


24 TARJHI DENiZ ROMANI 

Rozit.ıı. sözlerini şöyle bitirdi: "Eğer bu kafayı 
değiştirmezsem beni, kırmı=ı §&toya gönderecek
miş! Göndersin. Burada kalusam ne olacakmış 
san!ı..i .•• Anlaşılan §atoya hapsedecek; bundan ne 
çıkar?,. 

Şimdi lıiç göz y~lan kalma • 
:nıştı; bir erkek gibi konu~uyordu; 
dadts nrn sfü:lerinl sanki duymu -
yordu; sanki nuutk veriyordu. Söz 
lerlni şöyle bitirdi: 

- Eğer bu kafayı değiştirmez
sem beni, k11-,nızı ~atoya gönde • 
recekmiş! Gönciersin. Burada ka • 
lırsam ne olacakmı§ sanki .. Anla
oılan şatoya hapsedecek; bundan 
no çıkar? 

!&.san bir '1efa blr işi yapmayı 
kafa na koymasm, yoksa muha • 
fızlar, şato duvarları, kuleler ve 
demir parmak) klar neye yarar? 

- Rozita, darılma ama, sen 
gerçekten garip şeyler söylüyor • 
sun!.. Yoluıa. - ... 

- Niçin ııustun ! 
- Bilmem .. Aklmı almıyor! tm-

kAnı yok.. Böyle şeyi dUşUnmek 

bile dnayettlr; bir TUrk forsası .. 
Kimin nesi olduğu, nereden gel • 
diği, ne olacağı blllnmlyen bir eE· 

ki korsan .. . Haytr artik konuşmI• 
yalım. 

Bu sırada kapı vuruldu ve Kor. 
çitta yemeğ'n hazır olduğunu ha
ber verdi. Rozita: 

- Ben inmly.?ceğim ! 

Dedi. Antonlya !>unun en bü • 
yük saygıs•zhk olacağ nı söyledi; 
öteki ı...rar ec!iyordu. Beg daklka 
sonra Konçitta gene geldi; herke
sin sofrada genç km beklediğ"ni 

bildirdi. Antor.iyanm telaşı son de 
reccyi buluyor, yalvanyordu: 

- Allahaşkma gel, Rozlta. Bi.. 
ze burayı cehennem edeceksin. 
Baban diı, annen de çok kızacak • 
lar! Ayıptır! .. 

Genç kız derin derin nefes al
dı, ueyaz ve dolgun göğ!!tl, yuvar. 
lak omuzlar. uzttn uzun «ınedi 

- Pekı ... 

Dedi, odad,n çıktı; merdivenden 
salona indi; orada.ltllcrl btrcr bi • 
rer ve baş eğerek selamladı. Dar 
gmhğ:nr be!li etmiyen fakat hu.
ta göriin"n bir sesle: 

- Atfınızı rica ederim! 
Oe.di, yerine oturdu. 
O sırada Ameçi geldi; valiye 

yaklaı:ıtı. 

- Bir p~ta... Acele mektup 
getlrmlcı! 

- N..,r.,.den! 

- Madrittrn ... 
- İmparator bıızretlcrlnden . ., 

nıı. 

- Zıuınederim. 

Don Alvaro hemen kalktı: k<>-

nsına: 

- Siz yeme,inize devam edi • 
-Giz! 

Dedi. L!Idn Donna Margarlta 

Gene sustular, vali ancak bir 
kaç dakika sonra olrkaç kelime 
daha söyledi: 

- Bir seyahat var, deniz seya· 
hatt .• 

Havadan, sudan, denizden, o 
günkü ziyafetin hoş taraflarınc!an 
bahis açtr, lakin Rozltanm yaptık
larını hatırlatacak sözlerden hep 
uzak kaldı. 

Sofradan kalkarkf'!n Ame<;l ye • 
niden ge:di: 

- Muhterem sinyor, başka bir 
posta! .. 

- O da acele mi? 
- Evet. 
- Nereden? 
- Kartacenadan... Ba~ amiral· 

lıktan. 

Elb~i U>z ~ ç!lmura bulan -
mış olan uzun boylu bir asker 
koeaman mıı.hmmılermt ııanı;;rdata 

:rak salondan geçti. ondakllere 
hi . bakmadan Ameçintn yanıba • 
şmda. koridorun ucuna doğru hır. 
1ı bızlr uz-ık1aştL 

Sofrt"':ıldler oturma salonuna 
~eçtiler. Rikardo r'\ftan bir kitap 
aldı: annesi eordu: 

- O nedir? .. 

- Dekameron .•• 
- Sesle oku, biz de dinliye • 

Um! 
Don Alvaro kapıda glSrUndü: 

karısı son gelP.n mektubu hatır • 

ladı: 

- Ne haber? Umarını ki iyi • 

dir! 
- O kadar değil. TUrkler gene 

Penon Da!jeı e h\leunı için han · 
lanıyorlarmr~; 'mdat g8nderilect>k' 

Rozita ayağa knlktı: yorgu;ı ol
du ~unu a5yliyerek !zin J&tedi ve 

gitti. 
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BiR ZİYARET ... 

Gen~ kız günlerce yalnra ye • 
m ... k için 11alonda g-öı-Undü: öteki 

saatlerini hep odasında g 0 ç'ri • 
yordu. Kitap o1<ıırrak iısth·or. o • 
knvamıvordn. ö~ ve dpnteY i~ 
fon 'l.,U bti.,h'1ti1n ayl•T•·nmn. p,,,,.. 
c~l'eden d<>nize vo l!"l"'İ1°r~ htık • 
hlT zamazı evvelA_ blru fera~h • 
vor. -.onra ıst.Ir.ı.bm::n rtaba artı~. 

jmı hlssci;,·ordu . Ne_bfl:asr. ne .an 
ııesl, ne de kard-:;l. onu. avut·:;ıu>r
tar..dı; ya~'"l""ı fl.ntoni;-'l n:-acıra :;c. 
t'y9r; ~ln!rl;)rlnf yat:;•mr:ı.ia oa • 
~40-.:la• "~ut bu na.sih'ltl"r &o. 

zi~ kul~~a si ...... t:,rordu. 
( 'f:e"Jtr.""ı t)ar_, 

S UWZW!t WWW 

Yeni Sal ah 
Htis,.yln Cahlt Yalı;m HIUarin ~n 

outkw.u tnhW eden tıugtlnkU mı:kaı .. 
alnde u•yor ld: 

Don Alvaro Am"'<:iye postayı !.. 1 "Lltız:dekl nutkuııı!ıı gtıÇP.ll gün Wt. 
c;erl aım:ıs·nı, kendi o:ias•na getir- lerın w'·ıe:ıı.;ı ı;i'ıt. Avasturyanm U. 
mesini emrc:ti ve o tarafa doğru ba:;.ı bil~ fil< Alm:uıya için b.ıırlcl al~'B· 

ııetln•lrı lı.ııldkak-n bir ~:ıltmı muvaffa. gitti. Biraz eonra U<.!tO ba,-ı toz va 
ldYf't1°rln bl\,!ıınJ!l<'I olmm)tur. Çttnktt 

~.mur içinde, uırun kıl•çlt, belinde Alman~ n hudutl:ırı dışııı:fa kalmı' 
iki tabanca. !firtM:fa b!r çanta, büyUk Alm::n k tlel:.>rl d!!l!a ıuen~ut 
belinde uzun bir rn~ tn~ıvan bir idi ,.e bu milyonlarca Almunm da r• 
asker e".ıona ~·rdi: 8"fr'1.~a!dl~rl 

sert bir hareketle e0 lt',,.,, .. ~,. va • 
linin glttl~i kori-'orda kayboldu. 

Bir~z sonra aeker tekrar görll ... 
dil: t""trnr avni ı;ıeıkllde l!lellm 
verdi. çrklfl gitti. 

Don Alvaronun dönmesi iç'n 
on beş dakika kadar beklemek la• 
zımgeldl; sofraya yeniden otur • 
duğu zaman yanık yUzUnde mUhim 
bir iş alml§ insanların gururla 
kanşık endiş~i vardı. Yemek s~· 

eiz başlad•. Ayni s essizlik içinde 

na '!.-atana lllınkı ı;ay~!n;Je bUylll< Al. 

1 

manyn~·ı tnmamıamal< icap f'-derdi 
B:ın:l:ın d~Ju:;ıdır ld düny.ı r.Iltürrumıı.. 
ıniye<41 A\w,turyanın Alman~t'"Jll il· 
bal<mı rı.a.ıl takdir Vf' memn·ınlyet ı.. 

l 
le kaqılamışsa Sllc'.r.tlı-rln Çf'ko<ıl<"· 

11ıı.kyAdo11 ehnma11m"& da Almnnlan 
hak vPrmltttl. Memr.lln Almanyaya il. 
lıBla IJ('k tabii gll l'nmllştU. Oıınzlg 

re Koridor II!f>,5el<111lnln de Alman hak. 
larıJ10 t,.mln edecek bir ııatttte halle. 
dlJmP<ıl pt'"k mllmklm:JI\. 
mtıer bütlin Alnınnlıınn uzan lell.,. 

lerd •nbcrl en bl.iyül' bir mllll gnye o 
larak lrnllıl rin:lc ta,ıd·ldnn bu l:l~li 
v:ıt:uımıı. tc.>rn!n et..'ltcl; ,creflne Uya. 

devam etti; Do:ınn Maıgaritanm ıaıt ıcı:abetmı5 bir şeftir. Errftr bu mr 
ytlzUnde Ye bakt§larmda merak \-afraklyctıcrilıı iktifa etmı, olsaycn. 
Glsmıuyordu: bit" !JIY sormak fsU.· yahut o ıtiinlerde eceli gf'lerek vefat 

f.'-~-• ....._. ~ ..._ rtseydl hle tfiphe yok ki tarih onu en 
,.. aw ~6iWii)Ohdl. -1:111 sonra 

1 

btlytlk !-lya!lt ıılm:ıJar arasmda llelebf't 
dayanamadı: yAd ı·d'X'ektL Bir mtııetı mağlfibiy..t.. 

- Hayrola... He var?. J tin zlllet "e 1.1tırabları lçlnden alard 
t • - i'ena değil. 1 ........... ··aneetn Jl9!dıak tıa1tt-ma 

H A B E R - Akşam po!tası 
us M Ut 99 

T • 16 MART 

P~•--~-~~~-~--·~·-~-----~~-••••-•~--~~~•••••~ıı-"-~------ • ' r 

c, ll!t. :tn- : Reis:cumht:r j 
~~-~-~------------ j Tıbbiyelilerin 

1 
'--.... -----------.---,-----.------··1ı telgrafına cevap 

H Ub d•I 1 o 1 . . t l I : cevap verdiler 
e.n ~ a ı , . ç u ve ar ı arın L:::~::.: ~.::.~ .:.::":'.'. 

ıle~y~!~~~~~!~11 ı 
1 

kont r o 1 u na baş 1 an 1 yor' ~~tı~:~:ı~rd~e:~~~=~m=~ 
b ııU bu tazlnı tel0 ra1ma çok samimi ve 

tasfiye onoları takdirkfı..r bir cevap gönderml§lerdtr. 

ab.nlar varmış Faıı·h, Emrno··nn, Beyng""'ru va Tıbbiyeli gençlen ve bUtUn tıp ll~ 
V 'i.J miuıizı memnuniyet hL leri içinde bı. Maliye Vekaleti tarafın 1 

ı~~~~e~ah~~~~ta01~~~~jti~;; Kadı. öyde ayar n.er.(ez.erı kura:du 1 ~:::~.J~u leıo;rafı aynen aşağıya ko. 

de müb:ıdil sıfatiyle tevs;k c.dk. o.ııvcr.slre Rektörlllğtıne 

leri istihkakıara 1!''1":.ü:~ tasr: .. .: Beledı'ye bu senenı·n o··ıru" "e le+l .. deaı'l mu:ı·-·"n vazi,7e" " lSTANBUL 
~ " • erını b • .ı ~ ·- Konferans salor.wıda toplanan tıb 

bonosu aldıkları. hal'::uki bunla- I tartı aletlerini muayene ve dam. olanları kontroJa karar ve~ış. t.nkbc .. r.rıen faI,ült:-.ııln ıı.ı lin<'U yı!-
nn hakikatte sadece gayri mü- galama işine b:lyük kaza mer. ?.~.a evvel m~murl~r.va.sıta~ıyle .önümtl mlln:ıse!letlyle telgraf aldım. 
badi! oldukları anla!iılmıştır. ::: ı 1 kezlerindc yanndan itibaren olç~ı. ve ta~tı aletlerını yer!er.ınde rıb hocnl.!ı..;-ın~ı ve çalışkan ıaıetıt-Jert. 
suretl.a bu gayri mübarı;ııerin ba..ı:;layacaktır. Bunun için Fatih, tet.nk ettırerek muayenesı lazım e evgl ve tebriWerıının lt!Ağ buy. 
~avri kanuni olar.ık mübadil Eminönli, Beyoğlu ve KadıkJ) ı;elen bütun ölri!l r i<'in müra. ~ı;a!lmı rica ederim. 
hakmdan istifade edip aldıkları kaz.alarmda ayar merkez'eri ku- caat kağ1tları verilmiştir. lsmet tNöN1) 
tasfiye bonoları iptal olunmak.. rulmuş ve memurlar dünden iti- Muaver:eye tabi tutu'an ölçü 
tadır. haren gönderilmiştir. !lu sene Ve tartı a' .'İ 930 Eene":r, 'e ı • • • 

Malive ve Sıhhat Ve'?t.'ctleri öl~ü ve tartı aletlerinin kontrol dam<.?alanmış olan bUtün ölçil· lflf "nClla IStl4fl'aA''I 
:laha bu ~bi hfıdiseler bultınup ve danıgaqlrrıııası fı:ıi başlı:a a. ler. senelik mtıavene damnnsı '1 ' i\ 
l:mlunmadığ·ru ehemmiyetle talı- 1 yar merkezlerinde yapılacak. Rilinmiş veva okuııam1yncak ha
!dk etmektedirler. ihtiyat; nisbetiruie bilahare di.ı-;er le p.elmiş olan ölc;üler ve tmtı 

Sıvasa kar yağdı 
kaza merkezlerine teşmil edile. a1etlerile sahiplerinin nv1r veya 

tahtlıt o:unuyor 
Francala daha fazla 
hastan~lc~e verilecek 

cektir. damaacıl!'ldan ş:· · • c.ttiklerı ~ 

Sivas, 15 (A. A.) - DUn basl:· 
ıan ve biltUn gece yaıfan kardan 
>litUn şehir vo etraftaki dağ ve 
tepeler karla örtUimUştUt. }{arlar 
ıiirııtl 0 PMY'"'E'kte-•ır. 

Belediye, bu sene, ölr.ü sahip- tün ölf'lllerdir. Muavere frir;n 
terinin es.,af ve ticaret erbabm , mfr·esinde sonra l:e!edme teş!ti. 
iş1erinden kalmama~an ve milş- latr "el1rin her tarafmd~ ur . .ı
külatsız dam~a işini bitirr"f'!eri mt bir kontrol yap.lacaktır. 
tn"'k~!l1;te biitiin nl~ii ve tartı • 

Toprak mahl!ull"ri ofi<'i, fran • 
::ala im:ıli için §imdiye kadar ft • 
rmlara vermekte ol1uğu 226 c;u • 
val untı 140 çuvala indirmi~tir. 
Has ebnek yiyenleri ikt!fn.da al:ş 
~ınm.k e.rvı edildi3inden francala 
unu böylelikle ta!ı.dit c~ilm"ktedlr. 
Frnnt'ala unu evvelfı l estane ve 
;aetane derecesindeki mU2~esel '• 
re verilec"k. geri kalan k e:tnı f!· 
,.ml:::r arn.'3:n·':ı tak.::im di'cc:1;:tir. 

Barık bollaştı 
Balıkçılara buz temin 

ediliyor 
--0--

"'e"~ sıavaı )'ara 
taze torik 
göacterildl 

Diin limanımızda, bilhassa to. 
rik ta.r:aıarı civarında rnUhb 
mi'ctarda balık avlanmıştır. 

Balıkcılar. buz.suzluk yüzün
den, tutulan balıklardan mühim 
bir yeklıuun denize dökilldü~ü· 
nli ileri sürmüşlerdi. Buz fabrl· 
kası ise. amonyak kıtlığmdan 
dolayı günde 500 kalıptan fazla 
buz veremlyeceğini balıkçılara 
bildi~i§ti. 

