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Bir Alman· 
daniz
al ısı 

Atlas 
Okyar.usunda 

Bir lngiliz 
kruvazörünü 

Ba ırdı 
Q Berlin, 26 (A.A.) - D.N. 
~· nin bildirdiğine göre, bir 
..._l~an denizaltısı Atlas Ok -
L"'U•unda Dragon Jngiliz 
"l'\IVazörünü batırmııbr. 

•• * 
la.ailizler de tekzip ediyor 

Asker dolu 
iki İngiliz 

vapurunun 
Torpillenmesi 

Bu iki 
gemininde 
içindekiler 
Kısmen 

kurtarıldı 

69 kişi 
kayıo 

Nnyorlı:, 26 (AA..) - Dent.z malı 
!illerinde §U malO.mat verilmeıttedlr: 

6900 tonluk "Schahristan,, 18ml.n

deki İngiliz filepi geçen tenımUZda 
tnglltereden Baara Mrfczlne gider • 
kAm Atıa.nUk den.izinde torpillenmlt
Ur. 

Şilepte bulunan &7 İngiliz aakerl 
olmak il.zere 186 klf l dört tahlla1ye 
aand&lma iltica etml§lerdir. Bu aan 
daD&rdan biri ABOr adalarına çıkmt§, 
diferi bir İapanyol fllepl taratmd&n 
kurtarılmıştır. Diğer ikl aanda.ld& bu,. 
ıunan 69 kişiden h&ber aJm&maml§ • 
bJ'. 

Dlfer c:ih«ten denlz mahflUerinde 
blldJrildJğlne g($rc ~ tonluk Larrl 
cağa lsmlndeki İngiliz §Uebl eyJWde 
l:ı(r Alman dentlıaltim ta.ratmd&D tor. 
plllenmı, Ye ı.;tndekller bir Kanada 
harp gem19l taratmdan lrurtanıarak 

Korkunç 
bir deniz 
tayyare 

harbi 

Bir tevzi ofisi 
IEaralayor ma ? 

A.ao __ r_a_d_aıa_rm_a_ç_ık_a_n_ırıııf __ tır_. ___ _;_ __ .:W=._...Y_nıaı ı lllCl •ytada 

l.ondra., 26 ( A.A.) - ''Dragon,, is 
~lııdeki lngWz kruvaztsrllnUn torpil 
"qtcı~ dalr Alm&nınr taratmdan l !:1 •UrWen iddiaya cevaben sallhlyet 
tıı..ft bir membadan Dragon kruvazö 
~ taarruz& ufnı.ınadığmı bildir 

tecur. 
Şehzade başında 

Fransız 
esirleri Parise 

dönüyor 

16 MART ŞEHiTLERi iÇiN 
Abide dllllllyor 

Belediye imar Joleri m.tıdilrlUgil 

Şehzadebafı aabaaınm te,clrbııe &it 
tı.. ~rls., %6 (A.A.) - .Me~lekeUeri- htıZil'llk!an tamamıam~. Yakmda 
~ 126nen 800 den fazla e8ir dlln §l • faaliyete geçikrek •b•naa cııter nok. 
~ latasyonuna gelmlştlr. Haber a sanlan lkm&l edilecek ve ataçıuw:ak 
~ 1ğma göre 10 bine yakm esir ter. Diğer taraftan bu ahanım tarihl 
~nm ~g&l altında bulunan ve l kıymetl gör.önUnde tutularak burada 
~ryan kısımlarına gelecekUr. 

'blr 1 & Dl&l't §ehlıtleri için bir A. bide 
dlldlecektir. Abidenin yeri vakanm 
husure geldigt karakol Mbasmda ola.. 
ce.ktır. Evvela. alAkadarlan Prostıa 

birlikte Abklo yerini tayin edecekler 
bflt.hrre ressamlar arasında bir mllBa,,. 
lJııılka acııarak &bidenin maketi yapıla. 
eaktır. 

Çok ehemmiyetli. hayati bir mevzua dair anket 
ÖLDÜRÜCÜ HASTALIK 

Siroz Tedavi 
Edilebilir mi? 

Zabıtaya hakaret suçundan 

Bir linıan reisi 
'rnahkürıı oldu 

•• 

Bir ay yirmi gla bapls yatacak, 
&O lirada para ide1~ecek 

---o~--

REiS DERHAL 
TEVKiF EDiLDi 

Bir müddet evvel görülen lüzum üzerine vekalet em
rine alınmış olan Anamur liman reisi Rıdvan, bugün üçün
cü ceza mahkemesinde zabı'ı.aya hakaret suçwıdan m~ 

1 k\im olmutlur. 

L 
11 b ' k • HldlBcnln mahiyeti ,CSyledlr: 

1 Va da 1 Vektuet emrine aıındıktan 80112'& 

- İstanbula gelen ve Heybclladada o • 
turmakta olan Rrdvanı poll.s karakohl c a· rpışma na davet etmek icap etm~ bunun j., 
çln zabıta mcmurlanndan Temel, mu. 

b ., t m ek malleyhln evine gönderllmlııtir. 
Ancak Rıdvan, kar§lBillda polill 

memurunu g6rUnce sinirlenmiş ve k& 
rakola gitmlyeceğl.nl söyledikten aon_ 

O zere 
Londra, 26 (A.A.) - Loındra 

ıun aallhlyettar mahfillerinde be 
yan edildiğine göre Llbyada .tngillzler 
ve dUşman m\ıtekabll kuvveUerinl 
yeniden tnnz.im etml§lerdlr. 

_.. De\-amı 2 inci aayfada .. 

ra polise ağır hnkaretto bulunmuş 
tur. 

Bu h~dise üzerine Rıdvan hakkında 
derhal bir zabıt tnnzlm edllmiş ye 
cürmllme§hut mahlromeslne sevke • 
dU~tır. 

Bugün yıı.pWuı muhakeme esna 
ımıda Anamur Jlmnn relsı Rıdvan ıııa 
brtaya hakaret etUğl sa.blt olrn'U§ n 
1 ay 20 gün hapse 60 lira. para oea. 
sına mahkQm edilın!§Ur. 

Rıdvan derhal tevkif cdilm~r. Universitede 
vestiyer meselesi Ru ~ar 

Alman 
Talebeden para ahnıyor iddialarını 

mu; ahnmıyor mu? Topyekun 
Gazeteler garip .bir karardan bahisle üniversite talebe. tekzip ediyor 

lerinin vestiyer para11 verpıiye mecbur tutulduğunu ya.z. .Kaybifef, 28 <A.A.> - Dün gazete_ 

maktadırlar. Bu mesele etra fında alakadar makamdan ellere beyanatta bulunan Lozovııkl 22 
•• .. llkteşr!nde bu kadar gUrllltwil btr. 
ogrenildiğine göre böyle bir karar verilmit değildir. W- Devamı ı tneı •yrnc1o 

Vestiyer meccanidlr. Her iatıyeıı pa ı 
1 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tosunu verebWr. Bunun için de biç -

kimaeden para istenmemektedir. [ q • • • ] Bazı zaruretler dolayuılle ekslk lıa.. Ll11 • • .._ hl~,, Q .C: I 
lan hademe kadrosundan vestiyere ._. •• IVI..,. ~ 
tahsis edecek hademe olmadığı ıçtn 

vestiyer kapatıımakta.ruıa bazı ted M 0 

birler alınnwıma !Uzum görUlmUştUr. il ı!< .. , Korunma Kan u. 
Nitekim a,ağıda bir suretini dercet "" 

tltımlz ilA.ndan da anlqılacağl üzere =--:A:=:-•·AU nundaki değişLklik 
Bu sene vestiyeri Ucretli ımo.tah 

dem.le, idare etmek mOmkün değil 
dir. Veırtlyert idare edecek §&his fa 
kUllemizdcn hiçbir Ucrot almayıp an 
cak vestiyerden istlfade etmek isti 
yen tnlebetnizin kendi. ihUyarlarile 
verecekleri mOnasip 'bir miktar ~ 
lft.fta, geçinecektir. 

Talebemizin dikkat nazarmı: çeke 
riz. S.ll.9il 

so,Tvet 

Mtu,t korunma kanununda ya. 
pılaca.k değişmeler grup en

cümeninde görüşülüyor. Yakında 
&üyük Millet Me<":ll<ıi bn kanona 
S-On tadil seklini ,·erecek. 

Yazan: Bir Muharrir 

Profesör Doktor Ekrem Şerif 
Egeli mütalea$ını söglügor 

Geçen gün gazetenizde tıbbm yeni bir zafer tebli. t ebli~i 
a ğini okuduk. Emekli albay Kemal Çulha ıirozu tedavi .- vazaı z lJld •yfada 
~ ediyor. --------------=:;;::.. ______ _ 
t SaWllyeW protea5r doktor Dnım 

Şeri! Egeliye !ilerini eorduk: 
- Siroz tedavi ediliyor, bu h1111W5t& 

fikrlnJzl öğreııebllir miyiz! Kadınlar • • 
ıçın 

Layihanın ana çizgilerine göre. 
hükumet;, şimdiye kadar bu sütun. 
da birçok defalar temenni ettiği _. 
mlz gibi, m11li menfaatlere göre 
istihsali tanzim ve istlhJikj tahdit 
salahi~·etıni tamamiyle kendi üze
rine alnıalrt..'Mlır: İcabında bütün 
un fabrikabnna, bütün değirmen. 
lere, ist.cııilen derece ve ,-ru;ıllarda 
lstihııJal ;4'1lpamıyan bütün sa.na~i 
\"c maıulin müesseselerine el .koyu.. 
hilooektir. tş yerlerini ve İ'5 saatle. 
rini hii"nümet tayin ,.c tesbit ede • 
bilecektir. Lllzum gördüğü mailde· 
terin istihl&kjni de, imalini de ya. 
sak edebileceği gibi bunların lstih 
lakini, sat.ıs, lma.Jat ~kil ve mil.111: 
nnı da tahdit edeblle<>ektlr. İcabın
a.. kara \e deniz hususi nakil vası. 

racak bir de' Jet mUdahaJesiaia 
prt olduğunu ı rarla yazmıştık. 

•llhakika, istihsali kıt olan nw1 • 
delerde, asgari ilıt iyaç kadrosunu 
aıtuı bir istihlik, zaten yiıkselme • 
ğe mahkiım fiyatlnn ııteı: pahuı. 
na fırlatır ve bu zanıri yüksellşt.en 
ihtikir doğar. İlkönce i tihlak ve 
istihsali blrlhirine göre ayarlamak 
istihsali az olan maddelerde j tlh: 
lakl smırlandımınh limmdır. }'n.kat 
bunu geli iJ,rUzel değil, İktı!'l&t Ve. 
!<iletinin biitün memleket ihUy~ht 
rım hesaplıl nralc son derece itina 
ile hazırhya<'ağı bir \lliına göre 
.raı>mak lcaıı eder. Hiikfımet. mii. 
r1ahale sn.Jiı.hiyetini eline aldığına 

göre bu pliim hazırlıımı5 veya ha. 
ırrlamai:a t<anır \'erml~ <lenıektJr. 
Bunılan "Onrn lhtlkürn karşı <'O. 

7.a hUkümlerinJ t:iddctlendirmelı 
miiesslr olur. Nitekim nıilli konuı. 
ma kanununda hapis cezası 10 sc • 
neye ve pam cez~ı 10 bin liraya 
c:ıkarılıyor. HüJ;fıınct isterse ayn • 
"a ihtikiir mahltenıe1f'ri de lmre • 
bllec~lctir. Bill ilk lillct ~lecli~in • 
de bu cezıılnrm nzımsanncagmı 
zannedlyoruz. Bu ht.':rümler de §ld. 
rl~tlendlrilirse mllli korunma ka • 
nununıln :rapılııcnk tadlliit, ikt-.;3. 
ıli hayatımızıl:ıkt sıkıntıyı hi•~i • 
lir derecede amltma~ MnF.e1 -••sJ.te s ısp-J-·ı oheakhr 

Gazeteyi merakla okuyup bitse 

dikten aoııra: 
- Evet dedi, okudum bu dotru. 

Hakikaten &!koli hiç bUmiyenler a.ra.. ı 
srnda bu ıwrt.aıiğ& tutulanlar çok. 

