ~alışırken 
loca.ın e\'de , ·eya tarlatla uyumak tadır ... 

Kara Irmak harnlbhıdekl lllniJl~l ni kaılınları tarlada, bahçede çalı~tıktan sonra ıtiislcnmeııinl de se\·erl er. Resimde, yerlilerin ~ık kı)"afe
tt ile gfylnml' bir genç kız görUJUyor ... 

; - iki meohu• ••fln•J pmplyonu g.,,eıı hafla Lo•~~ 
ve A nupa §amplyonluğu lı;in yapılan bu m~ı Mis ~ttlb ' '
nnınıstı. l\lls Kollcc esasen A .,.rupa &amplyonu idi. ~ ),ti 1' f 
dünya samplyonu Megan Taylonlur, Fakat, maçtaki po.O IÇlıl JS' 
lorun dfinya samplyonluğunu kazandığı rakamı butınad•i' 
loo ondan dünya. şampiyonluğunu ala.mamıştı. ~· 

. Şlmill Anupa samplyonu, dünya pmplyonloğunO elit JJ~ 
midiyle rakibini tekrar bir m~a da.,.et etml~Hr, ınaÇ I~ ,.re*,..... 
tadır. Resimde l\lls Kollec egzersiz maJılyetlnde ldJJlaO Jı 
J,>arken görülüyor. 

San 
. ·,,de 

Fransisko sergısı 

Güneş Kulesi 

Beynelau1el Son F ... ıul•lio ••~•i bu •Y içi~dO ..... ~ 
Sergide ''Güneı kulesi,, ismi yeri. len bir kule var ~:jjlii1°'' 
yülneldiğindedir. Re.imde bu kule arka planda go 