O za.n1an belediye. buz istihsa· 
latmı arttırmak maksadı ile Ro
manyava amonyak ıS!Ilarl;ı.mış 
\Te tüoıer göndermişti. 

Haber aldığımıza g-öre ısrrar 
lanan amonyaklar şehrimize g-el· 
miştir. Balıkçılar, ihtiyaç nisbe· 
tinde buz temin ettikleri takdir
de tutulan balıkların hiliınü mu· 
hafaza edilece"?ini söylemi'.'}ler· 
dir. Balık fiyatları normaldir. 
Çekoslovakva"ra bile taze torik 
satılmaktadır. 

Ver:i nişacır 
yapı~ıyar 
-·-Ancnlc, ecnebi 

nışad.ırından p~lıalıya 
mal olacak 

Bir firmanm fiat mur<>kebe ko. 
misyonuna müracaat ederek yerli 
nişııdrr im:ıl etmeğe muvaffak o'
duğunu haber verdi§ini yazmıştık. 

Ancak ecnebi menşeli niı:;adrrm 
kilosu 70 .. 75 kuruşa mal olurken 
yerli nışadır 81 kuruşa mal ol .. 
maktadrr. Halen 2000 kilo yerli ni 
~adrr mevcut bulunmaktadır. 

Altın 24,5 lira. 
Aıtm fivatlat T ~ Ukse1mekte de

vam etmekted:r. DUn bir altmm 
riyatı 24.5 lira idi. 

• Açık tıuıwıan vilayet idare heye. 
tı azal1ğ'.na sabık valllerd n NecaU j 
Şumni tayin oluna: •atur. 
* Bir gazetenin t alda lhracma mi!. ı 

saade verlldiği şekllndcld b::ı.berinln j 
doğru o mat.lığı anlaşılmıştrr. Ticart.?t 1 

vekaleti ihracatçılara lisana verilmesi 
ni bildirlr tebligatta. bulunmamıştır. 

F crah yancnnına itfaiye • Pazartesi gtinUnden itibaren şeb-
e• rlmiz<leki bütUn mekteplerde tifo a.. 

geç gelmemiş ~ısına başıaoacaktır. 
Ferah tıyatroımmm yangınma. *Yeni bir Up ekmek imal lı;in bete. 

itfaiyenin geç gJttır.; ve bu yüz· diyece perşembe veya cuma gUnU bır 
c!en yangmm genicılediği ha!~. lırmda yeni tecrObeler yaprla.calttır. 
kmda va·nlan iddiaları beledi,·e • Belediye, Beşlkt&§ ıle Kuruı;eşme 
riva!eti tetkik etmh•t;r. Tetki- arasındaki tramvay caddeslnJ biran 
kat neticel!•nde itfafvenin ge~ evvel tanz!m etme~ kc..rarlaştırmı;tır. 
ge'ı:ıcdi~i. f:!t'rnt itfaiveye gf'~ 1 Caddeden denlz'n göruımesine ma.nı 
hab"'r verildi~i anla~llmtFtir. olan duvarlar yıktlacak, böl1cce ye. 

Gec; haber verı"''er hakkOU:a :un J"r yerinden denizi görmeK kabı! 
takibata ba~lanmı~hr. olacaktır. - CWWSUSAM& 

oturtmak o millet ht':sabınıı. çek bU. 
ffü< Lir l~tlr. \'ulda beııerlyet Bitleri 
blr d~ktor no:ı, t:Jr dolctor Bebrtnı 
gibi tızlz ve tcl<d.ls etnıl,reccldl. Fa. 
kat en.<>a'U siyası ,eflcr ııreıımcla ona 
rok ııa•lak blr l er ayım cartı. 

Çol< te<:ssllf olunur ki llltler bugün 
büta?J dilnya ınWlyetperverlerlnln 
t~: Jir ,..,. m-;ıh;ıbbetlcrlnl celbedc-n bu 
m:l\nffııl>l,ı.·etk. den sonra kendisini 
çek Icnıı hl'<lere kaptırdJ; hak ve ada. 
lct mcnmml::ı rnıı bir tnrura attı: hır
l'lt'!\h'\, gunır ve tulıaltkl!.me eıılr ol.. 
du ve rtlmyıı.ya h!Ullm kesilmek hev<"• 
ıdne düı,.tıl. D.Jıe gelinceye kadar mi' .. 
Hyet hJıJerinin blr !JWDplyonu cibl 
blC'Fkl allUI ve milliye* hissi namma 
zulüm Vf' t:ıl:ı:ıltl<Ume lıı~-nn etmJ, bir 
kahr:ıın:ın gibi ç.a.rpıp.n Hitıer, birden 
bire . larlı.tn Jmytl.::ttlğl zulüm VI' ta. 
hn!füfünlcrin r:.ı rrııitbl,,hıl t:ıll::lk et
mek l<.11:,-en bir mUstcblt 11fııt.llc ı,on-
,u nıilleUerl ııznıeğc ve rtlnyayı tehılit 
etme~ başladı. &ııelcrce mesai netı. 
c-.eııln<le kaz.andım me\·ld ve ıtıban 

biran lı;ln'.le etıJen kılçırdt. Ordııbn 

~'!rt~·et l!."ln bir dfet ve ft>Jı\l•et hft. 

tini al:ıı . ., 
Muharrir, bir zamanlar bUtUn dün,. 

'9JllD lle'Vglli!t olan Hltlerba. bu-

gilnkU vaziyetin! tahlil ederek ~zleM. 
nt 'öyle bltirlyor: 

.. Bitlere en bUytık dU,manlık ken. 
dl netalnden ,-eımı,ttr. BugtlnkU cihan 
sır namze:il Bitler dUnkll vct:ınl>f'rver 
Hltlerin '8J1 ve ,ereflnl elinden ga~. 
b::ıtmlş ,.e onwı tarihteki mUstcana, 
11ayfırnru yutmıştı . Bugtln harpten 
o kadar m:.iteneuır olan \le Avrupa 
işlerine karışrua.ınıık lııtiyen nırteşlk 

Amerllla elkdrrumumlyeslnln Bitler 
aleyhinde verdlğ-1 mahkilmlyet kamn 
lkl Bitler arusmda tarih ııayfaları iç.in 
de cereyan eden faclanm vicdanlarda 
doğurduğu kanratln ifll()eslnden bat
kıı bir şey değildir.,. 

Vahıt 
Asrın Us. bugünkü makalesini Yu. 

t\!'.nJ!'!tan.ın Almanya tarafından tehdi 
di mı.:s<:ieslne tahms etmiştir. Muhar
rir "Yunanistan kolay yutulur ~ir lo1'. 
ma dcgilclr., başlıklı bu makalesinde. 
Alma& ordusunun Trakya hududuna 
gelmcs1nin Yunanlstanm harp ener. 
jlsind<! hiçbir deği,lklik yapmadığını, 
bllil.lda M.usollnlnJn idare ettiği bUyük 
ttalya:ı taarruzunu 10 bin telefı:ı.t ver
dirmc!t suretlle kırdığını, kahraman 
mJlletın '')'& istuı;W. "' ölüm!. döviıo 

Stok kırnaş 
mağazası 

Lül:s m:ıaaza olm~dır, 
hald~ yi~zcle 50 k;.,. a 
mal satıyormuş 

--o-

Sn1fbl adureıe 
ver.lefi 

Fiyat murakabe komis) onu dil . 
de Sultanhamamında'd bir : • ..t· 
maş mağa?::ısı ~ahibini ihtik5.r 
Eıuçundan adliyeye teslim etmi!:ı;
tir. 

Bu Sultanh<1"'1a""'lmda Stc:;: 
m~ğ~ş1dır.. '. Mağaza Ş&Mbi . 
lHks kararı almadığı halde yUı. 
de 50 Mrla satış yapmaktan 
maznundur. 

Cezalanclırılan e:mn f 
Taksbıde 35 numarada kı:ru 

kahveci Misak sattıqı kahveye 
fiyat etik~tini koymadı~ınd:ın ce
za!an~T11m1c-tır. 'Taksimde Ah
met F::?rn•hun frr"""\la fırının. 
da da 14 kilo c'u·ik tartılr fran. 
ca!a culurmmı bun!~ mü.sadcrc 
edilerek sahibi cezaya çarpılmış
tır. 

Eminönü m'?ıta1·asmda da 4.3 
esnaf muhtelif suçtan cezalwı
dmlmıştır. 

-0--

ihracat ve itlıal~tımız 
Dün muhtelif memleıt~tıere. 

de:i, kuru m~yva , taze tori!t ve 
saire olm"k üz2re 300 bfo liralık 
ih:-., eat yap!lmt<itrr. 

Evvel!d ~n Alnıarıvadan nç k· 
'.tomo'"if g"'lml<>tir. Bul~ ric•tıındnn 
da kimyevi ma•'1~ler ve ııaçların 
g"lmesl bekl~nmektecilr, 

:ıl Uzdrinden çelikten bir kale haline 
geld.lğinı Almanya.om SelQ.niğe doğru 
taarruzn geçtiği taltdlrde bı..lncağı 

\-esilenın yeni bir diplomaııl garibesi 
olacağını anlatarak diyor ki: 

Yun·ıni•4-"TII b"' gUnM yutula
cak bfr lolrmıı hrz"'d"'n ttn.'y:ınm 
n:ı.'Jıl :ıM~nmı"' ol<lnl'hı b(''! :ıvd.,n
bet1 Arntt\'tltln'' d"'~'arm:la"I ç:ır· 
rn<1mıı.l:ır'n rıı'.'.1>ft o•~ ... Eul~a lc;hn· 
d::;n •'l., .. ~e bir b!ldHI'" Vun~nlstıı. 
nın t~li!ll atmn1,:ı...c ... ~<fnt !'lnn"·or· 
S'\ A•nen•·a <la a'ıl""~C'"'1 t·r. AMe. 
rUı:o. Cumhıırr"i«I Rıızvclt ":ırdım 
kanu'lu m<?rl~ete j?f:di~J ıct!n ~a
ze4-""llerl 'kabul ederek şöyle de-
mlştir: 

---0----
hfiaiyenin e~ki 

otomcbHleri tamir 
eililccek 

B:.>~~dh'e m"vcut mü"':lUl:?l' J:-r .. 
'i smıh itfaiy.: nin fü:tü i~e ynramıız 
hale lr:ıiş faknt şasi ve l't''.:>~örl --
rl sa~lıım otomobilleri üzerine yer 
11 kııro>eri yaptmlmasma karar 
vermiştir. 

Jalatın ih1ı~ an 
Yü2de yüz icar etme!< 
fotiyen mu:!evm"n 
muh~ ;:ernenine t:ün 

b::ışb.ndı 
Fincancılarda tıbbi ecz:ı. tnclri. 

Raşit Sevil adında bir mus:\i, e
lind "ki stok jelatinleri rr.melc!t -
tin zaruri ilıtiyaçları karşzsmda. 
s:ıklam:ıktan ve bir ecz· cıya da yliz 
de yUz kô.ı la :.o;:,o liralık mal sat
ma!c suçuv1a maznım olar"1t yaıt~. 

lıı.runıs, atlliyece tevkif olunmuş • 
lu. 

Uaznunun duruıımas•na dün i • 
kinci ceza nızı hkemesinde b~"ıan • 
mt' ve şahitlerden eczacı Nc·•fö, 
Riz:ı.. komiser muavini Affan di-. 
1 ~nmi'}lerdir. Ma.hl:emcye ~c:lııt c• 
leralt eelbedil::!n Samoel Pardonun 
da işte alf.k~s~ görUldUf;iln<len 
m:ıhl:em~ce tev~ifine karar vcr1•• 

nıi"tır. Ila:'!rnme, di3cr ~::hltı-Tin 
dinle .... P"nesl ic;:in Ç'.lrı:::url-.a gU:ıü 

S'.'1'\t 11 e tnli'> olttnmt .. ;tur. 

POtl'iTE: 
-····················-
Uuç yerine 

tentürdiyot içen 

B.r kadın zehİriendi 
Ka1ıköyünde, Rasimpaşa maha!. 

Les!nje aynlıkçe~me caddesinde 82 
numar.-.oa oturan Halim Seztnin 2:S 
}'O.Şın•nkı karıst Raife Sezen, h.rgUıı 
alm:ıkt:ı olduğu ııa.ç yerine yaulışlı1'. 
la bir ~crbıı ka. ığı tentUrdlyot tçnıft. 
zehırı~rerek nüı::ı!llle hastaııesıne kal. 
dırılıll;fiıtJr. 

A.G.\Ç BUDARfiEN YERE DtlŞTtt 

B<"!•e~ıye temizlik ameleainderı Oa. 
maıı 'rı.rk, dUn Ni§ant&§tndald ağaç. 
lan ttıJEirken, muvazenesini kaybede. 
rek dıışmu,. başmdan ve muhtelit 

"Ordunun ve donanm'lnm meıta' yerterınden ağır eurette yaralanmq. 
maakmlan Nr l-n1"1l ma!zem"l!I Uı1. 1 ur .. 
t.eııl hl'·nrladılar. Ilunbnn bir im~· Osman Tnrk baygnı bir halde Aıne 
m1 tr~iltereve. rll;";;er l<•snı Von:t- rikan ~lletanestne kaldırtlmı~tır. 
n!stıın" gidecelttlr ve b\l\·\ll< bir 
slir:ı.tle mahallerine yettşttrtıeeek· Bffi RADIN Dtnt DIB.t 
tir.,, 1' ANIYOJU>tJ 

Dl~er tan.>flan 12 mart tıı,-i''!! Kad!höytıı:de, Kurbatahderede. 
b1r Lmıdr:ı tel'!rnfm~ göre A\"tl!l· HUrrlyet aokağmda, 71 numarada o. 
tralynh ve Y"n1 z~'anıbh lut.,l.,r. turıııı Emine Yılmaz adında bir kadm, 
d!ln müre:'--b bh· lm\'VCtln ~.,•:a mangal yakarken sıçrayan bir knıl. 
bir hBl""I sa.,"tS!ll~a lmDan·tmak O· eım "teklerini tuhı§tunnuıtur. 
rere bô.cliseslz olarak orta ~arka Emine Yılmaz bir taraftan beln"• 
varmıştır. mağa, bir taraftan elleriyle et.eklerlnJ 

Gerek RUZ\'P,'tn ~ISzU-,e, ~erc'ı söndur-me~e başlamıı, n bayet yet!ten 
to.,!lra t~J,~nf .,"!! İ~!\rr" '" ''l"kıt ı Jet: '.ltcşı şu dökerek söndUrmUierdlr 
edi"lrse Amerllta ve ln,.llterccle rımerl.tden ve muhtelit yerlerinden vr. 
Balkan cephesine tAyık olan ehem- 1 nan Emine Yılmu Di1m11M Ua*H• 
1Di3eUa vedldli,i koJa7 ulalll•. l u. ka1dlnlmıtt& / 
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.e~ıW.ığa yer: Vakrt rıwt'ı ıası 

H~diseter ................... 
Ve Tarih ................. 

OlCALTI llABT ... 
. ~tı amrlık imparatorluğun 
1ht.İ§aınnu çizen on altı mart 
8&.baJırnı unutmuyoruz; Boğa
zın. ınavi sulanna abanmış olan 
çelık devler sahile asker 80.ku
Yordu; alaca karanlıkta süngü_ 
: ve namlular yaralı bir mille. 

göğsüne çevriliyor; nal, 
llalça ve motör sesleriyle uyana
l'alt pencerelerden bakan mah
ırıuz halkm yüreklerine delı§et 
aaJınaıc istiyordu. 
Aııadoludaki milli hareketi 
~ak istiyen düşmanlar 
lataı;bulu işgal ediyorlardı. 