- Hastalık bakkmdakl umum! tik 
re ne .. ersiniz! 

- Bu uzun çok uzun bir izah& muh 
it' ~çtır. Fakat bu iş için dRbtı bol ?..a,. 

rnan ıwm. 
Hasto.lıl< zararını en çok karaciğer 

..... ~ıllld~ 

Gençlik, güzellik, neşeli 
olmak için ne yapmahsınız 

Bu bll§Uk altında ba§ladığtmız bir ecri yazıyı kadın okuyucularmusa 
tavsiye ederiz. Bu ya.z.ılarda bir kadmm gençliğlnl, güzelliğinl, neşesini na. 
sıı ltoruyablleceğl tecrlibolere istina:den bir mütehasıns tararrndan yazıl. 
mışlır. Kadınlar için, ba§lıkh yazılarımız ıtaltip edin!z. 

tal arının ~ey:rüsf'ferini ta nziın . . 
tcsbıt Ye ıını..;ı iicretlerini t&'.'lin e· 
cJ.ecektir. • 

Y a.zılaımıız bu sütiında ~kmağa 
ba.,ladığr ::;indenberl, biz de. fiyat 
~Ukscli;,lni ve ihtlkan üıılemi'ii İ· 
('jn :ulli \ ' e r<'ıni te<lhirlcrjn liafi 
nlmadığmı, ılah:ı cn·eı i'lfih~l ,.e 

.. ----------.... - ......... - ... -...--......... - .. httıllal&k ~i ... , .... ,,. lnı .. 

• 



., - ;: . 

lstanbuldan 4200 
kilometre ötede 

z z e 
lı.'4tWbul: 26 ( A.A.) - Kandilli rasathane&inden 

tebliğ edilmiştir: 
Dün gece 20,11 dakika 14 3aniye geçe merkez üstü 

!stanbuldan 4200 kilometre mesafede bulunan çok şid -
detli bir zelzele kaydedilmİ§tİr. 

o 
eEullılnl kaldırma isteyen 

kadını yaraladı 

endi de bıçağın üzerine 
düşerek ağır yara andı 

Dlin gece. Osklidarda sarhoş· 
luk yUzünden bir yaralama va • 
kası olmuş. bir sa.rh~ hem ken 
disini, hem de akraba.,mdan bir 
kadını bı~kla ağır surette ya • 
ralamı:::tır. 

Siroz tedavi edilebillrmi 
nn,ıaratı 1 inci yflliiıı 

ilzorinde yapmakta.dır. Slroo: lwrııc!. 

ğcrde dllEelUlmc& lmkı'ln olmıynn o. 
~ ve derin ruıntomtk t&hrlbat y& .. 
par. 

- Peki tedn.vt.ııl 1' 
- Tedavisi do ha8lalrğm seyri.. 

ret Gerecealno bağlıdır. 
KA.raelğer tncri.rıde urarlarını o.la. 

bildiğim: ya.p~ ol&A a1rozu tc:la\i 
etmek lmkc.nrozdlr, 
Kuaclğer değl§Urmek y&hut b3.§ka 

bir suretle ycnld~m canlandırmak bu 
gUnkO oart.ıarı.a kabul değildir. Şu 

halde mua;:,-yon dovre.ıılne gelmif moa 
tedo.vl c:ileın1yor demekUr. 

- Du tcd&vi lmkAn.sızlıtı bu kadar 
kıı.U m.tdirT 

- Daatııngıç dovrc:ılndo l1rosu h!lt 
t& karında. blr :nlktıı.r su toplanır 
kcıı tedavi etmek yahut daJıa doğru 
bir tnb:rıe sirozun scyr1n.l uzatmak 
kabildir. 
Ayrılmadan: 

- Kcm:ı.1 ÇU!hanm !ddl&sma ne 
dcrr;ln .z? diye aordum, 

- Muhterem meslektA§ımız. d<ıdl, 

,.eni buhı_' ve eski tocrübelertyıe b1.. 
u her tUrlU rodavi lmk&nlnrmı veren 
bir usul gösterirse tııbit kendisi kadar 
b1z de gurur duyıı.nz. 

REIUZ1 KAB.DEŞ 

Ruslar top yekOn 
lekzip ediyor 

B:ı~tıu-afı ı lncl •)'f'adn 
prop .,anda lle llfln edilen Alman 

' lann Moıskova tanrruzunun ta.mamllc 
nkıı.mete uğradığmı ve 16 son~de 
bn;,lıyı:uı taarruzun da c.ynı suretle c. 
kim ko.lııeağmm korkmadan iddia. e. 
d1leblloce~ sOyle~tt.r. , 

Sovyet endUııtrl arWainln dlktte 
1l~Uıılln znptedlld:glnc dair Almanlar 
t.ı:ı.ro!m:!an ileri sUrWen lddl&ya cevap 
veren ÜJZOvskf §Ulllan söyleın!§Ur. 

Bu ldclla d~ğru c:leğ'Jdlr. Blrlncl, 1 
kinci ve Uçllncil be§ ecnclik pl&.nlar 
)'alntz Sovyctıer birliğinin endllstri 
kııblllyet1nl &rtt.mnakl& kalmamıı 

meıuıck;:ıtln ıç to.rnnarında blr çolt 
ycnt endllBtrl merkezleri l!ıdasmı da. 
mOmkUn kılml§tır. Bundan ba§ka t.ah 
Uye esnaınnd!l dil.ma.na. :ı:ıillıl.m t.es:!. 
satın hiç biri bırnkılm,amtjjbr. 

vu ari 
ayramı 

Ar.lıavuUuğun mllll baynınu :yıld~ 
:ııUmU dolo.ymile önUmllzdekl euına 

ı;UnU saat Uçte Ayac;>ı:ışaı:lJ.kl Ama • 
vutıuk setıı.ret blnıısınde. A.rnııvuUar 

bayra.ml:ı§acaktır, 

Va.kanın kahra.'11anr, Ka~ 
ahmette, Aşçıbaşı cnddesinde 21 
numarada oturan Ha.mit Aydır .. 
glindür. Hfunit, dün gece muhte. 
lif yerlerde iQCrek l:endisini bi .. 
lemiyecek derecede sarhoş ol • 
duktan sonra saat ll .5 raddele. 
rinde evine 'tibnistir. Karde,r:i 
Ali, Hft.midi böyle sarhoş J:!'Örün 
oe kendi~ine çtkı§J'Ill~ır. Bu yüz 
den iki kardeş şiddetli bir ağız 
kavgasına tutuşmuştur. Kavga 
esnasında sarhoş!uğun tesirile 
hiddetiencn Hamit. masa üz.erir. 
de duran ekmek bıçağını ktl')nuıı 
ve ka.rdeşir.in üzerine atılmıştır. 
Ancak ayağı kaydığından yere 
dü.smUş, elindeki bı~ak da göğ. 
si.lne ve ba.sına saplanmıştır. 

Hfunidin böyle kanlar içinde 
~ serildiğini gören akraba • 
sından Habibe Yalçın adında bir 
kadro, kendisini yerden kaldır • 
mak istemiıı, Hfunit yam?arma 
bakmadan bu scf er de Habibenin 
üzerine atılarak kendisini sol 
göğsi.inden yamhımıştir. 

Sarhoş, bundan sonra yere se 
rilerck bayılnuştır. Giir'1!tüye 
yetişenler her iki yaralıyı da 
Nümune hastanesine kaldırmış • 
lardır. Habibenin varası nek e • 
hemmiyetli değilse de Hamidin 
yaraları tehlikeli görülmekte • 
dir. 

Sumer şilebi 

Bu aa.roh, Haliç vapurlnn Galıı • 
tn köprüsüne i01iycm~tir. G:ı.. 
z:ıtemlz ma.!t:.neye verilinceye ka • 
dar da münakıılat ba§lıyanuınuş 
bulunmakto.ydı. Anca.k, H"li; va. 
purlsn, Kns:m~:ı ve Clball iske
lelerinden itilıaren EyUp, SUUllcc 
ve KağrtJuweye doğru işliycbil 
mektcdir. 

Bunun sebebi. bu sa.bzlı, 6 ile 
6.30 ıı.rnsında SUmer ~eb'nin, dr. 
mirlnl tanynrnk Unkapanı köprl.· 
sUne blndirmeıil ve köprlinUn ağzı. 
nı tıko.rnaındır. 

Sinan pek yorgundu.. Bir ka 
na peye kendini attı: 

- Sen nagılsm, aı{a'bey ! 
Kiimya.ger Sııhir hfilfı sinirlı 

adımlarla ayakta dolaşıp duru. 
yordu. 

Necmiye, kn.ym biraderine 
döndil: 

- Ağabeyin bu a~am neden. 
se biraz fazlaca sinirli .. 

- Yine mutl&ka bobstillere 
kızmıştır, 

- Nasıl da bildin ya ?I Hem 
de bobstiller prensesine kızdı. 

- o da kirnıni§? 
- Kom~uz doktor Cemalin 

kızı •• 

T nşınırken yaralandı sine kızılır mı? Onlnr ~ok geniş 

1 

- Adam sen de. Hoooör aile-

ErcnköyUndc, OskUdı:ı.r c:ıdde$lnde im;~n~ardı;. ~nr~, d~rlık'.arı 
62 numaına oturan 23 yqında. Sııt"- genıı:ıJıklen kendilcnne aıt, Kı-T.-· 
ye ruimda bir l:adm. dUn evlnln bir seye z:ırarlan yok, Öyle degıl 
odnamdakl konso:u, diğer bir odaya. mi. 7e~e? _ • 
ta.Jırkcn merı1.ven nrn.smdakl ~lutr- Necm1yc sok~a bakarak mı. 
tıın llo.:S dU.,mll§tUr. Satıyo batmı:bn nldandı: 
ve muhtelif yerl~rlnden a:rr ır.ırette - Eve~: . Kimseye zararl~ı 
yara!annıı§ numune bastruıe.eıne kal yok. İşte onilmüzd~ ana kız gc. 

' • çiyorlar. 
rrıl.mıııtır. s· .. 1 b' .. tt 

DUıı Trak vapurun~ tıayvn.'l rıal·. 
lltme:tte o!u Abdul!lla adında bir 
hamal, iakolct!on denize dllşmll§, blr 
bayıl BU l'Uttuk~ a:mro. kuttarıl • 
mıotır. Hamııı Bc,yoğlu haot.anesine 
.kaldmlm.ıatu.. 

tn3.n şoy e ır goz a ı: 

- O na? Sacidenin annesi de 
lmı gibi sarlarım toplamı~ ve 
tepesine bir bobstil topuzu yap. 
mu,, 

Sahir dişlerini s:l·arak gü1Jü: 
- He!e o sallapati yürüyüşU 

ne ne diyelim? Aman Allahrnı, 
l6U klZJJl haline bir kere bakın __ 

n • 
,erı 

J ~· p ö-uıa 

arasında 
3 aglık bir 
muvakkat 
uzlaşma 
müddeti 

Ntwyor:k, 2G (A.A.) - Londıııdan 

Amerika ajanslıırma blldlrUlyor: 
Londrnnın diplomatik mo.ııtlllerinc 

g6rc, Amerlltıı. ve Japonya. arasında_ 
k1 mllzakerelcr Uç ey mUddeUo mert 
olacak muvakl~at bir uzıaamo. imkAJu 
nı temin eden formulUn aranmam sat 
hnsmda.dır. 

Libyadaki harekAt 
bitmek üzere 
~tar fı ı i.ucı sayfnda 

Muharebenin §lmdl aon haddine var 
muı mllmkUndUr. Umuml manzal'11 
B§3ğl yuknn aynıdır. Muharelr- her 
iki ta.rıı.! için ağır zo.yiıı.Uıı. biltlln 
§idcletılc devam etmektedir. 

Sldl • Ömcrln gnrblndo İngiliz tay. 
yo.relerl bindlrllml§ blr dllpo.n la 
taları toplulu~ g~rmn,ıerdlr. Bu dU§ 
manm belki İnglll.z kuvvcUertnln ~ 
kil ctt1klul çemberi kırmağtı. tcşeb 
bili; ettiğini göstermektedir. Bu top 
luluk ı;lddcUe bombardıman edllmlj} 
tir. 

Bollum b6JG'C3inde Alman lota.lan 
nm durdurulmasına devam ocllldlğl 

zıı.nncdUmektedlr. 

~on 15 gürlük 
rnur·areb~ 
boyunca 

a < 
cep esinde 

Alm nlar 
Ne kaybetti? 
MOlkovn, 2S (A.A.) - 'fıı.s njansI 

blldlrlyor: 
Son 10 gUnlllk muhtı.rebclcr esna. 

smda Rus kuvveUertnc merur.ıp bh· 
ilklerden yalnız bi.rll;l 9 bin Alman 
asker ve ıb:ı.yı imha va birçok dil§ 
man tank, top ''o kamyonu za.ptet 
mt.;ıtı:-. 38 tr.nk, bir çok top V'C kam. 
yon tııhrıp cdllml Ur. 

2! sonte5rlnde Sovyct tııyynrelerl 

29 du,,man uuııa, 12 Zll'Wı otomobil, 
asker yUklU 50() ltıı.myon, obtıs mer 
mis!, top ve illğer nslccı1 mal7.eme ve 
eşya ta.:ııyan bir Alman tUırumlnl ta 
mıı.m~ imha etm~Ur. 

Tu ıı.j~ ayrıctı bir Alınıı.n ıı.layı.. 
run "da lmtın. edlldlğ!n!, diğer blr Rus 
blrllğinl:ı bir gtın m~hıı.rcbedcn son 
rıi 800 Almc.n aakcr ve sub:ı.ymı, 6 

• tn.nk YC f zırhlı araba)"., yUklU 26 ka.m 
yonu imh=ı. ettiğin~ bildirmektedir. 

Cenu;> cep~lndo hıı.reka.t yapan 
Sovyct ttı.yyarelert b!r gQn :ı:arfmda 

bl.:ı Alman asker ve aubıı.ymı lmba 
ettikten sonrtt. 20 tcn!;le. dOşmanm b1r 
çok ba.rp mı:.lzemc:ılni vo Jıı.§e mad 
de..'14.nl ta.lırtp cıtml~Ur. 

Cephe gorl.olndekl çete muharebe 
loıi muvaffak!yoUe devam etmekte 
dtr. 

Her ndım.rndo. secdeye kapanır 
gföi bir hamlesi vnr •.• 

Orta.lrk karanYordu. 
Necın~ye pencerenin önünden 

çeki!cli, 
Ele!drikleri yal:tL, 
Ve caddeye bakan pencerele 

rin siyah perdelerini indirdi. 
Caideden uı."1.ltu halinde ak• 

seden ~Jer, üniverait:cli gencin 
kula'k!a:mi t.rmalıyor, 

Sinmı, acaba. gerçekten dcr-:::
lerine mi dUşkUndı.1r? Bu en<lişe 
ile mi sokağa çıkmıyor? 

Yolt'.sıı., Sinaru o alq;am bu so.. 
kı:ı.k piyasasına çıkmaktan me • 
n: fan başka bir şebep mi var? 

Salıir banu nnlnmn~n )il.rem 
~örmüyordu. Fn.lrnt, r:ccmiye 
mern!t ve tece..."Sii& sahibi bir ke .. 
dmdı. O zaten Sirnımn oon gUn. 
lerdc k9IllŞ".ı kw Sacide ilf' u • 
zaktan uza~a fazlaca meşgul ol· 
duihınun farkınn varmı.5tr. 

• vz 
kuruluyor ? 

o 

Allkaradan akseden haberlere ~re 1 yo.<;lıırını karıılıyacaktır. · 
tevzı oti.sl kurulmıık nzeredlr, Bu hususta ,ebriınmJcld resmt mn. 

Bu ofis hnlltm gerek grda TC sere'Jı;. lrn.ııılardll henilz bir malumat yoktur, 

oo aanayl mamulılt bakmıından 1hU. 

r ge 
aı sablplerlnln mesalAyetı a tın a 

Karadenizdeki yabancı 
limanlara gidebilecekler 

Dünkü sayuıuzd&. Ttlrk bayrağI ki durdurulmuştur • .Allcak, bu ırureUe 
taşıyan deniz na.kil Tuıtıılarmm. lhtl 1 Karadenl.zdck1 ecneb1 llmıuı.lanna gf. 
yatı bir tedbir olıı.rak, Rumen vo Bul· •1eceıc TUrk vapurlarmm CL.kıbcUerln • 
ger llmo.nla.rwa yapacakları ~erle den msl ıuı.hlplerl mesut olacaktır. Se 
rın durdurulduğunu yazml§tık. f~rler, tıı.mamlıe lhtiyarl bale geUrll. 

Bu ı,a.rnr Uzcrine ticaret Ue uğra • ml§tir. 
ıo.n vatand.3.§lar, alMuı.do.r makamlar Şimdilik, 300 tonn kadar olan Türk 
tıezdlndo mUracnatta bulunarak bu 

1 
gemilerine bu surette Varnıı., Burgu 

~ıı.rardıı.n zarar g6rmclcri lht.imatl ve Köatcnce Umanlarınıı. mllsnade veo 

bulunduğunu söylcmi§lcrdlr. MUraca • ı r'.lmoktedlr •• 
nl!ar tct..ltlk edllmi§ ve karnrm tatbt 

asta ve börel<.çiler 
An karaya 

göndermeğe 
bir heyet 
karar verd~ 

Pasta.cıln.r ve börekçilere un ve. 1 Zaten umı:.m.iyctle pastacılar L 
rilemiyeceği ha!tkmdaJd koordlnaf.• mal cttl!<lcri pastaları baya.t yu • 
yon kamrnım bugünlerde çıka.ener murta ve kakao yerine de kavrul· 
ma.hlmdur Bu va:;iyet kareısmda muş ve c;e!tilmiş arpaya biraz kn
ı·::ıstacıln.r 0 ne yapacaklardır? Ek.. kao esansı kıınştlrllmak suretiyle 
ser.isl diikkfuılar.:nı k:ıpn.tacu.kla.rmı elde eiilen bir mahl!itta.n temin 
söylem~tcdirler. Yalnız bazı bt'- etmckte:lirl'er. Bunun içhı bi~ço • 
yük p:ı.stıı fırınları eimdillk böyle ğumuzun pastayı nnunıyo.cagmıız 
bir ka.rn.r verm:ş dcğildlrler, Za • da muhnkl>aktır. 
ten pastnla.r Jçln ş<llier, yumurta, 1 Diğer tıırnfüı.n l5ğrend:/;'1mize 
fıs~. badem ve biraz dn un llı.zım· g5rc iki üç gilndUr Anknnı.do2.d pM 
dır. E~er ofis un vermiyecck o • 1 alıe.neler pasta imnl etmemekte. 
lursa. onwı yerine mısır unu veya <lirler. 
'J'iıinı: ununu tecrübe cdeceklerdk. lstt>nbuldl\.kt pastacılar ve bö• 

ı Yo.lnız bwıun için de mUteh:ı.."Yıts rokçilcr cemiyeti de bugllnlcrdc 
lft.zmıdır. Fakat bU kal:'l pastala.. A!ll~raya bir heyet gf'ndererck 
rm ne dereceye ka.d:ır piyasa.da t'l.· I kendilerine bir miktar olsun un ve 
tulncıı.ğı belli değ:ldir. r"l.mck imk~mı arnşttraca.klnrdır. 

Eugiln birinci o.ğrr cezo. mıı.?ıkeme. 
sJnde blr ltıı.tll hnltkında ağır hapis 
eczası verllınıg~ir. 

Bir sene evvel çıı.J'Ij1kapıdA keba.bçt 
HU:;eylnl bir kavı;ıı esnasında. bıçak 

lbr aza 

la vuran Ekrem mub:ı.kemesl sonun. 
da 12 sene 8 ay hapse mabkQm ol • 
muııtur. Ekrcmln knrdeııı Mehmet de 
l.avzayn sebeb olduğu için 8 ay lıap 
ee m:üıkQm edilml§Ur. 

S vvet tebliği 
nımım:ııı .. S1E11ımıııı-.. .m• 

Yazan: ISK.ENDER F. SERTELLi 

Biraz sonra himıetçi oofrayt 
hazırladı. 

Alt kattaki yemek odasına in. 
diler. 

Sahir radyoda müzikli bir i3-
tasyon buldu. 

tlç ki!!i yemek mnrosmın etr~ 
na oturdular. 

Necmiye yemek verirken söy 
leniyor: 

- Sacide tıbbiyenin ikinci 6!• 
nıfmdn, değil mi Sinan? 

- Evet, ycn-:te .• 
- Doktor olmağa dört yılı nu 

var? 
- Evet. 
- Bu dört yıl, ona dört asır 

kı:.dar uzun pel~e gerek .. 
- Mııa.'llafih ~!ti bir kız İki 

vıldır hi~bir dersinden ikmale 
bile knlmanuş. İyi çalışıyor di· 
yorlar ... 

Sinan edebiyat fakilltesiııcle • 
dir. Tarih Ye coğrafya hocası 
olacak, Bu sene üçUncü sınıfa 

güçlükle geçebildi, Çalışıyor a. 
ma, geımıeği de ihmal etmiyor, 
~a·beği ona: • 

- iki karpuz bir ko!tuğn sığ .. 
maz .• 

Diyor. Sinan sıkışt.ırmağa ça• 
lışıyor. 

Necmiye sofrada Siruı.na sor 
du: 

- Üniversitede Sacldeye rast 
lıyor musun? 

- H:ıyır, yengcciğlm! Onların 
fakültesi ayrı bir bJnadadır. Yal 
mz komşumuz olduğu için, ba • 
zan yolda. hazan vepurda biri. 
birimizi görünce selfı.mlıışıyoruz. 

- Konu.,qnuyor musun? 
- Bir iki kere vnpurda yan• 

yana oturduk. Denimle konuş • 
mak istiyor amo., çekingen bir 
tavrı var. Bunun sebebini sor. 
re:ı.k istedim. Öyle ya.. ben çc • 
kin.ilecek bir insan mıyım? Ni • 
hayet bir aile QOCt,lğu}ı.ım ben de, 
Bu yaptığı gücüme · · 

ö~ tÜ(L;~ 
ronuşatım 

Keodlel ynfjj~~mm; ve ~ 
de dlllmlz l~ln gen:ldl obJıı UrUJI 
55r;11 üzerinde gawtcLJlz.dc bir ınul'
tup vo bir yııu çıktı. Şu halde oı1Do" 
da, yn..rı buçuk, bir DrUn ~ 
\"al .. deınOOtir; blz. de·~= 

Mektup ya:r.ıp gönderen öğn:tındlt 
IJa kc!irıMlfllO ha)"-anJ.ardAQ ıı.ıJDJill 
sut ve benzorlcrt gibi r;eyltt m:ıııJ"' 

mn geld.lğlnl Bylüyor; ütdu ııuııııı. 
lam alnınoııya.oağı ve ıruıı:uııtamı • 
.)'BCağı snrusmcındır. 

"Tarama clerı;lsı..ntn ()gna.nhtı8 • 

mıı Türkçeye söz ~ılıkları ım -
mmda da "m:Jh5ul,, ımıımcstne ' 
nd kıı.rtıılılı: olanıl' verilen Urtl:ıl>' 
yıwıında "ltoyunwı. lncğtn sUtU .
sütten 'ık:ıo acylor m!Ul umın,, gel' 
dlğt ve Boludaa derlendiği yzız.ılJdJf'• 
Fakn.t "Tllrkçedcn Osmıuılıco.ya.. tJJ 
dindQ de UrUn GU lmrııılıklnn al.J)'Otl 

"lıllh.*' b.n.sılat, mıılmıl. m:ıD81J'ı 
mevadı Lebenlye Ueret.,, 

Oto taratıu.ıı merak cdlp &un ,,,. 
• fondinln knmwı tercilın031ne b3kJ • 
nız: nm!mıl kellıueslnln kökll ofıll 
''b, e, ı,. m:M1clefılnlo ve doğruda" 
doğruya m:ıJı5uJ kt•llmeıslnln hurııııı
nın olgwılıı.ema:ıuul:uı ıutwı da öe\'4"' 

ııln toprak 31yip buııu vtlcudunıJll 
blr ta.mfmdn s:ı.ldaOUMIIllll kad-' 
çeşit ~it m:ınnl:ın mrdır. 