Bunlardan bir müfreze Şehz.a.. 
t~&şındaki Musika karakolunu 
~; kapıda Kafkas ftrkam:_ı 
~elunetçiği vardı; arkadaşla. 
l'lııdan birkaç yüz binini Çanak.. 
lcaıede; birkaç yüz binini Suriye 
~e lrak'm kızgın çöllerinde, 
~asm karlı geçitlerinde şe-
hıt bırakmıştı. Son padişah onun 

Ukfuneti arbk düşmanlar elin. 
de kınk bir maşadan başka bir 
Oe! de<Hldi; IAkin Mehmetçik 
:egişınemişti; harcadıkça. artan 
anı, yaralandıkça çoğalan hm. 

er, hudutsuz bir tevekkülün C:es
'teklediği sarsılmaz enerjisi gene 
~Yakta, gene dinçti. İçeri girın(,_ 
ıstıyen düf'.?lllana asırlardanberi 
her geçitte, her yolda ve her kn
l'I§ toprakta bağırdığı gibi cevap 
verdi: 

- Yasea.b! ..• 
öteki askerler yataklarında 

8'lıı.gülendi. 
Ana.dol uda ayaklanan TUrk 

~i.ıletinin şefine lstanbul merke. 
~den bir telgrafçı mallimat w. 
~Yordu; bu kesik, heyecanlı, 
lakin şaşkınlık göstermiyen sa
l'18ız noktalarla çizgiler, Osman
lı lınparatorluğu gemisinin köLl 
kaptanlar elinde tarihin karan. 
hk denizine gömülürken verdiği 
Sc>~ seslerdi : 

'Bu sabah Şehzadebaşmdaki 
Muı.ika. karakolunu, İngilizler 
~tp oradaki askerlerle lngiliz. 
~r müsademe ederek neticede 
'Stındi İstanbulu i§g81 altına alı
Yorıar ... ,, 
. liarbiye nezareti telgrafhane
sınden başka bir memur haber 
veriyor· 

Dünyanın 
en büyük pike 

tayyaresi 
---0-

Sürati eaki modellerden 
160 kilometre fazla •. 
N evyor'k, l 5 ( A. A.) - Curtlss 

Vright tayyare fabrikası dünyada 
mevcut bütlin bombardıman tay • 
yarelerine her bakımdan fuııtün ev 
safta yeni bir pike bombardıman 
tayyaresi imal etmekte olduğunu 
ilin etmiştir. Bu yeni bombardı -
man tayyaresi şimdiye kadal" yıı
pılan en büyük bom.bardunan tay 
yareleri.nden ild nWıli bomba taşı -
yabilecek ve bu tip tayyarelerden 
4,5 saat fazla havada kalabielcel·
tir. 

Curtis fabrikam bu tayyarenin 
süratinin diğer bombardıman tay
yarelerinden 160 kilometre fazla 
olacak ve bir kişilik diğer herlıar· 
gt bir tayyareden bir misli fazla 
silAhla teçhiz edilecektir. 

Romanyada 
petrol sanayit 

Devlet idaresine 
alınması kararla§tırıldı 

Bükret, 16 (A.A.) - Stalant aj8.n. 
ıımda:ı: 

Rumen hUkQmetlnin yaptığı müte
addld toplantılar neUcesinde Ruman
ya' dakt petrol endUarlslııin ecnebilc.. 
re verilen lmUyaz.laı: ytlzUnden büyük 
bir tezc'bzUb iç!.nde bulunduğU muşa. 
bade edilml§Ur. 
• Bunun tızeriııe geı:.eral Antonescu, 
qagıdaki prenlllplere l!!Unad eden ye. 
nt blr plı\n tanzimine karar ve~tlr. 
ı - HUkQmetin e"lnden alman hak. 

larm tekrar hUkQmete lades!.. 
ı- Petrolün Rumen mllletııı1n men 

faaU d&blUnde muhafaza ve Lsttmnarl. 
Bu ır.aksadla yeni direkUtler dahilin 

de çall§Ul&k Uezere bir petrol mQstc.. 
ıarlıtt tem edllmfllir. 

KABiNE nrotŞMİYEOEKMİŞ 

Bükreş, H (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Devlet nazrn Mişel Antonesko 
ecnebi gazetecllere §U beyanatta 
bulunmu.stur: 

••- Romanya kabinesinde yakın 
da değişiklik yap:lacağt hakkında 
yabancı memleketlerde dola§&n 
şa)ialar mevsiıMizdir,. 

ANTONESKO BERUNE 
GiTMEMİŞ 

Bü~, 15 ( A.A.) - General 
Antoneskonun tayyare ile Berti
ne gittiğine dair ecnebi memle
ketlerde çıkan haber resmi mah· 
fillerde katiyen tekzip olunmak· 
tadır. Romanya devlet reisi Ro
manyadan aynlmamrştır. 

"Sa~ İngilizler basarak al. 
tı kişi şehit ve on ıbeş kadar 
llıecruıı oldu. Şimdi İngiliz as. 
k~rlerj dola.şıyor; şimdi, işte fn- - Yine ytlsilnUz pek iyi değil. 
fliı askerleri nezarete giri~or- Hem mUtbi§ zayıfladınız. DedL Bu 
~- lşte içeri giriyorlar. Nıza. hastalık sizi on günde nekadar de 
~1Ye kapısına. Teli kee ... İngiliz. ğigtirdi. Doktor sizin istirahat ve 

r buradadır.,, hafif eğlencelere muhtaç olduğu. 
~elki memur devam ediyor: nuaı eöyledJ. Sizinle dalına birfaj. 
"lşte Beyoğlu telgraf'hane8i 

de Yok. Orasını da işgal ettiler nin beraber buhınnuunna ve sizin.. 
taliba. Allah muhafaza buyur- le konuşulmaama JUzwn gösterdi. 
~ Burasını da işgal etmesin- Hakkı Yar. Fakat ıı.k.si gibi ifte 
tr. İşte Beyoğlu telgraf me. ben de bugtln civar çlfUiklerden 
tUrları, müdürleri geldiler. birine gitmek için söz vermiştim. 
l'aet V'tnU§lar! Bir saate kadar bu. Maamafih §imdJ Şükranı aenin ya.. 
14;_ da işgal ohmacaktır efen-
'441!1. Şimdi haber aldım.,, nma göndereceğim. Civardaki fa-

?-iustara Kemal eoruyor: kirleri geziyor. Herhalde az eon-
"l.teb'usan için bir ha.ber aldı- ra gelir. Şükranı hertıalde bilecek· 

::ı ırıı? Meb'usan telgrafhanesi smiz. Ölen hemşiremin km ŞUk -
~bere ediyor mu? ran Ekrem ... Kendi halinde see -
•• ap: siz bir ku.cağı7..drr. Sizi üzeceğini 

lto1 ~et yapıyor. On dördün •• i zannetmiyorum. Herhalde teyze -
18t'atdu kumandanı hazır. Paşa 

~Yordu verelim mi?" sinden daha konuşkan ve daha 
de ~k. nice zafer ve ihti§3lll pratiktir. tstereenlz buyurun, si -
k:rleri yaşayan; nice koT"kunç ze Ferit Nuıinin çapkmlıklan ı -
tara1rg_!l~~ra., niçe yaman ~alga_ simli kJtabr getirdim. 
.,...to gtiğtis geren Osmanlı ımpa. , V ,. 1 ri d b" bir l ·ı 
~ ıı ~uğu tarihin soruruz denizi- e guz e n c ın sua ı e 
he gonıutınu.,ınr. Artık ondan 90rdu: 
a aYır yOktur. Sadece köpükler - Herhalde entereean bulur -
::ı.ıl'asında çırpman şaskın kapta- sunuz de~ mi? 
h~~~ ve ~kın ta.yfasmd::ın Sennet kitabı alırken minnetle 

0 ilddet daha bahsedilec~tır. ihtiyar teyze•inln elini öptü. 
1'-1~r~ sadrazam Meb ~~ - Oh, tevı:e, dedi. Her hwm~-
~0ru1ısıne gelmiş ve kendısır · 

ıntıştu: ==================== te;J;· Bizim İngilizler tarafından 
eti bi!. Milmiyeceğimizi temin 

e ılır nıisiniz? 
lllt- Ben kendimin tev'kif olun. 
Q~ağınıı tenıin edemem. 
ıraz 80nra ~ taJrm11 bir 

müfreze millet vekillerinden ~ 
zılannı da götUrUyordu. Bir 
kısmı U~r beşer Ankarnya 
k2 ... ~-ıardı. 
~·.Y"U Kadircon Kallı 

H A B E R - 'Aisam ~am 

Fransanın . . 
ıaşesı 
--o-

Yiyecek maddeleri 
gönderilmesine dair 

lnglUz erle 
Amerikal ıar 

araım a za • 
reıer yapı ıyor 

Looara, ll (A.A.) - Röyter Ajan· 
smm buı;Un Londrada öğrend'ğinc gö 
re, lşsuı altında bulunmıyıuı Frıuıaaya 
tıazı yıyecek maddelerinin gönderli. 
meıı1 h&kkında Amerika.da lngillz ve 
Ameriltnn mUmessıııerl araemJa bir. 
takını müzakereler cereyan etmekte 
alr. .Maamafih bu müzakerelerin be 
nüz: ti"~ ııafhaya girmemi§ oJduğL 

za.nnedi.mekledlr. 

TAl.'MİSİN MAKALESi 

Londra, 15 (A. A.) - Amiral 
Darlanm İngiliz a.blukası hak.km • 
da yaptığı b~yanatı bahis mevzuu 
ederek yazdığı ba.~a.kcle>de Tay
m.is gazetesi şöyle demektedir: 

"İngilterenin Almanynya kanjı 
tatbik ettiği iktısadi t!!Zvik ted • 
birlerini gevşeterek kendi davas·p 
le müttefiklerinin davasını ciddi 
surette tehlikeye maruz bırakması 
beklenemez. Fakat lnciltere Fran
sız milletile değil, lfildn Alman 
milletiyle harbettlği için İngiliz 
efkan umumiye-si İngiliz hükumeti
nin Almanra.nm harp gayretlerine 
yaramıyacn.k bir reklld" Frnrm:.nm 
iaşesini temin edecek ve Vicıi lıP
kfunetl tarnfmdrın yanılacak her 
te-klifi SC'mp:ı.ti ile teUdk ettiğini 
görmekle memnun olac ktır. 

Bütün zorluk Fransruım m('cı'?tll 

ve gayri meşmıl dlyr iltiye b5lüTt
milş olm:ı.smdan ileri geliyor. Bu 
hal projeyi tatbik :hnkanmdan 
mahrum edcblltr.,, 

• C&Dberra, 115 (A.A.) - Visam!rat 
Royle, ııon zamanlarda lsUfa eden coı_ 
vinln yerine Avustralya deniz genel 
kurmayı ba§kanlığına tayi nediiıniş

t11'. 
• Stokholm 15 (A.A.) - Stefani, 

D11n bğ!cdcn sonra iki lsveç av tay. 
yaresi havacia çarpl§mı§lardır. Pilot. 
tardan biri pa.rafllUe aUıynrak kurtul 
m~ da diğeri ölmU.~tür. 

• Tokyo, 15 (A.A.) - Domci ajan
m blldlrlyor: ?J:oskova yolu ne Berlln 
ve Romı>ya gitmekte olan Jat><>n ha.. 
rtclye nazırı Matsuoka buglln Harbine 
varmış ve ö~ledcn sonra Slbirya eJuı.. 
presl!e :1 cluna devam ctmifitlr 

• OttAva, 115 ı A.A.) - Kanada A.. 
vam kamarasında okunan btr rapora 
göre, Kanada bava kuvvetlerinde ça.. 
uşanl:ınn umumi mevcudu 19 şuba~ 
ta :Kl.355 ki,.<ıfye baliğ olmU§tur. 

-™ 

izdivaç Meseıeı~-ı [
·:························•·'··········&~ 
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Fransada H k · 
ihtiyar işçilere e l e o 

te aüdiye izdivaç ve 

ee 

~e eal 
rtları 
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Mareşal Peten 
bu münasebetle bir 

nutuk söyledi 
\~t. ııı (A.A.) - An (eski Hava.) 

bildll'ıyor: 

Marc;,al Peten dUn &k§am radyoda 
söyl '\i bt:- nutultta şöyle domlıtlr: 

.. -Fransızlar,slzo sık Btk gUzel ha.. 
berler vtrm k fırı:::ıtını bulmadım. lb.. 
Uyarlık tekaUdiyesl meriyete girml.§. 
tir. ~I gazete yarın bu husuatakl 
kanı;ııu ne;redecekUr. Bu kanun çok 
tanb;:rl beklenmekte tdl. BiZe yirmi 
kere vaadcdlldl, yirmi kere tehir olun 
du, ada:ete dayandığı takdirde baş. 

knlar:nrn da vaadlerlnl tutuyorum. 
Gerçi Fıansa ihtiyarlara bütün ihtiyaç 
ıannı vf:rem!yecektlr. Fakat kendile.. 
rıne .:ı.,; olmazsa mUmkün olanı vere. 
ccktir. Daha eonra, eğer Allan later. 
se, bil l!&.ııunu belki ıalah edebileceğiz. 
Fakat t:unun için ikUsadl vazlyeUn 
müsait bulunmaauıı. işin normal tem. 
poda t.Pkrar ba§lamaamı beklemek 
tAzmıdır ... 

Suriyede 
karışıkllklar çıltmış 

Ekmek fiyatının 
artması dolayıaile 
nümayişler yapıldı 

Lo:ıdra, 15 (A.A.) - Röyter: 
Ofi ajansının Beyrut muhabiri 
Silriyede karışıklıklar çıktığını 
teyit etmektedir. Muhabir, 28 
şubattanberi Şamda nümayiş! 
yapılmakta olduğunu da bildir
mi<!tir. Ekmek fiyatının idari 
makamlar taraf mdan hafifçe ar
tırılması bu nümayişlere vesile 
teşkil etmiştir. 

Muhabir, ecnebi gazetelerde 
çıkan ve Süriyeile LUbnanda ... 
hali ile asker ve polis kuvvetleri 
arasmda kanlı çarpışmalar vu
ku bulduğunu bildiren haberle
rin yalan o!duitt.ınu yazmaktadır. 
Hadiseler baı:ı!adıo;rıdanberi on 
kişi bile yaralanmamıştır. 

Romanyada tecrit 
kamplarına gönderilen 

ecnebiler 
Bü1•reş. 15 ( A.A.) - Romen 

hükOmeti, 1n~liz istihbarat ser
visiyle muhaberede bulunmakla 
maznun 74 kişiyi tecemmu kam· 
pına koymuştur. Bunlar arasın· 
da İngiliz tabiyetinde olmadık
ları için JWmanyada kalan Ye 
İl'!giliz gazeteleriı.e muhabirlik 
edenler. mUteaddit Yunanlı, Er
meni, Mısırlı ve birkaç da Ro· 
manyalı vardır. 

N 

"Kıskanç zev .. veya zevce, açk ve unun itimat ve 
tahakküm gibi tamamlayıcı hisle.r :_ de muztarİP. 
ve ruhi huzurdan mahrumdur. Cahil ve kaba bir 
asker olan siyahi Otello dahi nevmit ve meyus O· 

larak, kalbi hariminde sakladığım m 'hraptan ko
vulmak ne feci şey!, demi~ti., 

Yazan: l?r. 

tnsanm en h&Ma& ?;ercflerindeın 
biri olan a.,kı lanlıp inkir ooillncıe, 
mlzacmm ve tablatlnin aksUlamcı. 
lcrlne göre türlü türlü hareket 
eder. Du kıskanı;lık hakiki bir hl
yanctc nya her hangi müsbct bir 
dclllo istinat cdebllceeğl gl~ sırf 
kcmlrlci bir şüphenin mahsulildilr. 
hte asıl bir (nefret psikozu) ıı 1• 

tında şiddetli aksUIAmcJler uynndı. 
ran ba ~k kmkançlıklandır. Bu
nun müdafaa sll&hlan olan intikam 
\"Mıtalan ve jieklllerl de in81Ul111 
,eref l&cleal için cemlyeUn bulan
tulandır. Her neclcnee ~it bJyane
ttnde her ln8all yaal ee)'lrcl Yefa 

hlklye dlnleylcl vaziyetinde bulu. 
nan her feri sevgi heyecan.mm 
bir az kab&rdıp bbııseder. 

Bu itibarla intikama ka~ dD)'U· 
lan sempati umumidir. Bir kıskan~ 
hk 8&11'-ullc zel·cesinl öldiiren aşık 
bir ~k ediplerin mahayyllennac 
,.e tas\irlerlnde bir kahramandır. 
Ort1l asnn kadmlar yfü:ftnden \-ald 
olan ~\"&leresk dllrllolan \ 'C lan~ 

galan yakm bir tarihe kadar ce. 
\."&Z gören bir intikam \"a8:t&81 idi. 

Ceza kanana dahi bana benzer 
bir çok intikamlara kaT'Şl oldukça 
rahim, h~ olmazsa hUdmlertn \io
danlan yuınaf8ktır. 

Her memlekette gtlnlercıe, q. 
Jarca bir tehir eunaatlnl ve hattl 
bir memleket halkmı allladar edett 
a5k ve ~ faeıalan dalma cart 
dlr; ftl eemaatJn, vakıan111 tanı 

eereyanma, \'Cl'U veya \"Unllana 

olan sempatfshıe gfire bu umumi 
kanaat bir ntiktim kıymetini ahr. 
Böyle bir \-aka hatırlıyorum. Bir 

skandall kurbanı olarslt ~htr hal· 
lnnm ağzına dft~ bir 1Ioca kansı
nı öldü.."'<lUf.U Ş!l~iasrru ~kanr. Halk 

• Bu a:akale eertei 811'& tıe tu aa... 
bıılaıuruzaa çılmırıtır. 28. SO tıırtnc 

kA.ııun, ı, 3, ıı, ıa. 18. 22, 26 !.kind· 
kt.nuıı, 1, 8, S, 11, 17. 22, 24. 26 fUbat. 
1, 2, 4, E, 8, 10, 12, H mart. 

frıııı. hn.lde nld:ıhl:ın, alle ~reft 

yılol:ın knhrnm:ırun mü:la.fiidlr. 
Jfallmld hnUlmtte 7.C\'ecsl o §Chft 
tcrkcderck muhaltcme esnasmda 
seyah!ttta bulunu o Ju. lahkemfl 
§Crcf i:ı.dcslnln ile:ısile harekete 
gelen kabramnı affeder. Daha son
ra kan 'e ko~ ani 5ırl:ır; f~ 
cemiyetin tcn!;ilb.dcn 'c aforo7-aa 
dan knrtul.ınak için bir daha o,,..._ 

re gelmezler. 

Bu nihayet bir facia tle ~ 
lenmtycn bir ıışk lıllmycsHlr. ..,._ 
kat aşkta fiiller \"e alısül!imtı!IM 

dalma. kalbin içini, hahlld nıh a'.\'fta 
smı göstcmcz; çok defa fant:ızlk 
se\"~, hal ?.ô bir iptila olm•dıil 

halde ölümlere sebelılyet ''CrU. Da 
a.,k cellfı.t!an d:ıha zlyndc ~ 
bir duyguyu 1 t~setmlyc gı::ı.yl'i uıuk. 

tcclir olan pro ... "syonel isı~''"'"dl\ll 

lb~rctttr. nunl:ır ac;k l•or.ı."'iyr1an 

irin ::ı_c;kın hftsm:me 1'i "'· 1Jni y .... , k1!I 
knrı:lığr ,.e ın~nmm \'t!.Sıtnh.naı 

kn?lanrrl:ır; \"e S3hlp olamntlıl<lan 

sevgili bir !'ıCY lztira ile obnAktaa. 
ziya.de, golerl tarnfmd1\D ~,. 

rodllmelcri için öldilrilrler. •':-ıut• 

s•z muharrlıilcıinden Bourgr,t • 
güzel söyliyor : "lnsanln ı· aı ıuuDda.. 
ki fenalıklarm yUzd.c dr,~\..ıwt dctk• 
zu a.5k hım1aJ ,·erdikleri sl\lıte W... 
t<-n llcrJ gclmclrtedlr; ,.e h-:ı ba7. 
\"an hayatmm insan hnyatm~ bmoe 
zememesl gibi bnWki aşt.a bense
mez,, Haldki lzdh-aç facltılan ysaıa 
da adli tababet hergün ha l!llll!I • 
kısluını;lı6'lllill fantazfü komedycı. 
rmn plılt olmakta ve bunl:ın affet. 
mcmel•tedir. l{rs!auıç görllnMI ft 

fm·knmdc btr luıssa'ilyct fl?diaıdle 

ZC\'Ce&tnl öldüren işık, blr gU• -. 
\'el başka bir kıulmm kucai;ında

drr n e'' bayan tetldk cdllirsc -. 
lim, kaba tabtatli, küfürbu lılr ... 
ea \'ardır. 

hılh aç hayatında , ·c1a • ..._ 
yecanında kıskanç olıuılarm ıuabte. 

ur 'asıtaıar kullandıklarını görilJ9 
ruz. Do.olan smıflara ayırmak, bep 

sini izah etmek imkiuıswbr. Ea
sen biz menuun ana hatlarına &&

mas etmek \'e arada bir caab mı. 

saller göste.'mek surctile mık=a• 
mıza ~rl~tfğimlzc kaı:llz. 
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ne gllzel tedavi ederdiniz. Belld 
sizden bana 5imdi geçen giln dok
tor Nizımm ~ylediğf &özl0 ri söy. 

liyeccksiniz. Hayır bOyülr anne, 
ben sizin bir tek söztlnllzde en bl1 
yllk şifanm gizli olduğunu billyo. 
rum. Doktorun sesinden çok daha 
munis olduğuna gUphe etmediğim 

se!ln bile beni tedaviye kafi. .• 

füskançlık, se\•gi ikrahl gilıl Mr 
aşk hassaaiyefl, dnh doğnısa -.. 
, ·akkat bir buhran dcreccRDe 
göre bir cinnetten lb2.rotür, Balla 
tutulan koca ,·eya ii.şıl-, urnwılİ)"d
le iki tanda barcl•ct eder. lllr ıa.. 
ldkate \ 'C meseli ispat edJlmlf olu 
bir 5adıılmtsWJf;c istinat edMI • 
ka.nçhk teamUlü ani \'e ;;iırilltWli 

hlr dcşarjd:ın ib:ırettir. Fnkat ebe 
riya deUl yoldur; ynlnn.: başma 

olarak şek ve §Üpbe blr uLlyel • 
ğunır. l\arar, hata \'6 t~r~irdea 

L~ 'm bir §t'l dl'ğildir. Bu bir 
(Jnskıuıçlık heze~anı) dır. A~k ım

knnçlığına alt ol:ın izdh"aç fcliket
lcJ1 muhtelif c;t>l:Udedlr. Bazı klS
l•..nçlıt.lar ç-0k taze bir a<jl<m enka 
ımdan do};ıır: ' c bu nynl zamanda 
nt-frct \"t' se'gi, clalılli lztinap , .,. 
ic;yanclnn ibarettir. 

ta bana göstermiş olduğunuz ihti
mama nasıl teşekkUr edeceğimi J>ll 
lemiyorum. 

Fakat hakikatte romancı Yesa .. 
ri Gündüzde ne Ferit Nurlnin, ne 
de başkasının romanını okuyacak 
halde değildi. Daha ilk snyf aları 
çevirdikten sonra kitabı yanına b 
rakmış ve lstanbulda yarnn bırak· 
tığı romanını dü~Unmeğe, son kı p 

smılarm planını çizmeğ'e bakmıştı. 

Fakat beyni çs.I·ŞJnryordu. Kafnsı 

durmuştu. Boş yere. kendini rorla
dı. Fakat hayır, nafile zahmet e
diyordu. ~luhayyllesl gayriihtlyaıi 
büyUk anneciğinin esrar~ngiz bir 
şekilde canlanıp odasına giren ııa. 

vnline gidiyordu. 
Çünkii Semıet büyük annesinin 

çehresini bUtUn genelik gllz .. !Uği 
:renkleriyle görmU.<;. onun od:ıdakı 
kilçilk hareketlerini tnkip etrni<=, 
ona sual eormuıı. ondan cevabını 
almıştı. Cemil Scrmet bu konu"
m:ıyı haktki bir val•a olar k bi11

-

yordu. Bir kabusun, bir ril:, anın 
bu kadar net bırakmasrna iınkCm 

var mıydı?. 
Seımet bil'QOk defalar bwıu dok 

tora açmağı ve fevkalbeşer görü -
nen bu htıdisenfn llmt izahını iıı

temeği dilşlirunilş, fakat doktorun 
hakkmda fena düşUnme!i lht.lmaJ. 
!erini gözönünde tutarak bundan 
vazgeçmişti. Cemil Sermet bir ha. 
yale bu kadar ehemmiyet verm~ 
nln biraz fazla saflık olacağını 

takdir ediyor. Fakat buna r:ığmen 
tablo ile karşı karşıya kaldığı za. 
ma.n bUyilk anneciğin gözleriyle ol 
sun isticvap ctmez!ne mAni olam~ 
yor. Yağlı boya tabloya karşı al
dtğı önüne geçilmez bu vaziyeti, 
büyUk anneye karşı duyduğu bir 
bağhl ğı fazla tnhlil edemiyordu . 
Kapıya vunılan ild hafif dar -

be ile hayallerden uyandr ve ya
va§ça: 

- Giriniz, .. 
DedL Fnknt içine daldığı bul -

yadan tamaml'D uyanmadı. Göz -
leri dilmu~. fikrinden yine bUyilk 
nnneci-'.i geçiremiyor ve i~den ko 
nm;uyordu: 

"Ah büyük annecik, diyordu. 
BilsC'niz sizi nekadar scviyonım 

ve eğer siz tablodnkl gibi genç 
~el ve bayatta olaaydum beni 

Ah bllyllk annecr.ıe, bllytlk ann~ 
clk tekrar yagamanız mUmkUn ol. 
sa!.. 

Ve Cemil Sermet bu ietimdat 
mınltlan içbıde tesadüfen baş:. 

nı kapı tarafına çevirince güçlük
le zs.ptedebildiğt bir feryat kopar. 
dı. Büyük annecik güneş vumn O• 

danın ortasında, Uzerinde solmuş 
yeşil kordelalarla silsin pembz 
g'.1.Zden elbiseslle ayakta duruyol'
du. 

Cemil Sermet, a.snbt dllşkllnlük .. 
ten yeni kurtulduğu bu gtlnlerde 
btltnn muhayyilesini zorla bir nok 
taya teksif ettiği için h'lmmnh 
gilne1rlnde hayalleriyle yeniden 
karşılaştığını zannetti. Şairler, sa. 
natkArlar, bütlln ha.ssas insanlar 
dalma böyle buhranlar geçirmez -
ler mi? 

Fakat bu tesir o kııdnr bc-lr. 
ıcnmedlk bir znmanda ve o kadar 
kuvvetli idikl , bllyUk anMcik ko
nu§mağa başlar ba.5lamaz Ce:rnil 

Sermet bayıldı.~ 

(»ewmtwr) 

m-.k:ınc:hlı: f;:ıJ.unun mnra.' elemi 
cok kan<>1ktır. Rı kıınç insan, a§k 
,.e bunun itimat ve tahakkUm gibi 
tamn.mlayı<'ı lıblerinde moztarlp vr. 
ruhi hm:urtl:ın mnlınımdur. Cahll 
ve k:ıba bira kcr olnn Otbcllo dahi 
nc\'mit \ e mcyus olarnk, kalbi ha· 
rimimdo sukladı-ım mihraptan ko
~'lllm:ılc ne f<'cl ~<:-y!. dlvordo. 
A~< eleminin muMellf de,arJ 

yani bo~ma yollari içinde ea me
( UUftm 3(fVftıYt çe..~) 
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Kadın güzelliği 
s as sac s sazı s mJL11Nııı:ı111 

ALMANCA (17) 
ılkbahar yaklaşırken (Bu Mitil... olulyuedaruumn g•· 

z.e&emlz yanındaki kuponla birlik~ 

ıcöndereceklert 

Hc§lft©\Dnk &:;\ Lf.:~~IE TJ'.:lil..lt"l..r;IU, t~ ARI\ 
lılA., iŞ \.'EJtM& ALIM, S\TIM 
(l?i tk.ari mülyc&I bal .. olımyan kö· 

çilk Uf&nları pal'IHNr nf!froluuım. ı Her hakkı H~bfor ga.zetesıne aittir. 

BENATE 

Storm 

X\·11 

L Da Kolpfte nıir das 

du!I leh .ıu nıclm•n lit'l>eu 

Hen:, 
.t.:.l~rn 

kiruf', und warf nu. knum aocb ei. 
:nen Bllck auf den Turm de8 alteıı 

Bbıclıofı;hauı.es,1 der bıı Abcndgf" 
leueht' wle gulden an der WU8er• 

~te aofragete1, !-ıondcm sehwan~ 

rnf'lneın Stab und sang gar lnstlg: 

''Hler oben von der Höhc 
Da kommt der Herr Studen ! 
Ben- Vater, o Frau Mutter, 
Nun !Chüttelt mir dic Hande!" 

l. HJi ıw>lc .. em "ar leh aach 
Mbon unt.en, und die Dorfshnnde 

rabren bcllend nach meinen Stie

fela, elle Weiber, so rnr den Tü 
ren standen, ~lotzeten nacll mei
nem :rot.en Rocke und stl~ 
tıleb mit den Ellenbogf'n. 

S. Da leh aber dLrch t& kk-J.. 
11ea ITilnser ln dM Dorf hlneln
Brttt., (•rblickte i<·h hlnter dt"noo 

8elben, ıııwh d<'m Flusse zu, eln 
Cl'Oell nnd zu eistöeld~ Cırebiu, das 
l9g "le in F.lnsamlwit und nah«-

9114 ''erstrcki untt'r ~""'altigen 

8lamm: wt>r ıuıch kf'ln lehend 

Weeett dort 'lU "(•hen, "Nler am 
lluı.!k' noch nn d<-r &'hMJne, !'O 

dahinter lag: nur oben aas den 
Ramnkronen11 ••rhuh ~IC'h ~ Ge

·ögeJ41 nnd flo~ duwl<tehen hla 

11nd wfedt'r. 

" 
4. Da fru~ leh <'inen A1ten: 

"Wf'r \\Ohnet denn dort unte.n!" 
- "Da" \\ls!M't thr olcht!" 
"N l'ln: leh fraı:tr fo;u<'h ('beli df'

rohalb<'n "" 
- "Dort wohm•t der Hofbau

cr, 8" ('tıt~e~n<:>tf' c , strieh mit der 

Haad nm sP.in •r • ııtpelbart9 ond 
Kin~ ltt <ıeln<' Kat':'n. 

fi !';<'hritt also mit 'i01<'h<>m Br
te1tfllılr fiirha"": wandfo a~r, un
wlllen!I fıtst, "i<'ıl<>rholentll<'h den 
Kopt ancl !l"h rikkwirt.8 naeh den 

•Jl'en1't.("m, dle dortf'n "° w.hwarz 
and M-lmllc-h ııntt-r dt'tl ditfltr.rea 

Blatnen J:llt7.ertı•n. 

Btorm 

xnı 

ı. Ana babama yakl&t}mn.ntn ver. 

Jiği heyecanla kalbim çarpıyordu, 
gözlerim bir an eski metropolit.ha
nenin kule!li üzerinde durmuştu; 

piskopos konağı ırmağın kıynımda, 

akşam güneşi altında, altmdanmış 

gibi parıltılarla ya:nyordu. Basto
numu sallıyarak nc15c içinde şarkı 
söylemeğe başladmı: 

Tepelerden 
tnlyor bir mf'ktt>pll, 
Babaeıimı, ey anuığnn, 
ı\ rtık sann kollannttla IM!nl. 

2. Böylece şarkı söyliyerek a • 
şağtlara kadar inmiştim, köyün 
köpekleri çizmelerime doğru havli"" 
yarak atrtıyorlar, kapılar önünde 

bulunan kadmlar kırmızı elbiaele. 
rime hayretle bakarak biribirleri
ne dinırklerlyle vunıyorlardı. 

8. Köy dahilinde basık evlerin 
arasına girdiğim vakit, bu evlcrln 

arkasında. ırmağa doğru, iki kat
lı bir bina gördi.\m ki bu bina di. 

~erlerinden t.-crlt edilmiş ve he -
men hı>mrn bfivük a~~qlarm gerl
ı.lnde gizlc;ımif.ı bir vaziyette idi. 
Bundan başka, nP ev da.bilinde, ne 

dı- arkadaki samanlıkta canlı bir 1 
varlık sezilmiyordu. Yalnr:r. ağaelop 
rın te~lerindf' iri kuRlar orndan 

ot"aya uçuearak dolqıyordu. 

t Bir ihtiyara sordum: "Şura

da kim oturuyor?" 

- "Bunu bilmiyor musun ?" 

- "Hayır: bilmediğim için 94>-

nıyonun.,, 

İhtiyar, birkaç günlük sakalını 

sıvazlıyarak: "Çiftlik sahibi otu
ruyor" dedi ve klU~sine doğru 

yollandı. 

a. Bu cevabı alarak ilerledim; 
fakat gayriihtiyari ha.şom birkaç 
defa geriye çevirdim, gölg<:>li c
ğagla.rm altında daha kara ve ~ 
rarlı görünen _pencerelere baktım. 