O halde'! mahsul w nıshsulM 1'90 
Iimolerl lm.rşısın<la ya.pmndığınıl' 
ltlrazl.an ııedcn urun lçln ynpıyo -
ruz. Görllyonunuz 1.-1 onun da 116 • 
eıt çeşit m.nnııt.a.n vıırdır. nunıııt' 
blr anıya toplar ve nxwıa.5mı ~ 
gent,ıctırsck trenlderln prodwt ff 
prodct söı.lerlnl lmJ'Dllarn., olutı 
biter. Bitkiler, lnsanlnr e ha)'\1)1111 

lar gibi kelimeler de r.:ı.rmıııln gcu,tt• 
Sabotage kelimesi de "altı kaldl 
tahtalı aynldaı.bılarlA dö-.en çat-' 
durdurmak.. onn:ısm.ıı gcUyordıl
ı,lmdl, yalnız. o ~:ıyı mı vcrtyorf 
Haldi ld Drlin kellmesl, Urotıı::ııe, tırU
tum veya Uretim. Urotmen gibi bll 

~l~ Cayd:ılı lı:ollmcleriyle kelime ""' 
lerl de yupm:ığa ch-crl;>!l blr söı.dl)t• 

- T.İ. (Ulus) __, 

Almanyanın 
doğ ~a 

Yeni şehirler 
inşa ediiiyor 
Berlln, 26 (A.A.) - Almanyıı.n-' 

dogu topraklannda yeniden vehlrlel' 
inşa edilecektir. Doğu Prusyııyn yeıı1 
Ubak edilen Zlchcnau blS!:esı.nde e • 
hemmlyetli bir ~ıuı.t programı ta -
bakkult cttırecektır. Dabıı. oiı:ıJld~ 
beş blndeıı Cazla amele Bsltık de!W"' 
aalıillerlnde yeni bir VQhlr kUn. 
mıı.k UZere fao.llycte geı;mış buıun • 
makta.dır. Bu ~ehlr lG bin nUfusu 1" 
t!o.p edebllecekUr • 

Y Qhy Say !JG_,,_ ....... 
KemlekeUmlzln namwıktır ve fe~ 

kAr hacI!ml kıymeUI arlm~uxıs:' 
Yalıy Say•m ölUmUndJn mllteveıtlt 
dcrln acıyı Birlik ldnrc Heyetinin 6' 
payın.,maltta olduğunu b!Jdlrlr ve ıııJ 
mUna.sebcUe kederdlde alle3lne bu lr."' 
deri aynen duyan bUtUn ıı.rkadaşıaı
ta.::lyet beyan ederim. 

Matbuat TCJwlsycııierl nırııJI 
Rebi Şeref Wvel 

doğru.su, Bir giln vapurdan eJ • 
knrken ynnımdan ayrıldı.. ferı!l 
halde sinirlendim.. avru sem~· 
üniversite muhitine beraber gı• 
dooektik.. tramvaya binerk~ 
beni görUnce indi, baeka b1' 
tramvaya bindi. Bir başka ~uıı 
bunun sebebini sordum. BaJl' 
ne cevap verse be~nirsiniz? 

Kimyager Sahir sükluıet1e kıı.t' 
de§ini dinliyordu. 

Necmiye: 
- Ey, söyle baknlnn. Sinan.! 

de1i. N'e cevap veroı sana şu bl' 
zim bOıbstil komşu kızı? .. 

Sinan önüne bakarak mırıl -
dandı: 

- Ne oevap verecek •• "scJ'f 
bizim klU:be dahil değilsin! Mı?"' 
alesef ınmımi yerlerde senin!' 
beraber ~'P yürüyemem!,. 

Demez mi? Birdenbire şaşır • 
dun .• Bir şey söyliyemedim o dS 
tramvaya binip gitti, 

So.hir başını salladı: 
- Buna neden şa:lIDab? Bob 

stillerin bir klüpleri varmış .• BıJ 
nu ben çoktan duymuııtwn. 
Necmıye gülfuıIBedi· , 
- Eh. bundan ko'av ne "?~ · 

Bayan Sacide ile dest olmnk ı~~ 
hemen onun mensup olduğu Itl -
be kaydolmalı •• 

Sahir kaşlarını ça.tamk b:ı • 
ğırdı: 
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nf n . D• 
cıe ·uele ... ete teşmili ar ~ık 

bir bnma.ma ırokUlmu!J ,.e l'. 
de tcm:.Z, p:ık blr ent.:ırı glyJ -
0iaaydı, emin clun ki knr,.ını:
~bl b1r gen~ kız bulmu1 oı~ .. 

l ııkat ne ça.ro ki, üzerinden, 
._~arça. bir cnla:I, ·;:olla:-ı .ilkler.. 

llıuhte:if yc;lcrinJe Gilvo de 
lçıJı:ır.ş yün bl.r y::lek bulunu 
~ gözü do ltlr vcı toz lçın:lc 
~q • 

ı::ı,. ·ile rı.dllyen!.n kııpısmdıı te33 • 
~ Hıçlurn lı!çkırn ağlıyordu. 
!arı pis ytlzUnd"n bol bol iz 
l~ .encslne kadar uznnıyor 

:ırlacık yUzU eoğuktnn mos 
' tını,, burnu kızarmıştı. Ayak 
b~lnktı ve şimdı solm.,n çıka.. 

~"""t.ltı kcndıst hl~ de~nı:c yağ' 
,~c.,ye kD.da.r s.j}lycnln s:cnlt 

u.ııi3a, kn'örifer bajın:la ısın ... 
~l'dl. IA.k1n, bu.-ın 1mk~n yok. 

\ tevkif edll:nl§U. Tevk'fLıııuı 
l.l!ld:ırm:ı. ile g6ttlrUlecckU 

ttııı bo.ı s:ıııtte tc\·kl!'ı.ınncnln kır 
iltrtı:ronu da bulunmndı"."Incl!ln 
~'cc:cu. 
~en geç:ırclc adliyenin m1lrmer 
~ rını indi ve çıp!rı.k nyak 

lk kaldırımlardıı ştırllye sU.. 
!'Udu, gltU. !Jt'ra't ederek yu-

.r b ne gel i tir 
la\rı çıktım ve sulh ceza mıı.hkc:ncsi 

r.ıUb:ışklne sordum. Bu mnhkemede 
tevkif ed.lml§tl. S~çu .scrscrillk ve 
h:rawıktı. Yeri, yurdu, nno.ın balx\81 
yoktu, Evvelki cUn, Sultc.nahmet et 
\"a... .nda do:a§ırlccn, bir npartıına:na 

gırm:§ vo lmpıcmın celret!ni ça.Jarnk 
kaçmı§ ve t.'l oU yakaıarunıa. Sorgu • 
Hande.: 

- Ne yııpayım, demi§, kı.s baat.ır • 
dı. Yat.ııc:ık ycr:lm. üzerime gi~cek 
clb. nı yok. B.rke~ yerde hlzmetçl 
ııı~ ettim, !~kat belki halim.len, be:.. 
iti de kJmscsı.zl.ğlmdcn korluı.rıık bir 
fJC!Y ç:ılı:ı.c:ığımı zannettUer ve koğdu • 
ı:ır. O gUn havn soğ\ıktu, UııUcJUm. 

Biraz ekmek ve gı~ ecek blr ı;ıey le 
~nıelt iç..n npa.rtımnıı~ glrd.m.f!Lkat 
kap.cının ceketini n.ııılınl§ görUııce 
çnldım. Cclteltc t.11' tıuı;uk lira kadar 
para v:ırdı. Bununla karnımı doyur .. 
dum. Fakat adamın ceketlle dolı:ı.~ıı
kcn b!r po.ls çevirdi ve kara.kola g(,S 
tQ.dU. 

Bu <la aynı oeldldc hırsızlık et • 
ml§tl. Hen.UZ ı,. i Ya§mda bir erkek 
çocuğuydu. Sırtında yır~lt bır min 
UınGan ve ıı.ynğında yamalı b.r p:ı.nt.e. 
lı..ndan ba!Jka bir şey yoktu. Yşlın a • 
yaktı. 

Sorguya çcklldlğl birinci sulh ceza 
m!lhkeme31ndc, mıçunu lnlt1U1ı. kalkıg 
madı: 

- Evet, dedi, çaldım. o glln hava. 
ooğuk ve yagnıurıuydu. Bir nparumıı-

~i~cr aleyh:ne cif .at ı ııa bir mC,,
1
terlnin \'erdiği. pııkeue;ı 

~"Utrı ı ı ı el ı · ı ·0 bırakmış, uo:ıüyordum. MUUıl§ liU?'(l..-

• .... t a C
1
Y • n e IJ tlodt,!11[1• te UşOyordum. Yagru..ır da blrdcnblre 

-mın mzn mm yı un ~ 
4:1.• b tl le n ll • b"tUn 1 bastırdı. B..r kenarda, bir arabncı . •:: c y >er nLe u 
il; düsmı:ı.olan mumhhnsla.- nın arabası Uzerlndekt örtUyli gör 
• lllUrekltep bir toplant: ya.. dUm. Yrıva§ça ya.nına giderek araba. 

\e Bolse,~·.ıı::.e knr ·1 cJ C\ gtlrmeden n!dım, Uz.erime örttüm. 
~'it edlleocr~ bildiriliyor. ı. nlc.ııt tam ltöşcyı döııeceğiın sırada. 

orab;ı.cı gHrm!lıı. arkamdan kogtu, be 

n1 yn.kalıı.dı. tı.lıın alcyhiml~l<i ideolojik 
1e iki sencdcu birıu: fru:fa 

::ııtd~ttcııt::ırl nliınycte cnni~ 
"ronaı sosy&llst Almıuıyn 
ili ltuslnrln do tlult r.ıunlt~ 

l a.lidctt:llli gün ltodntcr. 
tnUcııbcdc yıktldL ü'yasi 

....._ rm her şeye g:ılip o:du 

1:_Q tı[;arda en ku<lsi unno
'~ın bUe fedn edildi~ s~-
1:tnn sonra ı:ynl rrlb:ılıc 

ı,~l~bllmcli birnz zordur. 
:;r.tltnist d~~-illz. Kon:ünizm 
·~ iı:sncl:ır için blr s:ı.:.det 
~ ılc\Tcsl nçnblleccf:.ine d:ı 
~ I~ yo!dnr. Böyle otmnlila 
h.~'l\'\'Ur ~ll:ın Eot,ovik· 
"Ulclcid tez:ıhUr<lcn c'lolı.yı 

r ~\)( \"e gn!e;."!ln <luymuyo. 
l\l:u nnun tJlmnmcn slyna 
~bir l::ırclu~t oldui;,'tlnu 
• • A-.'111 müs:ı.!ıedcnin b~r
'l' J • I• ı bu nümayi~ m:ı.n~n ol 

, 'aktcn uz.'!.k tutacağı a.~1-

, b!zlm ııo:ttalnnzar:m·-
~:ıldt cd:l:!:dt cihet ko 

~, tı ta: !>ik şc~;lidir. Sosyn. 
1-ornııııizr.ı mn7J1epler;nln 

;ı geıfrıcc, bunlıırdn l!l~blr 
'.tı~fl..ttur Bunbrı font ettik· 
• clotn)~ Ill15bn mo:\IUl~ 
~· 'l'U. Eflfıtumlnn bell<i de 

11 t?1in:1cn 00..~hynrn!t bu•;U· 
~c Ye ı·-ıılnr birçok fUicc 

Ne cczn vertrscnm, verin, btı.rl tev -
klfluult'de ısmırım.., 

Bu da ycrs.tz, yu~Uıuz ve kimsesiz • 
dl. S,G ay mUddeUe hapse ma!ıkftm 

ve hemen tevkif edildi. 