(1) Bischofshrıııq. m4"t'!'N'~1itbanP. pisk<>rofl 'k:Ollafı. ("') Ab(>nc"
ıeleucht -= A bend11cht. akııam gUn~. aksam gtlnoıdnin yaydığı m:. 
maa.t. (3) nufr:ıg-eı~. 'ükselmek, yukarı dotru çıkmalı:; hochaufrngen, 
gftklere doğru ) Ukvl'Jm"k. (4) nahezu furf) - n&heıhin, oldukça, 
llemen hemen. (,;) Ağaç tepesi. (6) Gevögel, kuş. (7) derohal. 
bas _ derm•·egen des:ıalb, bur:de.n dolayı, bu sebMIP. (8) Hof. 
batrer <'iftlik sahibi. (9) Stop~lblU't. ild günliWc <ilci 8'Öll uu.tıılınlf!) 
..aı. 

ANALiZ Ye TEO .Rt 

f!ttm1eı trnnılıısu haM«mda a"llf.ıclakl taW,,7n tetkllr edlllh: 

('Dtr i!tf)ttt brsl)allt ! ıfll 1t>Cr Unttnicl)tı btllfc 
ıtt erhaııttı.ı bamın fınl> llit CZd)iiltt tMd) ~ 

ttol!benı 1 fJabtn mir Ulltenl4tı 

•h.ır· ~ Subıcl.ı. 1 Bindcwo~ ı 
tr UnttnidJll ıfl j oul}olb fleutc 
ille Ztf1uln hntı ıttıtnm ıtedJ fleuft 

llkbahar yaklaşa mı, biraz ti -
tizlenir, hırçmla.şnu. Niçin? Se • 
bep?.. 

Zira, farkında olmadrğmıız hal • 
de kendimizden memnun değiliz. 

Her aynaya bakışmırıda canımız 
sıkılır, çehremizi sönük, vücudu • 
muzu düşük göriirilz. Hakikaten 
uzun, sıkıcı bir kış, çchremizı sol
durur. parlaklığını kaybettirir. 
Saçlarmıızm cilasını donuklqtmr. 
Gfü:lerimiz de öyle. 

Bunla.n nasıl izale etmeli? Çeh
remize, gözlerimize ve saçalnmı
za eski parlaklığını iade için ne 
yapmalı? .. İşte bunu dil§tlnilnce 
Uzüllirilz. Fa.kat. sayın okuyucula.. 
rnn, üzlilmeyiniz, kederlenmeyiniz. 
Size tarif edeceğim şeyleri harfi 
harfine tatbik ediniz. Hafta so • 
nunda, aynaya baktığınız zaman. 
kendi kendinizl tanuntyaeaksmız. 

o kadar güzel olacaksmız. 
Hemen ba§laymız, vakit geçir • 

meyiniz. Bir hafta içiade yapaca
ğınız tunlardJr: 

PERŞEMBE:SAÇLARtÇIN 
Saçla'!' pek aert ve yağlıdır. Kı

şm apartnnanalrm ıncak havalan 
c;ehreyi boedutu kadar saçtan da 
bw..ar. 

Saçlarm gUzelliğfni, parlakhğl -
nı iade etmek için en güzel çare 
yumurta sarmı ile yapılan bir eam
puan kullanmaktır. 

Evveli, aaçlarmm iyice fırça. 
laymrz. Sonra, saçlara mahsus bir 
az zeytinyağı alınız. Bun, her • 
hangi bir berberde bulabilirsiniz. 
Azıcık ısıtınız. Bununla parmakla
rınızın UCUDU yıığlryarak saçlan -
nızm diplerini birkaç daldka ma -
saj yapınız. 

Sonra Uç yumurta aansı alınız. 
DöğUnUz ve içermne Uç kqık do
lusu Rom karrştırmız. Eczaneden 
biraz odistile (malmukattar) alı· 
nrz. Bu pahalı değildi'!'. Saçlarını -
zın güzelliği için çok işinize yarar. 
Suyu a.z ıhklaşt.ırmız. Eğer fazla 
srcak olursa yumurtayı pıhtılqtı
nr. S~lannlZl ılık sui le mlatmıı. 

Sonra yavq yavq yumurta sarım. 
nı dökilnllz, ellerinizle, trpla sa • 
bunla ydcryonnuşısunuz gibi u • 
ğuştunınuz. Kuvvetlice uğuştur • 
madan korkmayınız, Y1Dllul'ta, sa«; 
larınrzm dibine, her tarafma ya • 
yılmalı. Sonra bol au Ue Te lL..q,ç 
kere yJkaymız. Saçlarmu kuru -
duğu zaman oaşıracalutıruz. O ka
dar yum\Jf&k o kodaı' parlak ola • 
ca.ktır ... 

BO~~S 100 
100 

l..ı .MART - llM.l ıoo 

JOO 

Drahm1 
Len. 

Çft ."*" Pezeta 

CUMA: RENGİNİZ iÇİN 
Renginizi gilselleşt"rmek için 

0.997fı yüzünilzil yıkamanız. temlslemeniz 
U226 llzımdır. Al~ üzerine iki litre 

su koyunuz. O kaynayıncaya ka • 
1UST5 dar da yüzünlizli bira ile yıkayı -

nız. Su, frkır fıkır kaynamaya baş 
tadı mı bir küvete dökilnUz. Bir 
~rba kaşığı Teiture de Bcnjoin 

Kapanış 

l Sttrlın 6.24 
ıor. Dol'!.r 112.38 
100 li'n: -UNI -tmcre,,.., Jl'8 
MO nonıı 

100 Ra)'lfmarll 

lOO Beln 

-100 
100 

100 

100 
ıoe 

IGO 

1 • JI 

~ 

Pelıl'ıf 

Ler 
Dimi' 

Y• 
lneo krona ...... 
....... " t'UmlA& • .ı.-. 

a.ın ~tmnız. Bqmuı ve kUvcti 
ın 1a1:ı kalm Wylü bir havlu Ue örterek 
31.09Tl5 yilzünUzn suyun dmnanma tutu -

- ' DUL Bir iki dakika sonra yUY.U • 
ntızn te:nız bir havlu ile siliniz. 
Sonra yeniden du.mau tutwıus . 

Bu hareketi c;ehreniz kıpkınnıu 
oluncaya kadar tekrar ediniz. 

Ve çehreniz daha sıcn.kktn üze. 
rine bir (güzellik mn.sl:rsi) yapıır 
tınnız. 

Mııskenin nRsıl yanıld·~mı da 
anlata ·mı: Çok taze bir yumurta 
alınız. Akını, snrısmdıın nyırınrz 
ve temiz bir" kaseye koyunuz. Son
ra bir ba.,ka kaseye de bir kB§ık 
sıcak. su içinde de bir tutan: 

Borate de Soude tozu koyunuz, 
hallcdiniz. Bu mayii yumurtıı akı 

ile kanştrrmız. Ve aşağıda.ki ma • 
yidc>n birkaç damla damlatmız. 

Eau distile: 500 cm. mikfıbı. 
Sulfat d'a.lumlne cristalise: o gr. 

/ ı areyanl•r 
• Lleenlu lG uncu amıfma de\•&m e

diyorum Öğleden so.ıra bo1i k:.ı.orı S-4 
saatanıdc çt.!ışmak t.stıyorum. 9 ~ne 
romen::e tahs\Um vardır ve rorııcncc. 
yl çok t.}i blllyonım. Romence dcnı 

vtırebılirım. <'.!akalı mUcssceclcrde ç.-ı. 

lıpbillr ve aynı zamana.. ı.ercUmaı

lik ta yııpabfürlm., • .LııUycnlcr gar.ett~. 
sinde ı IS - 107. Zlyaı remzine mel:_ 
tup~ lllUracaat cdebil!rler. 

• 26 )Uşındayını. Askerlik \'..ZJ!enı• 

yeni h " :Um. Tatuıfllm ort.a ilçe ka. 
cıarctır. Muaoıeıeye qlnayım. Eskı ye
m yazililrı Cevkn!Ade okur yazarım. 

Herhangi blr mlieuuede va.JWe almak 
istiyorum. Iııtiyenlertıı Zonguldakta 
halk fırkaBJ kUtUpbane ınemuru Bay 
Nuri yanında CH.Ç) remzine sUratıe 
m~allan. 

50. • lS6 yqmdayım. Bun~ eVYel dok 
Temiz bir çatallıı, döğer gibi tor yanm'la talıştım. şımcsı cıe btr dok 

karıştırınız. Ve yUziınilze gUzelce tor •eya di~cı yaıwusa Ç&Jlfma& ı.u· 
silrlinüz. Yatağımu, .ı:kıu.. Ul\t ü, yonuıı. En.ıekıiyoa yapmuuu da tıtli· 
yatınız, gözlerinizi kapayınız, yir- rtm. tettyenler\D fU adreee mllracaat· 
mi iki dakika istirahat ediniz. Son- ıan: ToplUpı Fatma.sunan Elemden· 
ra, bir pamuk parçasını ılık suya <H eokak ıo aumanda tıayan Zabel. 
b1.ttrnrak maskeyi silin cıknrmız... • OrL&lllektep meaıauyum. 68 Y&fDl 

• ....,_.,........,..,. __ f!"~(ll!ll':~ ~ da71m. A&erJUUe bir illfilim yokuar 
1 Eski ~en mükemmeını okur yasa 

;:1 1 rım. 11altUk> da trillrim. YUe•MıMlerdıo 
~ • ı enı harflerle mükemmelen dak.. 
ı UM> D*JeD orta tahsilli tecrtlbeli genç 

• ;ı ı olr TUrll bayan reaml, bunal daire ft 
müeneaelerde 1f aramaktadır. lbU. 

1 
yacı oıanlarm Şelıremlnl Edalkadm 

OOMARTESİ SIIDIATlNtz 
VE cıı..on-1z ıçtx 

Öğleden sonra serbest istenh 
açık ha.va.da bir, bir buçuk ~a<tt k~ 
dar geziniz. Saf hava tencf!Us e • 
diniz. Makiyaj yapmayınız. BUttln 
bir kış kapalı durmaktan renkler 
solmuştur. Bu havasızlıktan ileri 
gelir. Kırlarda, ormanlarda dola -
şmrz. Ciğerleriniz temiz hava a • 
lır, sinlrle?inlz ya.tıı,ır. 

Eve dönünce, yilzünUzle meşgul 
olunuz. Güzelce yıkayın:z. Biraz 
zeytinyağı silriinUz. Bu, cilde yu
muşaklık, parla.klık verir, Bunu, 
nasıl yapacaksınız blllyor musu -
nuz?. lyi bir zeytinyağı alınız. A
teşte blru mrtmI%. Bir fincana 
koyunuz. 

ldrofil pamuğunu kilçUk pan;;a. 
·lara ayırmız. Bu pan;;a.lan yağa 
batınnız, yüzilnüze yapıştmnız. 

Ağzınız, gözleriniz ve burun de • 
liklerinizdcm yüzUnilzUn her tara
fını bu pamuk parçalnı·lylc örtü -
DÜZ. 

1 
sokağ7 1.3 numarada tttet adreıftne mu 
racaauan. 
kAUpU~ 18tiyorum. AM lcaD&at ede 
rım. ıateklilertn, B. K. rumuzuna tab 
riren mtıracaaUarı. 

• ıa3'l tenJUWQyüm, 11-e1'i iyi de· 
recede unnaJ ettım. Herballgt bir mtl. 
gidert.m. Her ıp llabal ederim. latek
eaeaede bU' lJ &rlJOl'WD. Tafraya da 
Werta (~Tam) nnn__. blldinDe. 
ıeıt. 

• Uııede okwnaktayun, aUaYI YUi· 
yetim mektepte okumama engel ol • 

dutundan. beD de la&Jabmı kazan -
.mak. mecı,lw•ffetlndqım. ~ 
bir mOeueaede .-eya ;yuıhaDede ıca_ 

kmız. Gez.in.is. Havanm sUnbWI ve 
ya yağmurlu olmumd•n çeldıım~ 
yiniz. Bu, blllkJs daha iyidir. Yai· 
mur c:lçeklere hayat vermez mi'! .. 

Bugtln, ban~onuzu almazdan ev
\'Ci vücudunun bakmtz. Baştan 
aşnğı ılrk ze;'t.hıyağı ırilril.ntız. Ve 
her tvafmrza., avucuııusla içine 
masaj yapml'Z. Bq veya on daki
ka sonra bnnvonuzu almız. Ve bu 
sırada sert bir fırçayı aabunlıya • 
rak fribiyon yapom. 

Bu banyo, vücudun derileri için 
çok ıyidir. Deriyi kuvvetlendirir, 

Bu suretle gölgeli bir yomic 
yarım saat kadar oturunuz. Sonra 
yU.ztlnilzü güzelce yıkayınız. Cil -
cllnizin değiştiğini. çizgilerin kay
bolduiunu hayretle göreceksiniz. 

• parlatır, iyi net~ ıüınunu temin 
eder. 

.. 

PAZAR: KOLI.ARINJZ VE 
BACAJH~ARINIZ tÇtN 

Buı;UnUn sabahını biraz zahmet
li faknt çok lüzumlu bir ameliya
ta hasretm~ mecbtıriyetindem • 
nlz: kıl yolma. 
Kol~ızda ve becaklarmmda -

ki kıllan yolunu.,;. Bunun ~in (kıl 
~öken) bir iliıç kullanmn:. Kısa 
kollu :rob veya pek ince bir çorap 
gtyildii?i 7.aman bu kıllar ı>ek çir~ 
kin görilnUr. :Sn7.an çorabm d111 • 
ns bile çr1ttlğı olur . 

Bunu yaptıktan eoınra d11M1 Ç!• 

Unutmayınız ki içimbdelr::i bil'çok 
zehirli ,eyleri vllcudumuda me -
sa.matla dışarı atanz. Deriniz ne 
lı:adar iYl teneffils edene mhhatı. 
ni? o kadar iyi olur. 

J 

SAU: YVZCN1)z tÇlN 

YtizOıılise ,ealden zeytinyağı 
banyoeu yapacabmız. Tablt halde 
bulunan bU cilt için, haftada .lkJ 
banyo klfldlr. Eler dlcllnls ~k ku 
ru ise haftada iç 'f'91Üaıl bet- iki 
gtınde bir yapabllinllll&. 

uphk ~apöbUırım, ı.rzu edC'nlenn ICn 
Son Dakika gazetesı vasıt84ılf' ı M Ş> 
rumuı:una müracaaUarı. 

• Lise 2 inci sınıfından tasdikname 
aldım. Şımdl hayatımı kazanmak mec 
t.ıurlyetlndcylm. Bllro. mUeMeac veyll 
ynnhıuıclerde ynztcı olarak çallf&bill 
rim. 1stı~·enlcrin Haber gazct,.g va.. 
ıut.Mlle H).H.N.) r mzine rnel<tupla 
müracaatları. 

11- • :f. 

Dersler 

• ı!G yaşında bir erkt"~!m. A7 tran· 
31zca tllırım. Pratlğimı kuvvC'tlendlr 
mek llzere boş zamlllllarımda Ofon!mie 
, rntlk yapacak bi" bayan 
Frnnsızcasmın kU\'\'eUı 

aks:ııunın dllzgiln olmaaı ş.uttır. Bot: 
zamnularım haftada Uç silatl geçmez 
ve daima saat yediden sonl'adır. Eme
ğı kar~ılığmda kendl.stne en çok otuz 
lira verebilirim. lstlycnler Haber ga 
zct»si \'asıtaslle ı P.R.R.) rem:ı:ıne mD· 
racaat edebilirler. 

• 0Ttamektep ve lise 
ehven htr tıyaUa rlyaz.lye \'l' flZlk der9 
ıcıi v,ermek is•Jyen bir genç vardır. 

ır:teklllerfiı Haber gazetesınde M M >. 
rumuzuna mUracaatları. 

•LUe mezunuyum, Almanyada mö
ııendiallk tahallı gördUm. lııtiyenl~ 

evlerinde bususl Almanca ve tUrk.ça 
derıılerl -vermek !atıyorum. Arzu edtJI· 
ıertıı HalJer gazetesi vasıtaslle (A.M. 
S .) nımuzuna mUracaatlan. 

Aldırınız 
..-ıı•a na•aan yamıı eıu r 

kuyu•ular-mm ...ıarma ,.ı• 

••lltupl&rı ldarıllameaizdta ~ 

ıatıalıt&9 lflıye lladar ••Y• e&a\ lf. 
••• .. ,. aldırmatan rica eıuur . 
tBoyı.ı 90) (GERÇEK) (Doğru ıı6Zl 
tSadık) (M. 38)(W.X..Z) (Deniz 3001 J 
<Dikt'..nj (Se. G. 25) (H.B.U.) (İktUıafl 
(Arayanı (S.O.) (R.E. 99) (A.D.122) 
(A.B.C. KURI '(R.P.Z.) (Orhan ll't. 
nw>ğluı (Deniz 12) (R.lııl. 108) 
(Mahzun kadm) (H.F.H.E. 100? rem
alne mektup yazan ''N.K.,.nm aldırma
sı rtcaaile adına bir mektup bmaktı

mıştır.) 