Bir mUddet evvel gene adl!ye)"O bir 
mUcsscsenln deposundıın blr kucak 
1 ömUr ç::ı.!ıuı bir çocuk gcUrllınJiU. 
Bu da mnlıkemede, klmscs1 olmadı 
cını, çc7me ynlnklo.rm:ta yattığını V'C 

çaldiğı kDmUrler:I bir tenekede yaka. 
rak biraz ıammıık r.ıtediğlnl r;öyle • 
ml~U. 
Eğer adlıyeyc devem ederııeniz bu 

kabil vakıı.laro sık sık tesadıl! eder 
aınız. Bu, çocuk hırsızlardon bir go.. 
ğu belki de, hırsızlılttannı me§ru bir 
!i:?k'e ı:okmak lçin yıı.lnn söylerler. Fa. 
kat hiç değilse içlerinde birkaç tane 
tıaklkaU ortaıa koyan vardır, Fakat 
bunlar da, protMyonel lurBlZ ve \ta' I. 
ler:in bulunduğu tevk1thanede hcrha~ .. 
de cemiyete yararlı birer uzuv ola • 
mıyacaklardır. Bu vaziyet karşUJmda, 
adliye vekllletlnln yenJden kunruığıı 
ve genlgletmeğe !tarar verdiği çocuk 
JSlııJılıanelerlni dHrt gÖZle bekilyo'!'UZ. 

ADLlYS MUBABtRl 

• 

.... ---------------------------~-------------------• 

S et, ileri atılan arın 
aya !arı dibindedir 

Korkak adam hiçbir zaman gayeye 
erişemez. O bir zavallıdır. Onu herkes 
biT tarafa iter, 6ırtında daima )'ediği tek
melerin izini görüraünüz. 

cü kolumuz da budar. 
Bir taliimizi o kolla uyandırırız. 
J(orhmadan, manilere doğru ileri a~ı • 

lmız. 

Hazinelerin kapuını "'"" ela cuaret" 
tir. Bu her devirde böyle olmugtur ve 
böyle olacakt:r. 

Yüz binlerce yıldan beri, tali kafa, dd" 
ima kendine lciyık olan inBanın btı§tna 
konmuştur. 

iki llolumuz va, sanıyorsamz aldanı -
yormnrız, ce:ıareti unutuyorsunuz. O çün· 

Servet, ileri atılanların ayağı Jibincle
clir. 

2 
• • a ya ne ır 

Dudaklar nasıl 
pudra nasıl 

boyanmalı. allık 
kullanılmalıdır? 

ve 

• 
yamak mesel si de herkesi b r DO tal 

1 

o 
Cilt her zaman, hUcrcler, on ııeıie 

do b r tamamen deği~lıler. Bu dcğltı
mc:;c dalmt temrinlerle yo.rdıni etme. 
lldlr. Adale .no.llyettc olursa. sağlam. 
lll!lır. Ncsısıorc gelince baroaklıırın \o 
böbrelderln tamamen defcdemedikl<' .. 
r! tol-".slnlcri bu suraUe imh:ı. ederler. 

Tecrübesiz bir l:acıın rastgele iuom 
ıer kullo.nır. Bundan çok ziyan çöre
bılır. 114$zaların vltrlnlcrindekl pud. 
ra1nra. du.:_:Wılere, kremlere aldana • 
rak ı.e.ıııcttayln kultanmak kadar ha • 
t.n\ı bir hareket o:amaz. Blr kadın 

genç ya.şnıdan derlslnln cvan!mı bil • 
men onu tedavi usullerini bclle~eU, 
~o valcUnden evvel 11.Jr!Dınıuıınıı, le ., 
ı·olcnmeıılnc, moydıı.n bırıı.kınamalıdır. 

DUzbllnlcrJ\l de çok dikkat .l.6t.er. 
Zamanımı:ı:::la bir kadın yüzüne dUz
gUn sürmeden so:ıyelcye gitmekten 
çekinir. Blnncnaloyb dUzgUn kulln • 
nılm:ık Meta bir mecburlyetUr. Fıı -
kat d(]zgUnUn i~lnde zehirll madde ol
madığına kıı.n:ıat geUrmeden kullD.n • 
mak akıl k~ı değlıdlr. 
Dllz~ hakluııdn hatırda tutulma.. 

aı icap eden bir <Jf!Y vardır: 
DUZt,"11nUn stırWdUğtı belli olma. .. 

malı. Cildin rengi tabiatın yanıltığı 

renge kabıl olduğu kadar ya:ueşna.. 
lı, dudaklann allığı, yanakların Te 

kulak memelerinin pembeh~ cilde 
göre SUrlllmell, fazlaya gidilmemeli • 
dlr. 

cak usulüne göre 
a ı te fn edeb lir 

al 

:;UzU.nUn taravet:lne rağmen ha.at.ay • 
ml§ cttıi blr tesir bı:ra.kir. 

Şu halde makyaj yapmal: IA.zım -
dır. :Uakyaj iki nevidir: GUndUz m:ık 
yajı ve geco makyajı. 

GUndUz makyııjmda saçların. gö:. 
lerln vcı tenin rengine çok dikkat edil 
mclt ırı.zundJr. Her kadm kendine en 
mUnaıı.p gclccel: makyajı bulmalı• 

dır, Kullnnacıığı allık kendisine yak!§
malıdır. 

Makyaj zevki selim mcsolesidir. 
Gayet boyaz tenli, soluk refı.kıl ruı.. 

dm yanaldanna sol(lın pembe boya 
sünnelldlr. Kullanacağı pudra da çok 
beyaz olmnmıı.lIC.rr. Soluk bir çehre 
yanaklo.ra konacak fazla allıkta c:ı.n. 

lanmaz. Asıl tenin bnflf pembcleşUrll 
meslle güzcllŞr. Çok h-umrat ve pem 
be yanaldı kadmlo.rm cllUerl gayet 
narin ve şeffaf olur. Bunlar biraz da.. 
ha koyu renkte allık kull:ınab!llrler. 
Fakat gn.yct açık renk pudra kullan
malıdırlar. l{ulakla.rm memesi de yn 
nakların rengine geUrllmelldlr. 

Dudaktan boyamak mCllele11lnde her 
kesin bir noktnı nazarı vardır. Bazı 
kadınlar yUzlerinl aebebslz çizerler. 
Bazılan tenlerine uyan a!Uğı bulmu ... 
lardır Bunların dudakları boyanma • 
mış gibi durur. 'Maksat bunıı. muvaf. 
tnk olmaktır. 

Dudaklara mUnasip gelecclt allığı 
bulmak lçln bir cok tecrUbe lllznndır. 

Nihayet fki nevı nllık ııeçlllr. Bunlar • 
dan biri gündUz içindlr. Diğeri ı;eco 
kullamlır. Hem gUndUz hem gece ay. 
nı nllık kullanılamaz. Gece kullanılan 
nı:tık ziyada dah:ı iyi manzara vermek 
için biraz koyu oımalldır. 

Güzclllk haltkmda yo.zıımııı bazı e. 
arterde ağun ifadesine göre du:l.ak • 
lara allık sUrUlmesi tavaJye edWr. 
MOMll kalın dudaklı olanlar bol aı.. 

Jık sürmeli, kcnarlan ınce orta.ııı ge. 
nl§ dudaklı ola.nlıır yalnm orta kıBmı. 
na. IY.ıya ııUrmekle U:Ufn etmelidir, 
derler. 

F..n zlynde dlkknt e(\llecck nokta 
ına.J<ynjı yerinde kullanmaktır. Fıızla 
fıı.zla. allr.g11n ve 11.llılt sUrmektc mana 
yoktur. Bunu ye.ınız cenubi Amerika 
ltııdmları yapvrlnr. Fnknt geceleri ao. 
ıtag-:ı çıkllrl:ır. Avrupa. l•admınm ha • 
yatı lıe txımbaııkııdır. 

İ)1 dUzgUn ve allığın ter vuıılre 
tcstrlle bo:rulınasmo. lmka.n 70ktur. 
BUyUk arUsUor lyl makynj yaptık • 
Jı:ı.rı için sahnede M kadar o.ğlaaalar, 
çırpııısalar, makyajları mıh bozul • 
maz. 

Bahusus gUndllzleri yUzUnü aoyta.rl 
Fratelllnller g1.b1 beyazo. ve ala boyıı 
mıı.k kadar çirkin bir &ey yoktur. Böy 
le gezen kimseler yo. aynası olmı 
ynn ,.e yUzUnll görcmlycn, yahut et 
ratmdakllcr tnm!mdan boyanmaam 
dakl çlrk!nllk kendisine izah olun.mı • 

SAt'll'A - 8 

Tiryaki 

bara 
yaya 

Çok fazla tiryaki olmadığını 
söylüyordu: 

~ - Çalışırken hiç sigara iç. 
! mem. 
1 Arkw:faşı: 

- Ne iyi! dedi. O halde az si· 
gara içiyorsun? 

- Evet. gUnde iki ~ pru·.ot. 
- O halde az ç.alışıyorsun! 

IJ&lllhıl eoyatar fenni eul'!l't&e 
ber rcnı.-te boyanrr 

BayanlaTa mola.sus 
llODA51 GEÇ1'1lŞ. 
BENGt SOLMUŞ 

~ , El ~antalcm 
~ tıımlr edlllr. 

yan klmaelerdlr. Bunları çirkin olmak 
tan kurtaracak gU.zcUllt mUe:ıseselo 
ridlr. Orada bol bol a1yab. bı?yazla 

yllzünll badana etmekle ınıwım genç 
legemlyeceğiı:ıl öğrcnlrler. 

Makyaj bo..hstn! biUrmeden evvel 
Hollvua da ya.pılan makyaj hakkmda 
blrkııç kelime aöyllyeıım. Bu makyaj 
yQzUn snthmı düzlemek için kullanı
ltı'. Ve gayet dikkat cdlllr. Sinema 
§Crldl Qzcr:inde ·et~ yapılmıyıı.cağuı.. 
d:ı.n buna k&U ihtiyaç varl!rr, 

Makyaj yapacak &rtlst evveltl 
"Kold krem,,le yilzQndcki bUtD.ıı bo,. 

ya.lan temızler. Eğer esmerse ba§Juı. 

kremi, kumral.sa ba.pka bir krem alır. 
lkt parmağını auyıı daldırarak krem.. 

le yUzUDU ıslatır, 80U?11clan krem ytı. 
ze yayılır. 

Bundan sonra 6 numaro.lı krrmw 
Molat alınarak gözün dl§ tarafına 

yukan do:ru olmak Uzerc göz kapak 
lıı.nııa aürtılUr. Daha sonr 22 Teya 
23 numo.ro.lı pudra ııürWllr. Ve yun:ıu 
pk fırça Uc yayılır. Dudn.klara 22 
numaralı Lenlng kreml kirptklere sa. 
de slya.b Rimel sUrUIUr. Ka§lar yal • 
nrz temizlenir ve asla dokunulmu 

SAÇLAR 
Uaaa.J )•apıtması ita.dar makyaj yap. 

manın da eheınmlyetl vardır. Bwı .. 
dan yirmi beş otuz .sene evvel mak .. 
yajdan bahsedilse klldınl:ır old1cUe 1. 
Uru ederlerdi. O vt.klUer makyaj yal 
vız arllsUerle Adi kadınlara mahsus 
bir §CY eaymrdı. Bir kadın dudakları• 
na biraz allık yanaklanna el!JS dUz • 
gUn sUrs eöyıenmedık kalmazdı. Ya. 
Vll§ yava.§ boyanmak o.det oldu, Bu • 
gUn genç kndın!ann top:..nd<ğı yere, 
bir ita.dm dUzsUnııUz ve o.llıksız gitse 

)!!!Cill'EZ!IZrm:llSEaCll:IS!:mıılliilil ... mll .... ~;ımm ....... 

Saça ehemmcyct Hrilmeğ• bq1a 
nalı çok olmadı. Saç derlalnln, b8§ a
dalelerinin muayene edllmeıı1 14.&ml 
gcldlSf at.aıarımmn batıruıa gclıncı;. 
dl. Bunlar'm tutriert blllnmlyordu. 
Asap ve damarlar umumlyeU. kanı 

dimağa doğı'U aUrer, Blr.aenaleyh td 
yaUk, Lombııgo gibi tnstalıklar bıı~ 
ağrıaı tevlit ederek adalelerin eltı.st!
klyeUnl azaltıp saç dertsi Uzerlnc!c 
uıll:cl!ir yapabWrler. 

YENiLiK 
Pek yakında parlümöri HAKVER Beyoğlunda Av .. 
rupa pasajında 8 rrumaTada acılacağını sayın mmte. 

rilerine bildirmekle keabi ıerel eyler 
(Devamı oorJ 

Bundan teessür duymak, gn.. 
lUnç olmaz mı? 