ÇARŞAMBA 

Müsait vaktiniz :varsa bunıı, ~ 
buhar veya ziya banyoeu a.lm~,. 
hasretmenizi tavsiye ederim. Ter"' 
le vücudunuzdaki bütün zchirletl 
drşarı ctnuş olursunuz. Eğer bu "' 
nu çok Jna8raflı buluyorsanız, bar 
ka bir şey ~·apmız. Yata<rnızın U.. 
Eerine bir mu.5am.ba seriniz. Son 
ra bUyük bir çarşafı soğuk suya. 
ba.trrmız. Slkmız ve iylee, smıs 
sarılarak yatağa uzanınız. Üze ::. 
rtnlzde kaim örtlller örttUrilnu....-:-.. , 
Bu usultl tatbik edebilmek tçiP 
büyUk cesaret ister. Birkac: dakiJdt 
eonra vücudunuzu bir stcakltk ka 
la.dtğnn hl.ssedect'ksiniz. Bir c;ey ~ 
rek saat gec;MedE'tl t'ila! çal'!-'af 
nır. Bu suretle yanm saat du 
nınuz. Sonra k~lkmI't, Kuvvetli 
bir friltslyon yapınız. Giyininfz v~ 
tekrar yata~ yatınız. Yatağın i
çine, :iki Ut: şb~e ile sıcak su ko -
yun uz. 

SekJWıci gün ve perşembe güt1f 
sac;larmızm deril('rini frikım•ott 
yapınız. Bu mevsimde saçlar, tıpJcf 
ağaçlar gibidir, tazeelşir. 
~er kışın h;raz simnanladı 

ıJz, 88.b&h 'an I~ ik i'U o " 
!arla ma.'8.j yapmız. Yemekledlft 
de dikkat ediniz. Bu mevııılm 
portakallar çok tatlı \'e lezz tli • 
dir. Sabah veya akşam ycmrkl,e-. 
rinden birinin yerine be.,, altı pat 
tabi yeyiniz. Çok faydMmt glS -
rUrstlnUz, 

Sekiz gUn süren bir teda\id-
8Gllra cuma gtlnil a.ynaya bakt.Jğ°ı • 
nız JIUll&n kendi kendinizi tann il" 
ımyaeağmıza §lmcliden emin ola ' 
blllNlnıls. 
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Büyük hareKetlı zabıta romanı ~iÇIN DOK TOR OLAMADJM ? 
-ıı- Yuu: OTWELL ldNNS Yazan: Nezıhe Muhrddln 

Hastaydım azizim... Bir 
.:ıuıaı. tof8re bakmak istedi. olmak istiyordu. Öntınde yatan bu hattadır ba§ımda 3iddetli bir ağ
d&a rsr llaeJdanda Yoktu. Korkuaun 6U1 de ayni fikirde mlyd1 ! Yoka& n var .. lştiham hiç yok .. Ne ya

llrra kadem bum 3tı. Ayü sengin milyonerden para mı m • payım acaba? 
lelleriDJ Glerdivenlerde duydu. dırmak istiyordu! Bay .Nusret Klmi1 ak saçlı 

KEŞlF Afağıclan selen bir 988 onu de. zari! ve zeki başmı acı bir tet.es 
,,.!°~ lraçm111 ve bndJafm ıllncelerinden uyandırdı, sümle salladı: 
~ bırakma.st &det.A ıinlrlerine _ Bu tarattan, bay polla; ben - Bır dcktora müracaat etti-

dl: 
llllalutt.. .. ..a.---dan •••len • ı-- f 1 1 ıı:z mı? - -.-.....u ....... S&R: ener e yo u g&ıterirlm; lldn-

ci kata çlkacalrsmız; bay hl1l 
0 

• - Hayır henüz hiç bir dokto. 
- Aptat, prt dönsene?_ ra görünmedim ... Fakat dostum lora,. rada. 

baıQ aldırmadı ve daha aUratle ~ta-r.dlf tendhıfnf derhal toplp. sif.de ~ı doktor aayıl:ırsmız 
efe bqJadı. değil mı ? g dı, cüzdanı yerli yerine toydu, 

? tandif tekrar cesede d6ndU, telgrafı da kendi cebine indirdi. - Yan değil. hatt~ dörtte Uç 
,.::S111• v.ı.ı--tı·, pol:S O'elmeden .,.. ıh... deyinız.. ÇünkU, diplomamı al-..._ ........ • -erdlvene doa ... gtttf ve relen-

ede dokunmenm yasat olduğu- lerl Jrarw lamafa hazırlandı. maya bir kaç ay kalmıştı ki bu 
: blldlit baldı elektrik feneri • Yapttğ? ıeyin dofru olnuıdığmı çok sev~liğ1m mesleği terkettim .. 
l'adı, YaıdnniyJe a.tnntı bqmı a • biliyordu, fakat faili tek bqma Gözlerinde muztarip bir dal-

8u. meydana çıkarmak istiyordu. gınlıkla ıuatu. 
kırlı eanıer, metnıı bir adamdı; Bir dakika eonra IQför elinde Muhatabı, onun tatlı ve sakin 
'-t htlannda vardı. GöğsUnUn bir fenerle görflndU. yüzüne bakarak: 
~ tara!mda ölilmUne sebep olan _ Ne o, yine mi geldlıı's? - Ne yazık! diye eöylendi. 
.,.__UJJ Y&raamdak.I kanlar pıhtı • Standı.t bunu alSylerlı:en ıtıUJyor Sizin gibi harikulade zeki bir 

au:ı.tı. du. Şof'OT cevap verdi: ir.ean senelerce emek verdiği 
YaJua bir mesafeden atıl • _ Ama, polis komiseri yanım • böyle kıymetli bir mesleği ter· 

... 8u clnayetJ lrJm ltlem'ıti! da. ketsin! ... Fakat bunun i"in pek 
tlfttu -.ıe cevap vermek epey - All. mtlfettlf Gadfye bu 1 • mühim bir sebep olmalı? 
O Olacaktı, lı:.fnct c·nayetl haber verecefbılzf Nusret KAmil My dalgınlık. 

çoc~<'ruydum .. Hiç bir dil§Uncem 
ve gailem yoktu .. Kalam, iradem 
ve kabiliyetim müsaitti .. Hepsi· 
nin Ustilnde de çtldırasıya sev .. 
dfğim gilzel, milstesna ve n.ıelek 
gibi bir kız tarafmdan şiddetle 
seviliyordum.. Mes'ut ve milste .. 
rih olmak için en mUkemm~l 
Mbcp!er değil ml ':' Bu vaziyet 
teki bir genç adam için çalr§mak 
ve mu,·:ıf!ak olmak en tabii b!r 
şeydi.. Fakat ben muvaffakıye
time kanmayordum. Dal:a faz
la. daha UstUn olmak, sevgili ve 
gUzel nitanlnna !Ayık olduğu sa. 
:ıdeti bol tol \'ermek isti yordum. 
İmtihanlar çok yaklaşmıştı .. Ben 
bu imtihanlarda muvaffakıyetin 
Ustünde bir §ah!!::ıya yükı:elerek 
tapındığım gU.zel nişanlıma pır. 
lantalardan. ya.kutlardsn çok 
kıymetli bir sevinç sill"'lrizi yap
mak hevesine dilşmüştUm ... Çok 
çahşmağa b~Jadım ..• fmtihan!ar 
geçinceye kadar biç bir eey1e. 
hatU a.şkı beni bir hayata bağ
layan güzel nitaJı.lrmJa bile me§
gul olmak istemiyordum." 

len nıub.ıkkak ki kartvizitle cif rd N tan sıynlmağa ralı••rak •, ~ zanne yo um. eyse komiser e- °" ,... 
ıatiyenlerden biriydi, O fendi, sizin mevcudiyetiniz de ld • - Evet azizim yanıl.mayonu- Kendisine küçük ve basit bir 

~ lı'kad&11 neredeydi? fayet eder. Burada )kinci bir ce • nuz. diye cevap verdi. Çok mü· mektupla ÇalJ§mak meclıuriye. 
ldnn: ve Makavelf ayni adam iDi aet var; polisin ha!Jr>tmesi icap bim bir aebep.. Tahmininizden tinde olduğumu yazarak bir kaç 
ısı..ıı tlşttı, eden fklnet bir bilmece.. de muhim bir sebep.. Bir facıL.. zaman beni be :'emesini bildir. 

dlı kendi kendisine ba suaı. y .. 1 mi d 1 _ Bir facıa mı? J dim. Artık niıanlıma ziv. aretleri 
llorarten tayyare Ue nlklb - a uy e • nere • k 

el'aa, - Şurada, köşede... - Hem de belki dUnyada biç esmlştlm. Hiç beklemediği. 
'?lbıe ıeç gelen adamı batır. Standifln pterdlğt rre ner • kiımenin bqma gelmemif bir kat'iyen ummadıfı bu garip ib-

l..ejyonerierin m•-mı ıelıkla 
-... ledl. Cea~fn llzerlnt- dflc!L facia! .• Beni yalmz mealeğirr.den mal karşısmda ne kadar şaşıra-

~ adam acaba katil miydi! - Bu çoktan mmn1, kureunla ayırmakla kaJma<tı, bUtlln dünya cafmı battl ne fena sarsılacağı-
eeedhı llzer'ne eğildi; eol ell • wııalmu" ya ldlatUrdU.. nı athmin etmiyor dtıfildim. 

ı ~ı. Bunun avucunda da De - ŞUpheafs. Nuaret beyin u.miml arkadqı Fakat bUyUk ve saadet dolu brr 
~ nokta vardı; e pkJ MaJrave • l ti ı · ı - 8lz bunu bulduğunuz zaman blrderJ:>ire çetin bir muamma s kbal çın 11md acıyan ytıre. 
•vtıcundakl gibi! Demet bu Oç 

ayni ftllyette mı yatıyordu! ..x-Ut ..Mbf oldu: ğlme ta§ basıyorum. 
._..~ ... -.. lklııcta1ydl, Ya llçtlneUafl ! ....-u a• 

blrlblrine nt slbl ballar _ Hayır, yUztl duvara dojruy. Muhtetem oir bayat geçirecek Ondan uzaklqmakla beraber 
.. ..,...._rc:fu? •u. llUilıfaten 811r ~'tüfe ka- 1'ada/ arvete malik olan bu zeki evimde de tam bir ıUkUnla ken. 
~ pataJoa eebhadn rru.. ~t:S~~ a ~ · "4t ~ ~ ~ eD mL dimi derslerime veremiyordUJ». 
~ oıktı. celı:etln'n ceplerin. Polis tudtk ederek: • tevail" mumnt &nrumt ıtıdU· Ondan gelen atefli ve tebeaüm 

bir anahtar, ufak bir ça1rı - Jyt yaptmıa, acaba burada yordu. Demek bötOn llmit vt dolu mektuplar huzurumu kuçı· 
~tik bir tabanca. U.kin iç mı vurulmut ! zevkınl kıran gisll bir facianm ! nyor. Dayanamıyacatımı Vf her 

11M*...~ _bir cilsdan ~km,.8 men"• - Hayır, dışarda. Merdiven ba ıulmUne uframıttı!.. Zavalh j ~yi yüz UstU bıraka .. a~ onun 
.;-,~ stzıemedl Cllzdanda aamaklarmda ve otlanı llzerinde Nusret! •. içinden bunlın dtlfU- aşkına kopcafm11, vaktımin ta

lllektııp vardı. Hl~lrl işine tan lekeleri var. Dıp.rda öldilrtıı. nUrken dudaklan hafifçe kıpır. mamiyle onunla dolat"a~-nı dil· 
ladJ .Fakat iP acu ve,.. .. mllş, buray:ı getirilmiş olacak. dadı: şUnerek evimden de uzaklaştım. 

T 
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"Yırt rlmış şaheser,, 
(Bu paı çalaı ı 

ihtimamla topla1Jınız) 
Bilytık ü>Ualll>ak um~ o~u,,..ıt r.ıJıttw" .1c llüyü1' mli.ahMkacl ... blrlndııi· 

ae •ııaaw. ISu mu.bakannı .aı ~,ırtılmı, !fAht!tll'ı • .dlr. ~:ı parça pe~ 
eodllmıt ou pllnel'ln pıu·1,ıtlıannı wpln':ll:aK, blrlbiruw 11.\SW' sele-
ça parça ~Jllmlf bu şaheserın (>arcaıarırıı tu/m;vı.Jcak, bmbırıne uygun 
gelecek bST surette yapıştıracak ve mc,h ·o tabloyu otta ya çıkarara~ 
bımım hangı ressamın ese11 oıduğunu Vt l:angı müzede bulunuuğunu 
söyliytceksinıı.. 

ilk mıisabakamızda , .. palarak it!) bun.tan ibarettir. Buıü11 par(a/an,. 

11elrı tamamla1t'1ıktarı son1 a rm beş gün tçındt parçaları muntazam 
bır surette yapıştırar'Jk ı•u•·udt gt.tırdığ•,ıız resmı. ta'1lonun ressam1o 
"'" •danı ve tablot1ur ltangı müzene bu.u,.duCunu da vazarolt uzerırr 
,jf sarılı isim ve aJ1tsırııı yazıtt za1' ıçı.,! ltoyaralt vt zartı başkGS1 ıa. 
ratındarı af&lmıyacak şelflldı w.ühi,rlıy2relf. 6 net note? Galıp Bıngir 
~ ltslım edılmd üzere uJareht1nemıze ttıdı ederek vt rnukabilmde 
ıdartlıantmızdn sıra numarası taşıya" '111 numara al.araltsımz 

Zarfların içine ;ımctı}e ltoda1 gazeı~..,,ızırı başlığı vanında nt-şrıds. 
~n ve 365 numaraya bdar ·la 1~ııam • cuelr olan kuf)Ontarı lroymtr 
ya lilıum yolttu1. B:ınlar uc müııabaka bt~ıktttı vr müubek&larda l&Uulf
dlktaa 90lll'8 llf'dl)elet aluunaya ıellnılltf arı,. röııtertıf'ef'ktlr . 

MüsabaktıUırd' tazanm~ bulu11a11 tııo okuyucumuz bize bu k» 
/>Onlara tam olarak vnemeısı bütim h1 ·khm ıayı edecelını billffelı " 
bunları btdellttını !Htemelı utıse <!ahı I<• J dtUıı oldulunu bilmeU!Jir. 

r. ::yük bir hrıat 
ldaHllnnemlı.. muMbakalanmızın luıla)1ııtr w t:azlbtotıl ıunıısında .,,,le Mı 

fıhlltı Kaçermak ı.ıemıy~lt'rl• owunııbileclf'tlnJ dÜf~ttk ba ctbllfo,.... 
•lmdlye IUIClıu Cl'\'Rl6' kuııonıan ıamaruhly1bılmt'lt'rlut• lrnkAD •:ur ...... a.r. 
Bu ırtbllt'n, ou cnU......k• 4t'tl~lrnlp dt' ıaaı a.rflaruu ldarehaDt'mlk ...,... 

~kl•rl .ıanıana kAdal ..Utlia ıcupuu.hın Of'cel.lerllll iMiemek Jl&ft'llle ... 
mıunla7abU~IUdUlr. 

Yırtılmış şaheser 81 narç .. -'·r • 
on) Plll'f8)'8 aynlan t&Mııerla plU'~ı blraş i~ ıa ....... lıltlrll 

-)e l(ı&~·r~• ecbJ~ktlr • 

Hediyelerimiz 
'hrttp f'Clllftlela öC müaabakanm neentt th -~ ta ~~rt ..... 

--raklardır: 

ı - aı;, t 10 ~rlnlf'vv•I llNO 10 &etriaJf'vvel llMI ııe...ı ~ ,....... 
rılıM:all Yt' •> dll mutallıtmmil ohıuıo11 kin ucretlnG•n -.an takllll· 
lerlt' cuUUbaKMiurıouz.ı ıJUtru nallw..-rw wrllt!eeS.. Mllıııılllllutut

mı&ı dotru lıall~ıı Dlr klıfklen laıa. oluruı araanndlı dtlblacllf 
llu:ı.urundll -.ıır•a Oftlllt'Cll'lıUr. ı 

s - toO Un nakJo. ı ı;vı ıua.aam•)'a••r anunclıl ,._.... "'klleelıll 

ıcur·•oa 1U1&11Dıa«·a11 ~ ıUtfv .. .....-u mllklf•ll. ld kırıuu llra J 
ı - ıo ıtn 11-m mllkltlatu.ı ı.a1E1tnaruı,·11•lar .,..,.... Ot!klifıNll 

ıcur'!Mllı ıca&11na.ü bir IUf.IYl' ıo IUabll perdntl &llDaJ& G&klUal 
ftl'ftl .,.. urL 1 

t - ICI ıan. l ıo •ırahll 6)1lrdNI almalı lrakkmı kazanamıvanlar .,._. 
dlı Çt'ldlecek 1ıur'ael8 ııaı•nıecak lkl llltlye UI er Urbaı rııuclıN8 

aJIDllk IUlkklDI V l'ell Kar\. 1 
6 - Oerı ıcalan!ar araamCla ~kU-.11 llW"adlı 1 ldtlJ" birer .._.. 

Hıa bt'ı abtınt!lll 

ı - . u.n _ ...... .,....... oeldlec>el& •ar'ada 6 ldtl7• alb SJ'blı llaa.er . ..... 
9:,. • ._v.:we 

1 - 11 parçaJI blrtblrlm fftplttınmya Pllnlmf> f!D u °" bet P81"9 .._ 
ıanm•d•ıı -.ı•ıııM)'uuı.. 

ı - Parçaıann cenarlanndalı KPNDPJF ı.t1amaoan nuna ıralnwe 'it 
111aka\-va,·a renk,.lr otr ıc .ıa,-ıa fllpııtırduc•..ıao -ra l&Nlab " .,...,,_. 
nrua böy"'"' muunaya YBPlftınlmtt pal'Çlolar1a yapam u lbl lllft' 111111 
ıuvnlaral& .. şırtuut 1tllll!U'ID. 

6'1 hıtbnaU olan blr telgraf Polis memuru cesede baktı: - Tevekkeli defll... Tababette ta!dp ettiğim §Ube 

•·•ır.~'· 'l'tlrratta ~yle bir adree - O balde bunu taf1YU S11QIO - Bu yaşa kadar be!tlr ve operatörlUktU. Bu sebeple tecrll. olduğum ciddi k1rar beni ~e 
: 8at•et Kayı, Grtk 80tat, kuvveUI biri olllıcall! dünyaya kll!'!kUn yaşamam deği! belerimi yapmak için morgta ölülerin başına detndUriiyordu .. 

bir masanın Ustilne umnmlf ce. 
setlerden birinin sert ft beyu 
örtüsünü kaldırdım. Bir elimle 
de elektrik limbumı ceviriyor
dum: Kuvvetli bir ışık hOzme
siyJe ıydmJanan bu mo vtıcudu 
görünce vecd h;lnde dona bJ • 
dım. Bu dUnva yUrllnde '1mdlve 
kadar hi~ görmedifim &>.rectıele 
rlizel bir k&dm nbtydt. Delil 
dUnva yUzUnde hattl en mt!l[lhur 
m"~"''eo-:fn ba•·:ll a1C'J"'lfne ~ze 
yerı de-hlf•'~· ine 1ev,.nd w b!!tkir 
~ölP,'eleri dilfll'D ehe"! ""n'at W.. 
kesinin perilerin"en de g01181 
ve m11tena.sintt. Bir llhza bud-

ti l.ondra. Tarih o gUnkU ta- - Muhakkak! Eğeı bunu ya • mi? kalmağa başladrm. BotJ kaldı. Nişanlım çok zeki fakat bana 
lil'll""~--ltanıton Magnaya g&n • pan bir klJlyae... - Bunu her zaman dl:"!ilrdUm. jım her dakika içim derin bir a- son derece aşıktı.. Benden !ur. 

mııı'"'9ı-~,ı..i. Fransızca idi ve IU - Buranın yabancım da nlJDJ - Bu vaziveU hu::.:ııl ııarabt>tlc cıyla ıızlayordu. Sevgilim, mab- !Şeyi kıskamrdı: batta kitapları. 
.. haıbn1Şt:: )'lıe&k. ~vlrea buraya aettrmeii riniıe atfederek susardım .. Fa· zun. tesellisiz bir ıztırap!a kar- rnı. derslerimi ı:·:e ... Ona &<! ·, 

.~~ •at iki b~ukta." dtlştlnenıezdl. kat timdi bana cür'et vermlt ,ıma geliyor .. Bana gUcendiği '>larak sırf imtihanlar i~in ken. 
• -~ d&ştlnceye kaldı. Saat MUfettlo gelinceye ~ bura • oldunuz.. zamanlar yaptığı gibi, içirde disini ihmal etticnmi bildil"8e:n 
~ n• olablllrdi? da ııöbet bekliyecettm. Falsat tu- - Sormak için defil mi! birer damla berrak yaşla p:rıl. derhal bana kooaca";. beni j?ene 
~. h•ttrt11dı. Saat tam iki lenin kapısı &nllnde .. Nöbeti metı- - Eğer söylemek isterseniz'.' dayan sitPmlı ve mahzun 

0
özle. ,·anıro:ın bir Pani"e bile avır-

rı~!. lllklıı kıynuıtı! Makave • taota bekleme~ tercih ederim, - Nıçin ıstemiyeyim ! .. Evet rinl kısarak dUnya yüzUnDr ' ' mak ıstem;yecekti Kendimi zoı-
,._----nı! buraaı çolr JAJZ bir yer. çok !leVdiğim ve emek verdiği!l"• "'"lasum hlızniyle yUzüme bakış la bu di)ei\ .. ,.-· .. "'fler lr,..nararak 

"''111, mest>leyf anlamışb. Por.atn korkmakta hakkı vardı. bu meslği niçin terkettim? .. .r;i. .arı gözlerimin önünden gitmi- up uzun, ka~'catı uzatılmış meç 
e~~er kadar gizli hareket et • Ne de ol.ea, o da bir insandı ve bir çin tam bir doktor olamadını ?!.. y'lrdu ... Faat gene onun saadet hu' öJillori:ıı haı:ıı ıa ,.,.:tiiyor. bı 
• km oı:ıanma'lt bilmiven bir !:.'.,bırla 
M- de n'klbı yapılaca- ö!U ile ba.şbaıa kalmak herhalde Halbuki o kadar iyi ve munta- 1 ve sevinci İ"in katlandı~ bu .. ,... ... 6'"' otl)nsi ameliyelerine koyuluyor 

.-.... ..__ ~ IUt haber atmmıştı... bot bir §ey d~ğ'ildf. t.tçU birden zam çalı§ıyordum ki mutlaka o i hasret dolu !edaklrhğt yanlı~ dum ... :har tayyareci reldt. Ta- merdlYenlerden indiler ve kuleden meslekte bir şeyler ynpabHecek· j tefsir ederek mlltbi§ blr surettE' Bir akşam gene ölillerin 1:wı. un ttıvler Orpertici l!Ttmaefvle 
~~ kl!yen adamlardan biri o. ayr:ldılar. tim... Yirmi beş yaşındaydım. 1 ilziile~eP,ini ::_: .. ı:~ ··., ona k~c- tuiu derin VE' kl'lrkunc mermer 1 titredilttı>n sonra acı bir trtlfURle 

· Merutme her halde mlnl (DetHmat ııtır) Z!ın~in v: milnr :er bir allenln mak ısterken. iradem ve vermıı salona (P;roirrı. tııc i'nU::ne rrkan cuıtten savfa'.91 ~rhds) 
~~!!!!!~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!~~~~~!!!!!~~~~~!!19 
~ burada. Kadırgadakı 
,_. lazıa rahat eeebilecetıni u
:.~u. Simch onun bir dü~ün
·•dı: 

'\'a Greçyo bu çirkin baskm 
tlbet . duyarsa. .. ?! 
~ te dU)acaktı. Kadircada

. ,.......-.,.o WtDıuttu. Eve gıdınce. rum 
· li, o ounazsa bütün mahal• 

~ Uı> biten rezaletleri anla
~ lıJ miydi? 

<il Grtçyo o rualeti haber 
· ~1 Luıueçya hakkında şüphe-
1 :t t.~ lena hükümler v.:ncekti. 
O' RDANLJK YUZVNDE.\' 

ı.r..-. ~ .taı>raı Hfü:-eyjmn uslu. ':'1ndeydi, Sevgilisılt> güzel 
• tıı!r IUlttu. Bir aralık l ukreç

. linAerln bayatmda.ı bahse-

...... ~nlik ne iyi 181 dedi bO
• ~l-3) l&fda oturuyorlar. Atla

"''' ~rı. ~bdebeleri, paraaln 
a~tıi var. Geçtn gün \ratıunJ• 

._...__ "den b!r ttngir. ka , .. , R''"('-

lak.nvtaıı dikkat etti.D.. Göl 

sünde o kadar ıarif ve kıymetli bir 
gerdar l ık vardı ki. •• 

- Gözlerim kaına,tırt1l4 gibl 
konu.,u,.orsun •. öyle mi? 

Lukreçya güldü: 
- C'c.ğrusunu !6rlemek 1~ 

sa. ev~t. Gözlerimı kama~tırc:h VP 
biran 1çinde göisiimde öyle bir ger 
dam•8ır bulunmasms çok arıu et· 
t.im. 

\;a;Jraz Hüseyin içini ;ekerek 
mın!dandı: 

- Ya ben de sana böyle bl· 
aerrla•:hk hediye edenem. •• DD 

nun OtUJ musun? 
LukrtÇYa. HOseytnl . tahrik et

mek ·tıyordU. 
HüŞt-,in, gtlya 'Dlr yerde böy)t' 

bir IJ*'rf.anhtı vamuı gibi .!avrana 
raJc !lf'\"JİlislM 9fte wrdj, 

Gerdanlık bahsinden sonra 1ıa,. 
ka m~rıua geçmiJ)erdi. 

Ertes! ı:a~lı Çapraz H~crryl~ 

t>rkeıt'f Ptı kafütı: 

- Bewm aaıll JllerUa waı. 

Topkapı Sarayına gıren 

CASUS LUKREÇY A 
Dorr1ıirıdi Murad devrinde bir Venadılc ~val esinin kıtı 

Y111an: İSKENDER F. SERTELL 

·115· 
g&ü.lı. akeama gelec:ıefim. EV<:W koymu~tu. Lukreçya buradan bir 
her ~Y var. Al sana birçok para yere kaçamudı. 
lstedıtn §eylen yanımızdui k"m
şulara aldırırsın! Onların ~ 
sana hızmet edecek er Yalnu t:\• 

den Nı yere çıkmıyacaksır.! O zae 
man i~ ddişir. 

- btirahate ihtiyacım var. Böy 
le g07:e, bir ~en çıkıp nereyt: gj.. 
dece{t•m? 

- ~ıktılm dakikada g~c:Qrv 
hlçaA'ı ~-enın ! Sonra söylemedi ck
r.ııyesin .. anladın mı? 

Hüseyin tl'den çıkTo gitti • 

Hl1seyin evden çıkar çıkma2 
bir ~etaanlık tedarıkine ko;ddu. 

O. t'irkaç ı.engın ailesi •.anıyor 

du. fü rılardan bıriSJ ıncı ta·.:ıri o
lan ~i· Rumdu. Bu adam Feı.er<k 
oturur ordu. 

Çapraz Hüseyin doğruca Fenere 
ıitti. 

inci tacirinin evini uzakta.., ta-
ra'3sut etti. Havanın kararmasın1 
bekledi. 

l"tanbulun bu tınlı h:ıydudu •·, ir.Cl taciri e'e gc'medcrı oo~ 
evıncı etra1Jna bırçok ıo"üler çeden ıçerıye gırdi. Rum aııesı e\• 

de kalaba ıktı. Hüseyın ou.r.un 
tarkın<la dfğildi. 

Hi.:.seyin. aklınca tacirin kansı• 
nın odaı-ına girecek ve kadın. tetı· 
dit ec;erek. gerdanhğı alıp 5;deceJ<· 
ti. 

HO·eyin dediği ~ istediğ- tib . 
odaya gırdi. Kımseye görürırr.~n 
dol:ıplan k&nştırdı. Kadtnıt! ım-. 

met'i gerdanlığım buldu. hf'mer. 
koyruna koydu. Evın alt katında 

gülücılllf'ler. konuşmalar ı.ık--edi. 

yordu. Hatla o sırada e\ ~hıh· 

olan Rum taciri de dükkanım ka• 
pavıp eve dörunüştü. 

Hüseyin onlara gö:iinmt>den • 
bü>•ilk bir m:ıhare~le • ge diğı yer
den tekrar bahçeye atladı, oradan 
aokaS'a çıktı. 

Hüseyın yakayı ele vemıeden bu 
işi becerebieceğinden em;ndi.. Se
vinç!e yokuşu çıkarak (Ft>thiy~\ 

~ vr·'ı. izini i~;~ ka,·bettikt~fl 
sonrn bır cam;irı kapısı ömi~ 

yancUı ışığın altında durdu.. Eluı.• 

ıma bakındı. Meydanda ıeımseter 

yok:u. Herkes yatsı namazım la
hp camiden dörunu~tıl. 

Çapraz Hüseyın bu qık altında. 
koynunda ~adığı mücevnen çı
kardı .. tnşlarmı. in~ kakma ııleti
ni gezden geçırdı. Çok kı} metlı 

bir ge. -anlıktı bu. Oışlenru gıar· 
datarnk homurdandı: 

- Bır ıncı tacmnın kamınm 
başka mikevherlcri de vardır. Bu. 
ondan ziyade benim ~hml' ya
raşı:-. 

Ve gerdanhfı tekrar koynuna 
yer e ·tırerek. Edimekapıdaki evi
ne döndü. 

Yavaşça icapıyı açtı .. içeri~ giP 
di. 

Lukr~ya yeni yatmıştı. Fakat. 
uyumuyordu. Çapraz Hilae)'İD ır 
şeli bit sesle haykırdı: 

- t·: "yor musun. gQ.ıel çi~ 
~m? 



Futboıco hatıra ve portreıerı ~o. 40 

ESA T FE 1 ERBAHÇE 
~--------.-.----------8 u gün Un en teknik ve mah.r oyuncularından -

Yazan: BEDRi GURSO Y 
Beynelmilel o~-uncularımızdan 

Fencrbahçenin merkez muavini E-
5adı tanımı) an, o~,ınunu takdir et 
miyen hiçbir futbol m raklısınm 

bulunacağını zannf'uniyorum. Maç 
!arda kücticük boyu il<.- akıllara 

hayret verec1:k dcr...,cedc büyük 
büyük işler gören bu son derece 
eknik o~>uncumuzun daima i<;tPn 

gelen bir h~yranlıkla ulkışlanz. 
Ben EsadJ bugiln ı!ahada eski 

fut.bol üsta.dnntz (Refik Şür) in 
küçük bir modeli olarak görmek
teyim. Ama küçük bir modeli. O 
da teknik göri.i§leri, bir kısmı 

paıJlan. Yoksa minimini :&<iat, ko. 
ca. Refik. Arada sıklet farkı epey. 
ee fazla değil mi? Herhalde Re • 
fik Osman çok daha ağir basar. 

Dünkü liseler 
futbol maçları 

Er;cek liseleri aruında fut.bol maç 
ı.arma dlln Şeref atadmda devam edil. 
~tir. 

VP.FA: 1 HAYRİYE a 
CllnQo flk maçı Vefa ile Hayriye 
~ıeri ara.-nda ıdi. Hakem Bahanın 
~ oere:yan eden bu maça 
takmıtar §Öyle çıkmt§lardır: 

lfa1ri7e: Nevzat, Seml.b, AUcan, 
AJ11. t 'anlk, Necmi, All, f4ref Şemal. 
Şeref, Faruk. 

Vefa: Ed.lp, Rahmi, &tim, NA:urn 
illmi, .Necdet, Necip, Bürtuua, Omeı 
ftntaz, Muzaffer. 
• Birinci devre her ık! takımm kal"§I· 
fıklı hUcumlıırUc 0-0 berab<'re blttı 
lklncl devrede Hayti.) eliler ağır basa. 
tak 3 gol çıkardılar. Ve sabadan ;:.() 
nılip olarak ayrlıdı:ar. 