• tı!;kircler insan sosyetesi
~· \•e lmbah:ıtJcrlnl ortr .. 
h~rat< zn\-allı beşeriyeti 
· lınyııta ka\'UŞturmn!c 
~erini )·ormuşlar. lınttU. 
11 

1 feda etmiı:!eTdlr. 

Babam beni Sofiye teslim ede. 
rek, doktorların peşinden gitti. 
Kapıdan çıkarken gillrr yüzle 

~~~;~~~ll!~ııı;ıı soruyor: 
· - Ak.:i<Ltna bir şey ister misin, 

~~-l~~!~~!~~~'f'f~ Lcvla? ~ .:.... Sağlığını isterim. baba! 
- Ah benim elmas yürekli 

mın ikinci devreye girmiş oldu. 
ğunu söyiediler .. Ve hemen has. 
tahaneye kaldmlmakbğnnı ba· 
bam:ı. tavsiye ettiler. 

Bunları kulağımla duyduktan 
sonra, ~nim için hayatın bir 
kıymeti ve ehemmiyeti kalır mı? 

Günler J?eçiyor .• 
Ruhumda garip bir reaksiyon 

başladı: Annemi görmek, onunla 
konuşmal{ istiyorum. 

Kirli çamaşırlar mı? Hayır .• 
Onlardan babama ebediyen bah. 
setmemeı"te andiçtim. Hem artık 
bundnn sonra onlanbn bahset. 
mek neye vıırar? 

~ Pek temiz ve nhlüki 
ı le tlcn doğmuBtur. !inat 

t bu nncalt bir huly:ı ,.o 
~il lb:ırcttlr; yıılnız lıls !

: e rnücs"estir. liıırl l\lar.'t 
\ btr rentc ,·ennelt !°St"'-<li ve 
~,,hlinn,, ccrcynnı pey<la 
bı t Mn.rk mcrlıcblntn 

tl"ui bir lınkikat te3. 
\ ~t--n· coh uzıılctır ve U.tb!
. t\' ~ tnUessif n:::ti:::lor ver 
~ olursa ol:::un, bu, liomU
ııı:11 tıJ Ve t.atbSJt eden Ru'i 
~ l tııı~eğt bir i5t1r. Komr .. 

"l! dUnynda lnlaliip filtrf 
~l\..tncınıehet Ierile tn!ırlltil.t

.... er~r, fnnlisctini Rc.syn 
~ll!ıilino hasretti~-i muıı. 
~ ı:Jn ll::ı~sed!diltten ~:
~ tlo • ·o':tur. Rus. ·:ı n'lcy 

1 ~ 11> lıo:nfuı!zm 1ı1~ llnc 
ı '1 ·nn o :u:-:runı:c;tır. <xuya 

~"it d' "m::n':ırınrr. to:-t:m~ 
1) ~e s"y::si bir nUr.r·y·~tir. 
~~iltcre :ıbyhindc 1'ıı:rc
lt\1;e~e imlıin ot :ı yann 

ilk e<ln:Icr! 
l'in ~hit Ynlçm (Haber) 

Gözlerimi açtım.. Vücudumda 
zarif bir kesiklik var. I~te o 
kadar 

- Baba .• Ne <>ldum ben? Ne 
o!du bana? 

Diye sordum. 
Babam kendini güç tutuyor· 

du. 
- Hiç, yavrucuğum! dedi . 

sinirlerin ~k gevşemiş. Kadın. 
tar aybaş:sı yaklaştığı zaman si. 
nir!cnnden de muztn.rip olurlar· 
sa. hazan böyle kan zavi ederler. 

Birdenbire ~a. ... aladım. Gerçek 
ayilaşım da pek yakın. Fakat, 
a -zımd:ın gelen kan o kanın ne 
m.1rıa..~~ti var? 
F:ıkd dUşünemedir.ı. Eıba.m 

koluma bir cnjel:sf yon yaptı. 
Uyuklamağa başladım. 
Feridun ağlnynrnk ayrılmış. 

*' 

Bu gece babam odamdal:i şez. 
longta yatmış. Hastalığım baş. 
gösterdi Ah o menhus hastalık. 

Saba.b.İeyin bahamın doktor 
arltnda.şları geldiler .• Dı~arıda 
konuşuyorlar. Babam otilara 
izahat veriyor. 

Uç doktor birden yanıma gel
di 0

Beni iyice muayene ettiler. 
Vaziyetin tehllke1i olduğunu 

seziyordum Fakat itida.!inu 
kaybt!lmediİn. 
Doktorlardan b!ri dışarıya çık. 

tı.. Bo.banu ~. Uzaktan 
işitiyorum: 
.. _ Evde tedavi edilmez .. İkin. 

ci devrey<? girmi§. Hastahaneye 
kaldırmalısınız!" 

öteki doktorlar da birer birer 
çıktılar. 

Ye gittiler. 

yavrucuğum .. 
Babam ~k dolgun. Belki de 

apartmandan çıkar c:Jkmaz göz. 
Jerindcm yaş ~anacak. 

Zavallı babacığım.. Kendim. 
den ziynde ona acıyorum. He.-n 
aldatılıvor .. Hem mrat> çekiyor. 
Aynr zamanda da anneme karşı 
hala muhabbet besliyor. ı Te kor
kunç, en iğrenç tezatlar .. ! 

• 
Feridun sık sık geJmeğe baş. 

ladı. Beni QOk defa telefonla a. 
nyor ve: 
"- Kusura bakma, Leyiftcı. 

ğnn ! l§lerim coğaldı da. Gele 
mivonım. Nasılsın !:akayım ?0 

Gibi söz'crle hem hatırımı, 
sıhhatimi soruyor; hem de beni 
avutmn<'!a çalrşryor. 
ıa ... allı çocuk! Ben her f1~Yi 

biliyorum. Fakat, kime ne diye.. 
bilirim ki, bu saadet yıldızı, cl. 
ğerlerim çürüdükten sonra ba. 
şımda doğdu, 

Bu felaketten sonra gelen sa· 
adetin ne kıymeti vm-dır? 

En büyük hekimler hastalığı. 

• 
~"'znndan ka.n geldiği gece 

son defa yemek sofrası başında 
kahkahayla gülmil.§tüm. 

İşte o şen kahkahalarını, son 
gülüşüm oldu. 

Artık gülmek için bir 3.rzll 
duymuyorum .• 

Beynim sanki durmuş. 
Gözlerimin önünden her ~ 

silindi.. Onlar. annem, her §CY 
dedim ya. Her §C'Y mazi oldu. 
Ağzımdan knn geldiği o meş. 

um gece, bana, saadetle f ela.keti 
bir anda hissettirdi. Feridunu ilk 
defo o g-ece sever gibi oldum .. 
Bu benim için bir saadetin bir 
başlan.ırıcrydı. Aynı zamanda 
- yani geeede - ağzımdan kn.n 
geldi. Bu da müthiş bir felaket. 
ti. Fe!ek sanki biraz önceki sa. 
adatiml gok görmüş, kıs'Aan. 
mıştJ! 

Artık benim için her şey bitti. 
Hayat zaten b;r avuç prhtılaı:;. 

tn.18 andan ibaret değil mi? I . 
cıimdeki kanın dı~rı vuru.~urı. 
dan niçin müteessir olayını?! 

Ahret treni kalkıyor .• 
Ve ben, bu trende yolculuk 

yapmak üzere bilet aldım. 
DUnyayı., Her şeyi onlara bı 

rakıp uzun bir seyahate çıkacawm. 
Babam dört gözle annemi bek 

liyor. Güya hastnhğımı kendisi. 
ne yazmış,. Ondan cevap gel
miş.. Çok milteessinnl§. tık va. 
sıta ile gelecekmiş, 

O gelmeden hastahaneye git. 
meliyim .. Sinirlerim c:ok bozuk. 

Bu yolculuk beni ya çok Utt. 
cek; ve yahut ebediyyen üı;UntU. 
den kurtaracak. 

Ne olursa olsun, nldığım bileti 
geri verecek kadar budala deği 
Hm. Bu yolculu~a ben çıkmasarn 
da. tali beni götürecek. Ecel ıo. 
komotifinfn sesini duyuyorum. 

Trenin uğrayacağı ilk istRl'
yon Bakırköy hnstahancsi 01 

gerek.. - S O ,..,. -
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ÇEViREN: MUZAFFER ESEN ~ mablaz kalm:ırı llzere saı1b adrmleı1 
Dl bUdlrmcJerl l&um.) 

- O halde bu civarla,-cla 
oturuyor. Yamıı17daki ev tı:.i. 
mindir? Olmstidlerin mı? 
Bu aile kışı Nev:hayende ge -
~irir değil mi? Ne olursa ol • 
•un bu evi de görmeliyim. 

Eı;tcnm• t~/Jillm 
Bler, cebinden iki zarf çı- le bir şey söyliyebilsin ! Ne 

kardı ve onları amirine uza~ 1 büyük cüret ! Bu hakaret file. • Her §eyin vasatından zevk alan. 

tı. Bu :zarfların birinde mis ri hücuma hazırlanan bir k~ .ı..Uzlk, ve ~~~:':.~ faz!& seveıık, ?:._65 

ters otesna~ın, ıgerıne a. ı gı ı §S an ır ı; tan If .ya.z tenıl, sa~m.ıı yakm. açıl{ kum • K d. v • p 1 d" 'b' hl d d S d' ! .boyunda, m .. ~ vtıeuUu, ço ...., • 

ris emniyet müdürünün tel • soğuk bir tavır alarak biraz .raı 1111.çlr, eıa. gözltl. ortamektep me • 
erafları vardı. Komiser bu geriye çekildi. Onümüzdeki .zunu 90k §erefi.I bir aile km, yaşı a:ı 
iki telgrafı, ~abuk fakat dik· ı günlerde bizi bekli yen kötü .ten yukarı oımıyan §Crefll blr meslek 
ka'Lli okudu. Sabırsızlığını bir nkıbct anlaşılıyordu. Mis .salı.lbl bir bı.ı.yla evlenmek istemekte 

Jak sinirli bir hareketle: 
- Bütün bunlar bana ma. 

nasız görünüyor, dedi. Niçin 
camı kırarak evime giriyor • 
lar, ve niçin sandık odasın 
da saklanıyorlar? 

· J k ı· · K I k k c:lir. CSen.<rlz> remzine mtıracaat. -1 
yenemıyc:n ~': e mı u~":tt~ ters v otesnaş a arşı a11ıy!' . • Yq 80, boy l,6S, esmer aylık ka. 
ve Standı~ kagıtlardan hırını kaldıgımız her vakada mag- .zancı net so lll"a ola.n bir bay, P-amer 
on verdi. Ben de kocnınm lup o!acak bizdik. .ya.but kumral, boyuna uygun, zarif, 

omuzu üzerinden bu kağıdı _ Lüella Kotesnaşı ço .. 1 ıagn- bo.§lı ev f§lorino va.ıut iyi bir aile 

- Düşmanınız yok mu? 
Jak gülümsedi: 

okudum· ukl v d b · t ',luzlle evlenmek istemektedir. (Ca.n 
" . . . . c ugum an erı anırım. .SO) remzine müracaat _ a 

- Hayır. 
Elmcr Levıs hıçbır za Bazı garip hareketleri var - · 

man benim işlerimle meş~l dır.Fakat söylediğinin doğru '• O• İfcİ aravanl.l.'11': 
- Şu halde ortada inti • 

kam meselesi yok. Bu zİyi\ • 
retin maksadı hJl'sızlık ta ola 
maz. Zira bu adam hırsızlık 
kastile girmiş olsaydı oto • 
mobilin sesini duyar duymaz 
rahat raha•, kaçabilirdi. B 
nun için bol bol vakti vardı. 
Halbulri kara derili centil -
rnen tamamiyle aksine hare • 
ket etti, köşkte kaldı. 

olmavmıştır. B~ a~amın kım luğundan şüphe etmek biran • On sekiz ~mda. orta.mektep me 
oldugunu da .bılmıyorum. Ba bile aklımdan geçmez. zunu, daktilo bllmı, mıı.haııebca-:?n an. 
na telgrafla ızahat veriniz. Jak v .. • d d ~ uyan bir gen~: rc.."I?l! veya ııususı 
Lüella Kotesnaı,, ld yatagı uzerın c og • mUessescıertn b!.r.lıldc ~ aramaktadır. 

-7- tu U: (Şnns) remzine mllracaıt.t. 
-F akat Levis onun i&mi • * Ortamektebtn s ınct mmtııı& 1tr.. 

Odada uzun zaman derin ni kullanarak bizi Nevha _ dnr okumwı bir genç, tle&retlı&ne.. 
bir sükut hüküm sürdü. Jak ıerın birinde ayak tşlcrt yap:na!t 1s 

Titredim. 
- Şu halde bizi bekliyor

du. 
- Hayır, mistera Storm. 

Zannedersem 'bafka birisini 
bekliyordu. 

Jak haykırdı: 
- Elmer Levisi mi! 
- Fakat biz geldiğimiz 

ftkit Levis ölmüştü. 
- Evde bekliyen adam 

henüz bunu bilmiyordu. Ba 
na Levisin köşke kadar be • 
raber gelmek için ısrar etti • 
.ğini siz söylediniz. Şu hal. 
ti~ Eevisin K.öşkte biri iyle 
bulu§acağınr bildiği hatıra 
gelebilir. 

- Sandık odasında sakla• 
nan ve elinde bir gelberi bu
lunan bir adamla mı? Hadi 
canım1 bunlar çocukça şey • 
ler. 
&amdiş gülümsedi: 

ve ben özlerimizi, vaziyeti
mizi bir kat daha tehlikeye 
sokan bu telgraftan ayıra ... 
mıyorduk. Çok §aşırmış de 
ğildim fakat hem cesare .. 
tim forılmıştı hem de öfke • 
lenmiştim. 

Jak, mis'Lers Kote~maşm 
telgra mı Standişe ge i ere· 
rek rdu: 

- Ya öteki telgraf? 
- .Bu Fr n ız polisinin 

mahrem bir raporudur. Şim 
di öğrendiğiniz haberi teyit 
ediyor. Micters Kotesnaş bu 
sabah oturdugu otelde sor -
guya çekilmiştir. Kad~n bu 
hadiseden hiçbir §ey anla
madığını, ve k ndi..,ine ta • 
mannle y hancı olan Elmer 
Levisin adından i tifade et 
mit olmasın• bir türlü anla • 
yamadığım süylemiştir. 

- Bu güç inarulır bir s y 
Memleketin yabancısı o • 

lan bir adam Kclı:esnaı aile • 
sinin bir ferdi ıhakkınd;ı böy· 

- Hayat çok tuhaf bir :J 
fey'dir rnisters Storm. Levi - 'LI. •k A 

ain yolda öldürüldüğüne gö· n l a g e 
re bir düpnanı olduğu mu • 
haikkaktır. Bir düşmanı olan ... ___ _ 
adamın ikinci bir dütmanı O yeni ve güzel saatim, on se-
oJmasına ne mani var? kiz ay, geri kalmadan. munta. 

zam bir su.rette işledi. Makine 
Jak: sinde de hiç bir !\rıza. baş.söster· 
- Bu bana biraz garip ge- mınıi§ti. Vakite ait hükümlerin. 

fa. Bir adamın hayatına bir de ıu;15. yanılmayan saatin, ma-
gecede iki suikast hazırlan • kanizmasmın metanetine baka. 
~ ol ası mantıgv a sıgv maz. rak ölmez lbir filet olduğuna ta-

manıen ka.nnat getirmiştim, Fa.. 
Levis bana tuhaf bir adam kat bir gün, daha dogrusu bir 
göründü. :Bu muhakkak. Fa• gece onu d~üm. Bir felakete 
kat hiç te budala değildi. nlamet olan lbu Mdiseye keder
Sonra düşünün hele, yola lendim. Biraz sonra ibu düşün. 
çıkmadan evvel elbiselerinin oede yamld.ığımı anlamakla be-

raber her ihtimale ltar§r saati 
etiketlerini sökmüş, bıyıkla .. ayarlatmak için şehrin en iyi sa. 
.rmı traş etmiş ve iri gözlük• at.çisine wttirn. Snat<:j, saati e. 
ler takmışh. Büliin bunları limdcn aldı:; v-0 büyük ibir dik_ 
yapan adam haya•ı:ını koru _ katle g&:ıdcn aeçirdi1.'"'ten sonra 
mak ~n bir takım iht'iyat konuştu: 
-""'L.t-• · de ı ı b l d - Saat, döıt dakika geri ıkalıaııQUICi erı a mış o a i ir i. yor. Ayar filet.ini ibiraz öne sUr. 

Stand-M:. hu sefer dföıün • ı· dedi -ır : mc ı.. • 
ees&n.i açık 6Öyledi: Saatçinin lbu işi yapmasına 
. - Levis bütün bu ihtiyat mani olmak için kendisine mU~ 
tedbirlerini almıştı. Dün ak - kemmel surett.e işlediğini söyle. 
pm size bu noktayı kasten dim. 
,s6ylemedim. Fakat şimdi söy Fakat hayır •• Bütün ga.yretlo-

rim boşa gitti. Muntazam suret. 
Jiyebilirim. Le 7İs silahlıydı. te işle)·en saatimin ayar aleti ıbi. 
Paltosunun cebin.de bile lö - ı-az öna sürüldü, Pek tabii olarak 
verver vardı. Ve siz de hatır- san.tim de iicrlemeğe başladı. 
lanmız ki sağ eli bu cepte du Ve bu ilerleme günler eeçtikçe 
ıruyordu. Leviş bu taarruzu fazlalaştı. Bir hafta içinde ha. 

.L_ı_ı• f ka k' d 1 rareti kol'kunç lbir ıhalde ~1. 
uc:Knyor, a t ım en ge e· di. Ve nabzı <L't.°l{ikada yüz elli 
ceğini bilmiyordu. Bu \aar atmağn başlıı.dı, Birkaç ay zar
r.uz~n sizden ele gclebilcct:.· fında da şe!ıirdeki en mükemmel 
jini umduğu İçin otomobilde kronometreleri on 'beş günlük 
ııarunıza oturmadL bir nra ile peşi.net~ Bu ihad·i. 

Komiser yatak odasına bir se. teşrinisani ayınm orfolarmda 
dımfa daha dikkatle baktı. ceı:yan ediyordu; ve kar yağ. 

Bir otomobil sesi geldi, maga başlamıştı. Bu saat yüzün. 
Jau ses ıbizim otomobildi. Ka den tediye!erimde ve diğer iş!e. 

rimde millıim bir ilerleme baş 
pı önünde durdu, Bler otomo gösteroıişti. Ayarını tanzim et-
Wldea çıktı ve birbç dakika tirmek üzcra tekrar bir saatçiye 
a ftnda oturduğumuz eda ~ götürdüm. Saat~i, saatin evvelce 
,...,pıdıi. tamir edilip e<lilmcdiğ~ni sol'du. 

-· 'YM'? 

vene ~ağırdı. Bu da... tcmel<tcdlr. <K.Z.U.) remzuıe ın'lra, 
Bler kocamın ~zünü kes 

ti: 
caat. 

• :o yqında, çalıckan. ciddi b1ı 
ba:7, huswd nya reemı mtıeaaeaeler. 

- Bunu siz söylüyorw • de ıı:o:orttercu1k aranı.aktadır. suıtan 
DUZ. 

- Karım da a.öylüyor. Ni • 
çin bize •celefonu açan me -
muru b'.llmaya çalqnuyorsu~ 
nuz7 Telefoncu kızlar bütün 
konuşmaları dinlerler. 

- Bu Lu usta elimizden 
geleni yaptık. Köşke ~hirler 
arası telefon merkezinden 
hiçbir davet vaki olmamıt • 
tır. Adi ~elefon mükaleme • 
1 ri not edilmez. Fakat iki 
telefon memurundan hiç bi
risi sizin numaranın açıldığı
nı hatırlamıyor. Bu iki me • 
mur mesleklerini iyi bilen es· 
ki ve nnmuıla telefoneudur • 
lar. 

atımette cezae'ri brtwnda tı&kJca.. 
Bllseytn ell:rıe (K. ~=ere) mtıracaa• 

• Ticaret UseııJ son mufmaayım. J 
yl· muharebe, hesap ve muMbera• 
b!llrlm. Oğte<lCD aonro. blr mııesaeae 
de ça.ıışmak Uzere I§ aramaktayım 
(T.T.T. ls:i) remzine mDr.ıcaat, 

• Ltaen1n fen kolundan pek t,.ı de 
rece 1lc mezun olmq, olgunluk tm~ 
banmı vermı,, askerlikle alAkul ol 
mıyan, ÇAU§kAD, dllrllst bir genç, çolıı; 

ehven ncretle c;allfDl&k tızere 1§ ara. 
maktadı:r. (l.K.E.) remzine mtıracaat. 

'f. FnıJıaızcayı okuyup yazan, daktı. 
lo bilen bir genç, busust bir mneaae. 
sede çalışmak iatemektedlr. (K.U.) 
remzine mtlracaat. 

• Yfilmek lktıat - Tleanıt melr. 
teblnlıı blrlDCI IIIllfmda okuyan b1r 
genç, ~k ehven nyaUa ?SgıedeD aonn 
~,mak llzere btr lf aramaktadır. 
( Y .T. 12) remzine mtlraeaat.. 

Standiş polise baktı. Bu ba • Orta ı elen &)'l'U:IUt ıı 1&flDda 
kıtı ile bu sözlerin burada lt.lımestz 1:ı1r c~ GtledeA eoma cm 
söylenmesi doğru olmadığı • mnemıaede il aramalltaoır. Babeı'dl 

m anlabnak istiyordu. ı <ı..R.> rem%1ne ru!lracAa.tıan. 
• Ortamekteb!n 8 inci amıtma U.. 

(Devamt oor) dar okumuo. eeı1 daktilo ıruıı.anan, ya. 

• 
SAATiM 

Şimdiye kadar !böYfe bir lüzumla 
karşılaşmadığımı söyledim. Be_ 
ni sert lbir ba.kişla süzdükten 
sonra derhal saati açtı. Sonra, 
tahtadan yapılma şeytani bir 
aleti gözüm yerleştirerek saatin 
makine a:ksammı g&ıxien geçir. 
di. 

"Bu saat ibclıemE!h.al "te!ı:!zie. 
nip yağlı:ı.nmalı, dedi. Sonra aya., 
rmı da dü. _ tiriz. Sekiz gün soo
ra ~elebilirsiniz.,. 

Sa~t, tc:nizlendi; yağlandı, a
Yarı düzeltildi. Lakin bu. defa da 
yavas yüriimeğc başladı. Bu 
yüooen tTenleri kaçırma.ğa. ~ 
ladrm. Randevularıma geciktim. 
Tediyat iş'erim de de aynı şe_ 
];:ilde bir gerileme yüz gösterdi, 
Hayatım intizamsa bir Qı:il aJ. 
dı. Herkes gününü gün ederken. 
ben bir hafta geriye kall}ıorum. 
Gene bir saatçiye !baş vurmak 
lazım gelrni!fli. 

58.1.1.tçi, gözümün önünde saati 
söktü. Silindirinin şiştiğini üç 
güne kadar tabii hacmine geıti. 
rabileceğini ilave etti. Bu ame. 
!iyede, sonra, saat vasati bir su.. 
retıte çalışmağn. başladı. Lakin, 
hir miı!rnmmeliyct gösteremetli. 
Sabahtan öğleye kadar büyük 
bir enerji ~1'cdiyor '"e o derece 
hır'1yortlu ki, düşüncelerimi 
altüst ediyordu. Doğrusu bu ba,. 
kimdan ::;aatim"' n cydan okuya. 
bilecak bir b~1rn saat buluna.bi
leceği tasa V\'Ur edilemezdi. Fa_ 
kat öğleden fonra uykuya, niha-
yet eğlcoocyc calıyordu, Bu va. 
.ziyet ka~rsmtla. sabahleyin ge
ritlc ibıra.lrtığı saatler kendisine 
yetişiyordu. Yirmi dört saat 
jgind" bitaraf bir nnı.a.rla ibakı_ 