~ \ZİÇİ : 2 • KAC.\TAŞ: l 

•.:mnUn ikinci maçı Boğnzlçi ile Ka. 
bata§ liseleri ıuasında idi. HRk"m Şa. 

zl Tezcanm idaresi altında oynanan 
58 mac;a takımlnr ı..şıı~clakl Kadrolaı 
ta çıktılar: 

Boğaz.içi : Tahir, f'•lı\J Te k in Mu§. 
lafa, F crtclu n. f;nls, Oı'7nnfcr, İsmet, 

Rıfat, Tt't'lt. Tnrarı, 

Kab&tae: Oem, BaUt, Burhan, Fıt. 

nık, Kemal, Oemll, Muzaffer, Hlbeybı 

Nevzat, Kemal, Tal&t.. 
tık devreyi Kabataf ll.8esl ı.o galip 

olarak btUrdlyse de lldncl devrede 
2 gol yiyerek maçtan 2-1 mağ!Op ola. 
rak aynldL 

Günün UçUnctl maçı Haydarpaşa ile 
Darü,şefaka arasında olacaktı. Fakaı 

havaıım Cenal..ığcıdan dolayı tehir edl 
miştlr. 

Şehir Tiyatrosu. 
fepebllşı dram kı8111lnd8 
GllnclU.-. 15,30 da. 
\k$am snat 20.so da 

Meşaleler · 
~ . ~ 

lstlklAI l'Rdd et'• M. ı ~I krıqıımd8 

GOndilz 15,80 da 
Ak~am 20.10 da: 

Paşa Hazretler-i 
Her c11D c11t'de onmk t.Plftllll~ 

ıctn bilet "'"'" 
Beyazıt. lAlell, Aksaray ŞebremJ 

ıu ve Topkapıya otobüa tn .. tn otun 
mu~tur. Tipi, oyun tara, hususlyetk'ri ' ' 

ıoksaıı lan: 

Yuvarlak, küçük kumral munta
zam bir yüz. Çekik ve süzgün göz
elr. Kısa bir boy, kum ince bacak

lar. Ufacık ayaklar. Zayıf 1.8.kin 
!<Ok canlı <'f'vik oradan oraya sı~
nyan kiıçiık bir futbolcu tipi •.. 

}'cnc r bahçr merke.z mmnini 
Eut 1,-----------, 

yeti ~k az futbolcuya naAip ola • TUl'lllye tiDDIDlll"lyetı 
cak bir derecededir. o· kadar isa• ZİRAAT BANKA S 1 
betli ve zamanında paslan, mini -

Tam mana.siyle ince, mahir tek. 
nik bir oyuncudur. Pas alışlarda 

da, demarke olmMmt, pas dağrt.w. 
larda da d<>...mnrke olan bir arka • 
da.ı.ıını gönnesini bilir. Paslan ölçü 
ü ve yerindedh·. Çalmılan, vilcut 
ve al•ıtk ustalıklı, teeirli ve ktT • 
ra.ktır. Kafa vuruşları muntazam 

ve hPdeflidir. 'Minimini ayaklan ile 
'latıı•tığı flutıer hem ııtla hem 
""~ •li ll'e hem de çok iMbet.lidir. 

Bu !Wkilde uzıı.lrtan ço'k mühim 
"Olll'r atnı11Jtır. Açıklara za.manm

:la oyunu açmak için yolladığı u • 
tun ve ileri paıılan f('\1cal.adedir. 
Bir muhacim h•zryla ba.zan enfes 
~riplinglcrle ka.l~ye sokulmasmı, 

verinde eşape1er atmasmt, plase 
şiltler atmasını bilri. Deplasmanı 

da pe-k meshurdur. 
EMdm futbolda.ki göriiş kahili • 

mini vücuduyla koskoca ha.son o -
~-uncularmm arasından topu sö -
küp çrkan~lan, çok şaşırtıcı çalım 
lan, manevraları, atlatmalan var
dır ki teknikle, incelikle futbolda 
neler yapılabil~eğini görür ve hay 
retler içinde kalII"8mtz. 

Esat cıva gibi bir futboldidUr. 
Maçlarda dokunsanız yuvarlanacak 
derecede kUçUktilr ama dokuna • 
mammız ki. Kendiııinc çarptırmaz, 

w rdurmaz, oradan oraya sıçrar, 

zıplar, kotıar. H em de m Utemad.J -
yen hakimiyet kendisinde olduğu 

halde. Küçilklüğiinc bu dC'reec çe. 

limsizliğine rağmen cesur, atak 
bir oyuncudur da. Yılmadan hücum 
la?" yapar. En tehlikeli pozisyonda 
gelen topa kafa vuruşlan flc mu • 

kabele eder. Girişir, didinir, uğra. 
şır, yılmaz ve yorulmaz. 

Derler ki, ah bu usta futbolcu
<'elik ilet!C'rimin soğuk temasını muzun bir de kuvvetli \1lcudu ol
parmaklarımda duyarak bu saydı, kimbillr ne harikalar yaı-a
mtistesna genç ölü vücudun trrdı. Acaba? Ben öyle sanıyorum 
iizerine iğildim. Belki çok çirkin, ki o 7.ııman futbôlda bu cin gibi 

fakat yaşayan vücutlara hayal kurnazlığı ,.e sr>yt:anhğı kalmaz, 
hakkını vermek azmiyle otopsi zekiLsl ve tekniği bu derece i§lC' • 
anıeliyesine başladım. Genç ve mezdi. (Kanaatime göre ekseriyet 

güz.el ölü sert aletlerimin zalim le vücuduyla İ§ g6ren oyuncuların 
darbeleri altında ebedi bir te- 1 ne de olsa. tPknik tarafı, bu de • 
v"kkül V" sükfuıla yatıyordu.. rece ince olam•yor, bir oyuncu is 
Vücudu iizerinde yapmak istedi- görmMt kudretini ya kafMmm w
ğim tetkikler bitmiş, artrk sıra lemesi ile Vf'Y&hut vUcudunun kuv

başma gelmişti.. Herhalde ren. veti ile başarıyor. Bunların her i
den evvel tt>crübc yapan hır ar. kisini bir araya getirip oyun oy • 
kada:;, bu müstesna vücudun ha- nıyan fırt:bolculanı. i.ııe binde bir 
şın1tı.n başlamış olacaktı ki ka-

rugelinir. Biroe l8c parmakla gös 
fatasmı açmak için gür ve kum-
ral sarlannı yi.iziinc çevirmişti. terilehilr-cck birkac; kişi: Bcldr, 
Dalga dalga ipek kumral saçlar İ.'lm<'t, Refik. 

hareketsız yatan harikulade gü. Son zamanlarda, adeta bir mü • 
wl cesedin yüzilnde adeta bir dafaa oyuncusu gibi, gerilere ka • 
maske hnlinc gelmi~ bulunuyor. çar&k - her nP sebeple olursa ol
du. Elimi uzatarak yumuşak ve sun - gösterdiği o~-unlar c;ok ha.. 
ipek maskeyi kaldırınca göğ- talıdır. 

sümden kopan müthi~ 'oe acı 

feryat derin ve loş salonun m* 
um mermerlerine cnrparak u-, 
udu! .. 

l\ıı..rşımcla harikuJade bir sa. 
fıyet ve glizcllikle ) atan bu ölü, 
benim nişanhmdı ! Yarı aralık 
ka:m1; gözlerinde prestiş ettiğim 
o m:ısum sitemle yiizüme bakı. 

yordu. Ci>zlerinden: ''Beni se
n n aşkın, senin ihmalin ölü
dlirdü ?" diyen acı bir m·ma sü

zülüyordu. 
Ruhumu ebedi bir ateşle ya_ 

kan ve ~efaatinc biç erisemiye. 
c4im o m&Zlum sitem ben 

EskilerdC'n, çeviklikte (Canbaz 
K&m.il) 1 hatırlatan ve (Şür Refik) 

in mfistait bir ta.lebesi gibi tek • 
nik çbıgiler çizen bugünün en ta. 
nmmış fut.bolcusu olan Esatla 

Tfirk futbolu iftihar edebili. 

Bedri o tmsnv 

Ra:sit Rız.a Tiyatrosu 

14 Mart ( 'nma Utıködar 

(onw.dt S. P. Tll. 1006! 

d n o 'kadar y11lA, o Jr.adar S 
Allaha. yakındı ki. bütün örnrli- Beyoğlu Hal.k inemaaı 
mü. ukrf':v1 mavr-radan o masum 
mnzlum b~krcılara \0akf ederek 
geçir iyorum işte .. 

NE7)HE MUHi TTiN 

Buı:ur. Matine saat n ele l'ett il de 
l - Motnften 1'"'111nl. 
ı - Çot'9k ... .....,.. lAttll llaı'dl. 
ı - ""'kH IHtlcl. 

Kurulu: tanlıı. 1888. - ::>eımayesı: 100,000,000 Türk 
~ube ve Ajans adedi : 265. 

Zırai '" ırcari it~ '"'V• banka muamt lelm. 
Para blrikılft!fllere ıH.HOO UJ'1I lkJ'amtye ftrl7o r. 

1 . * 

• raat S-0 kaamcsa m baraJJ ww lbbarm:z tuarnıt bıe~"•~-.u'tıı m ~ 
l50 liram tıahm&ııJara eenede 4 defa ce kflecs lnlr'a De qatıdalES 

pıa.o.a ıön ikramiye d&gttıJauktn. 

• aded ı.ooo ııraı111 •.ooo ıtn 100 Med 60 ftraldıı 5.000 in 
ı • 64)0 • t.000 • 128 • 40 • t,800 • 
4 • t M • 1,000 • ıeo • n • s.ıoo • 

&O • llO • &.OOI • 
OlKK.AT: Heaplarmda.kl paralar bir eea. Sclrı~ llO Uradaıı ap.ğ. 

jQşaııyenıen Utramiye çıktıfı takdirde % 2() tutaatyle Yertler.f:llttr 
Kur'a1aı eenede • aeıa: 1 EyIQl. ı Btrtnctk&nwı. J Mart " 1 8&zln.r. 
tar'.JıJertnde ceJd]ecekttr. 

J'~ıın~u Lıvızım a11urı 1,111~1• vırı ıen ı L ttarıcı askeri kıtııh ılln iırı 
Beher kilosuna 4-00 ltUMJf fiyat tahmin edilen 6150 kilo .sarı ııabunlu kö. 

st-le kapalı :r.ar!lıı. eksiltmeye konn.uştur. !halesi 2/ 4/ 941 Çar§&nba gUnU 
saat 10 da Diyarb&.kırda a.skı:ri satm aı.n,_ komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni veıılkalarlle tcklıf mel\tuplarmı ihale saaUnde.n bir saat 
evvel komisyona verme! ri. Teminatı 1545 liradır. (2117) (2054) 

• • • 
Keşif bedeli ıs. 199 lira 13 kuru~ olan inşaat kapalı zarfla eksiltmeye 

konmu_ştur. lhalMi 4/ 4 941 C.ırrıa gUnU saat 16 da eakl§ehlrde askeri 
satm alma komlılyonunda yapılac ktır. llk tı'rulnatı 1365 liradır. Tallplertn 
kanWli vcıılluılarlle tckl ıf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 

komisyona verm<'lerl, keşi! ve şartnamesi komi.syond& görWUr. (2119) 
(2056) . 

* • • 
200 ton sığır eti alır.acaktır. Pazarlıkla elcslltmesi 19/ 8/ 941 Ç&rfanba 

gllnü sa.at 16 da Ardahancıo. ru;kcrl salın alma komlsyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda g!Sr"lltür. lsteklUcrln belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2111), (198 ) 

• • • 
60,000 kilo taze bakla kapıılı zarfla eksiltmeye konmll§tur. Şartnamesi 

komisyonda görlllUr. Tahmin bcddı 6000 lıra flk teminatı 450 liradır. 

ihalesi 31.3.90 pazartes! gUnU saat 15 te .Ankarada Lv. Amirliği satın. 

alma komlsyonundıı yc;pıla<'aktu·. 'J'aliplerln t eminat ve teklif mektuplanru 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2105) , (1972) 

* • • 
ÇifU 6 liradan 4000 çift fı>tla pıı.zarlıiı:la aatm &lmacakt.ır. lbalesl 

20/ 3/ 90 Peıııembe gflnu ııaat JO da Dlynrıbakırda askeri satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. ·.rah..nin tutan 24,000 lira kati teminatı 3600 
liradır. Numune ve ~art.n.amt-.sl komisyonda g6rUlllr. Taliplerin belll vakitte 
komisyona gelmelı-ri. (2109\, (1976) 

• • • 
Beher çl!Unc ta.amin edılen !lyau 600 kuruş olan 3000 çift fotln pazar. 

lılc!a. aatın alınacaktır. Tahmın tu~sn 18.000 Ura kaU teminatı pazarlıktan 
80nra takarrilr edecek fıyııt Uzerin<ıen yüzde 16 alınacaktır. thaleal 19 3.941 
çarşamba gUnU uat 16 te Afyo~da askeri aatmalma lcomlayonund& yapl1a
caktır ~\·.saf ve şartnnm•.ı;l Ankııra. lııtanbul Lv. Amlrllklerl ve komisyonda 
görülur. Talipler.n beW vakitte .:..oau.ıoyona ıeı~ (2llli) (1992.l 
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Baş,· Di9, Nezle, Grip, Romatizm• 
Nevralji, Kınk1ık ve Bütün Ağrıla rın ızı Derhal Ke8Cf 

l calMeda rOact. 3 lı .. e aıuıabfliı. T AKLlnEldNOEN Sı\KININlZ. 
~p;R VE~ rl't.LU 4'1CL nq.ARI ISRARLA ISTEVl'IJIZ 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden kaldı 
ması hakkında ilan 

D:uıt~l.ilz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklar darp \"t' 

yasaya kMi miktar<18 !>lklU"ılmıı: olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 

mart 9•U tarihinden sor.m tedııvillc!t.rı kaldırılması kararlaştınlmı.5Ur. 
telsiz bir kuru§luklar ı nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül etmf.) 
ve bu tarihten itibaren ı..ı,cak bir ır-::ııc müddetle yalnız malsandıklarlle C 
hurlyet Merkez bankası şuhele:ince ve Cumhurıyet Merkez bankıı.sı u 
bulunınıyaa yerlerde Ziraat bankaı.ı şubelerince kabul edilcbllecekUr 

Elinde dantelsiz 'bir kuruşluk bulunanıarm bunlan malsandıklarlle 
huriyet merkez ve Ziraat bankA.lan ~beleri:ıe tebdil ettirmeleri U!\n olu 

{9035) (12523) 

ithalat ve ihracat Birlikleri 
ğinden: 

2'-2-941 tarihinde lırtaı>bul Ticaret Oca8' içtima salonunda ..opl 
manifatura lthalAt.çıla'"l birliği Fenellk Adi unıuml heyetinde yapılan ld 

beyeU intihabatı ticaret vekAleUnce t.Mdlk edılmcdiğlnden yeniden uıare 
yeti seçimini yapın.ak Uzere birliğe kayıUı ~anm 29-3-941 tarihine 
sadll Cumartesi günl\ saat (11) on bır~ lstnnbul Ticaret Odası fc;:Uma 
lonunu teşrifleri rica olunur. (197R) 

~------1941 IKRAMIYELERı 

T. ış Bankası 
1941 küçük 

l aaarruf Heaabl"n 
iKRAMiYE PLANI 

ı 4'det 2000 uraJıll - 2000. 
•• 1000 • 
1 • 160 • - 1600.- • 
t • GOO • - 2000.- ı 
- • 250 • - 2000.- , 

S& • 100 • - SôOO.- , 
'40 • 60 • - •ooo.- , 

800 • 20 • - 6000.-
K~ld,.lcr : 11 Mart, 11 Haz 

11 x~ IQl, 11 BlrlnelkAnun 
rinde yapılır. 

Devlet Oemiryoltan ve Limanlar 
işletme Umum idaresi 

.Muhammen bedeli 2940 lira ol!lJI L1ubtt'llf ebatta H70 kg. bakır çıpta1' 
(24.3.941) pazart.eal günll saat '15) on beş tc Haydarpaşada Gar b 
dahlllndekl komlııyon t&rafmdan pazarlık usu'lle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iırt.lyenlerin tOl) Uralılt kat'i teminat ve kal' 
tayı.n ettiği veaa.lkle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar kom 
mUracaUlan lbtmdır. 

Bu l§e ait prtnameler koınl5yondan paruız olarak dağıtılmakta<P' 
(2035) 

Bawa Gelllllllıl alınıyor 
Tllrk bava kurumu gedikli yuvuma cedikll namzedi almacaktır. 

prtlan ve mtıra.caa.t U8Ullerl b&kkn:öakl mutusal talimat Türk hava Jı 
mu ~ubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya girmek iaU)"fJDlılriıl ~ı.JU.&n gı•ha!li11 hav& kurwııu şub 
mOracaatıan. ( JOl2) 