Iırsa, vakti göstermekte diğer 
saatlero"n hiç bir farln olmadığı 
derhal anlnşılabilirdi, T~krar. 
ba~kn bir saatçiye götürdüm. 
Ondan dn l1nreket milinin kml· 

m~ olduğunu öğrendim. Da.ha 
feci bir vaziyetle karşılaşmadı.. 
ğnna adeti. sevindim. Doğrusunu 
isterseniz "hareket mili'' nin 41C 
olduğunu pek bildiğim de yoktu 
:ra ... U'\:kin ta.ımnadığım bir a. 
dama karşı !kendimi cahil gös. 
ıtermekte hiç işime gelmiyordu, 
Saati tamir etti. Fakat betıbaht 
filet gene kendine gelemedi. Bir 
;müddet işliyor: son.ra, gene du
nwardu. Velhasıl işlemesinde 
ve durmasında bir karar yoktu. 
Harekete geçince de lbir ihtizaz 
peyda oluyordu. Bir müddet sa.. 
ati büyilk bir pamuk ta.bakası 
arasında s~umaktan başka 
bir ça;re bulamadım. Böylece, 
göğsüm ihtizazm htl6Ulc getirdi. 
ği gıdı'klanmeıfan kurtuluyordu 
~es~ gene bir saatçiye ~ 
vurma~ mecblriyetinde kaldnn. 
Bu da, ötekiler gi!bi ısa.ati söktü, 
ve l>8.l"9ELlan perta.vsırJa mua.ye.. 
neden geçirdi. 

"B~kabm, ded1. M"tl§1tülit ~
keçıeğiz, zıı.nnedarsem.,, Saati te. 
miiliyerek ayarını düzeltti. Bu 
sefer mükemmel bir surette işle. 
mcğe ba.tWınuştı. Yalnız şu fark.. 
la ki, her on drJ.."ikada Yelkovan. 
lar ibiribirine karışıyor; ve iki.. 
sini birden hareket ettiriyordu. 
Böyle ibir saatle vaktini tayin 
etmek dilnyanm en büyük f ilozo. 
fun bile elinde değildi. Bu feci 
hale de bir çare aramağa başla_ 
dun, 

Bu inza.ya sebobiyet. veren de 
eaatin canııydı, Yelkovanlarm 
geçmesine mini oluyorou. Aynı 
zamanda cartııarm da tamiri 
ica:betrn9kteyw, Saatçi, gördüğü 
anzaları giderdi. o günden son 
ra. saatim mükemmel bir surette 
\ş!eme~e ba.~.ladı. Yalnız şu kü.. 
çük farkla ki, gün ortasına ka-
dar vakti büyük bir isabetle ta 
yin ediyor; biUlhm·,,., biroeoon-e 

rada §U i§lert reisliği blnasJ içinde toplanıı.n EU 1.§letme koınlSYoııu 
dA kapalr zatt usulile yapılacaktır. 

3 - tsteklller, eksiltme gartııamesi, mukavele projesi ba~ 
genel §lll'tnamest, umumi su işleri fenni şa.rtna.mcsııe hu.sust ve teııssl 
nameleri ve projeleri (3•) Ura (il) kunış multabmna~ l!U tşterl re 
al&billrler. 

4 - Ek.slltmeye girebilmek için iste.klllertn (31277) Ura (88) OG 
muvakkat teminat vormeaı ve eksiltmenin yapılacağı günden en "' 
evı.·eı ellerinde bulunan vesikalarla birllkte bir dilekçe lle Nafia 
mUracaat ederek bu ~ mahswı olmak üzere vesika almalan ve ., 
yı lbro.z etmeleri şarttır. 

Bu mUddct içinde vesika talebinde bulunmıya.nlar eksllt:ne,. 
edemezler, _, 

5 - lsteklllerin teklU mektuplarım ikinci maddede yazılı saatWI 
at evveline kadar su .Jglcri retaUğ!ne makbuz mukabilinde vermeleri 
dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (8678..10255) 

Zl8J dllzgUD rtyaztyeal Kuvvetli bir 1 ~ İstanbul Unlvenrıteeı feO 
gene; az bir Ucreue lıJ aramaktadır sıncle oku) an bir gen~. nstll 
ıFahrl KA.zımı remz!ne müracaat. vermektedir. (f. A. P'ea) 

• YUkaek 1ktıaat ve Ticaret Mele müracaat. 
teblniD birlncl ınnıtındaynn. Taııslle • Yllkaek ~tiaat ff uca"1 

devam edebilmem için bir tı anyo t>lndt> okuyan bir genç, orı-~ 
rum. Çok ehven bir ücretle n den t>elerıne cebir ,.beDdeae, fiztll ;/ 
saall<!n tuırlcln<le taW günJermde coğrafya dereleri Vttmek 1~ 
oaııpb!lirtm. tstıyenıerm tY.T. 12) dlr. (Sankay) remzine mD;A 
remztne mektupla müracaat etmele. tf Bir sene ortamcktepte 
rı. calığı yapmıı. y1lkaek tab9ll 

• YUkaek tktı.ı.at .,. tıcarct mekw blr genç, fizık, kJmya. tabl~..ıııı 
olnln bU'UlCl sın.uma uyıuı bir cen~ vermek !atemektcd!r. tM 9"""" 

~ğleden eonraıan çau,ıw." U.temeltta 
:Ur. trranaızca olllr daıtWıo ınuııuw 

" ıtanogratıye rakıftrr mWıuebt 

:Sen de anıaı. lS.L. 1'1, rt:awıı. mn 
racaat. 

• Elkt yazıyı mtıkemmel bilen, mt 
tıaaebeden anlayan daktiloyu ıyı kulla 
ııa.n, hukuk faktlltesl.Dde okuyan bb 
genç, tahsiline devam edebilmek içil' 

çalışmak lbtlyacmdadır. B!r avuka· 
yeya bir tüccar yanında öğleden .on 
raJan çalıaeblllr. (A.T. 23) remzin~ 

mOracaat. 
• 2f ya§lllda tatanbulda bir rabr1. 

ka.nı:n elektrik tamir lşlerin<le c;allJ&ll 
bılr gene;, berbangt bir mOeaeaedl' 
tıergQn muntaz•man ~ saat çalıpbUlr 
(A)'&l) remzıne mD.racaat. 

• 2ö yqmda, aakerllkle illftCI ol 
ınıyan. ortamektebln lklDct emııma 

kadar okumuı. eekı yazıyı bilen eer. 
daktUo yazan .ıtr be.y lf aramalltadır 
(C.U, M2ı remstne müracaat. 

• YUkaek tahstıu bir genç, uee " 
ortamektep talebelerine beaap. ce~ 
1llm7e. Gldk denlert YVmek Wt.e 
mektedir. Uıt.B.) remzine mUracaat. 

• Alle.,, yazlyett dolayıslle falıW 

teaıııe devam edemtyen bir ODJvermte. 
U genç, lf aramaktacıır. Her ttırıo J&. 
m l§lert yapar, den ftrebWr. tOr 
tıan > remzlDe moracaat. 

• Eek! ve yenJ baJ'fıeıi okur 'ft 

yasar n biraz da daktilo b'Jea blr 
bayan, mnnaaıp bir lf ~· (il 

A. K.) remztne mUracaat. 

Ya.zan : Mark TVain 

Çeviren: Cevad Tevfik Enstm 

saatin makine kısmından an vı · 
zıltrsma. benzeyen bir vızıltı işi. 
tiliyordu. 

Bu sırada yelkovanla akrep, 
mütemadiyen dairenin etrafında 
döruneğe başlayordu. Hatta o 
kadar süratle dönüyordular ki, 
bunların yelkovanla akrep oldu· 
ğunu tayin imkansız bir şeydi. 
Bir müddet sonra da duruveri. 
yordu. 

Son defa olmak üzere büyuk 
bir teessürle saatçiye gittim. Sa.. 
atimin parçalarını sökerken, a 
damı c!ddi surett.e göz hapsine 
almıştım; 11aa.tçiyi sıkı bir istic 
vaptan g~ireccl<tim; çünkU, va._ 
ziyet vehamet kesbetmeğe başla. 
mıştı. Saati iki yüz dolara al
mıştım. Şimdi ise.. Bu bir sQrU 
tamiratla bu meblağ iki il~ bin 
dolara çrkmı!Jtı. Fakat saatçinin 
hal ve tavrını tetkik ederken 
kendisinin yüksek b:r malfunata 
sahip olduğunu anla.dnn: Evet, 
bu da diğer safil saat tamircile 
rinden f arksızdr 

ın,kiya, saa~n bütün tefer. 
ruatmı tıüyilk bir titizlikle g&z
den geçirdikten ecnra, tıpkı di· 
ğerleri gibi büyük bir soğukkan. 
hlıkla şu mutalfütda bulundu: 

"Çok buhar yapıyor; emniyet 
IUpapmı açık tutmanız ıazmı •. ,. 

Cevap yerine mU.tıhiş bir dar. 
be indirdim. Adam, öldü. Cenaze 
masrafını da cebimden ödedim 

Ölü amcam Vilyarn (All;h 
r:ıbmet eylesin) derdi ki: At ek. 
diğin parl::ı.yıneaya kadar iyi at 
sayılır. Parladıktan sonra at_ 
lTktan çikar. Saatte saatçilerin 
el~e. düşünceye kadar iyidir ... 
~-ıtükten sonra saatlikten cı. 
kar. Ve zavallı adam makinist 
demirci, ve ayakkabıcıiann san'. 
atlerinde muvaffakıyet göetere 
mcdi!tlerini öted::~beri bUyük 
bir alaka ile araştırıp dururdu 
Llkin kimse kendisine bu hu· 
su ta malumat vemıemişti, • 

remzine mUracaat. 
• Devlet mlleaeeeelertnd'° 

çalışan bir muhasebe mem; 
akşa.m •at il ten 80llr& ftl 
gtlnlert 13 ten itibaren bılllOİJ. 
selerde. §!rkeUerde, tsc:a~' 
bOroısrda Çallfm&ll ı.t.em••~ 
tuuebe Ş.Ş> remzlne mQreP"' .. 

• Yük.sek lkUsat ..e ~ ıı' 
btD1n birinci aınıfmda oku,.
ehven bir UcreUe lf at9 ..ı 
Yuhuebe n framm:atl 'f 
( A.B.A, 2:s) rems1ne m~ 

• Ayda OD Ura U.Cretıe nar:, ' 
aqamları alUdan 11eltia ...,...~ 

ıışabilecek genç bir tıaJ9:°'_., 
vardır. Çocuklu Yeya çocu~ 
lbt!yacı olan terclb edilir " 
remztn-:? mekt~ıa mu.racaa'-

Aldınnız: 

A.şatJda remldert yaoll ,rl, 
ku.)-uculanmızm aamlan ... f' 
mektuplan ldarehanP.mlwetı 1 

lan bari~) ber ıu.n ııababtlll' 

lan, (9' 
(Karde§ler) (18 ı,m) (SJ..) 
.(H. 9!JJ (İngcl 27> (PJ. 20( 
(Y.:U. 71) (Bar) (8 1) 

tY. Alan) (Harika) (ŞerınJııl 1 ı 
(Teoman 2.5) (D' 
tN. Maskeli) (M.A.K.) t ( 
HepUnlll) (L.6.) (H.V.) f 
(Leman Y.) (Denk) (2'1 t 
(3~ Aydoğan) (Tez 41) (2'f 
("Je.ılk 520 "J. fO,, "Muhtaç,. 
ıerlne gelen mcktup1ar bfld 
adreslere g6nderllml§tir.) 

Bayan beTberi bir 
arıyorum. Manikür, 
ve mizampli bilmeli. ...J 

Adres: Boyoğla Şlfbane ~ 
n:ıpark karJmmıta. ÖUıD ...,
No. l'1 Oevdet Varol 

ıs~~~ir ~~ 
Merrl!vende Bir ı;, 

htıklAI Caddee1D~rn1' 
KOMEDi KISMlrt., 

Bugün GUnd!lz 1f d::ı 
ÇOCUK OVUN" 

Akpm ~.30 da: 

KörDö~ 
--<>----

8eyoğla Halk Sine 
RugOn S bOyttk Filim bl,,,_
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