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utucu kadınlar 
Bunlar tecrübesiz erkekleri bir 

var 
alırlar 

yere düşürüp nesi 
nesi yok üzerinden 

S k r 
Satı arı 

Şeker Şirketi hariçt2n 
idhal ettiğ: kesme 
şekerlerin saiışzna 

başladı 
Ticaret Ofisince: hariçten Mersine ge· 

- Yalnız mı ya§ı)or&uo? ıen .. Eh .. Sekiz on parça iradı, her ay tirilmi§ olan kesme şekrrlcrin eatı:ına 
_ E\ct. uç he§ yüz lira da akarı vıır. Kumarı yok, Şeker §irketi tarahndan haşlanmı~tır. Şir. 

İhracat vergisi Tasarruf 
Ma~iye V .:kalefi bu verginin tatbi Bonoları 
kah için bir izahname hazırladı- Rağbet günden gune 
Maliye Veka!eti ihracat \ergısının tal· memleketlere ihraçlannda ihracat \ergisi· artıyor. Yalnız bir k:şi 

bikatındaki tereddütleri izale için yeni ne tübi olacaktır. b •[ ı · 7 k 
bir ı'zahnnmc hnzırlan1ı ... ır. Bu izıılınam~" ı·h h lr mz yon zra~ı 0

• rncat vergisinin matrahı, eşyanın i · 
ye göre yerli ve yahut gümrük r~mi öd~· bono aldı raç me,kilerin<leki yani yabancı memlı.. .. 
) t>rek \e)'a kat'i muaflık ıatbik edilerek 
Turki}eye ithal e<lilıniş olan ı!Şyıı, hapaıı 

ve nıaıldelerin fora \ c,l\Jllcrı Jle) ctiııcıı 
ilün olunoraklardan mandası, )&hancı 

krtlere goııılcrilııırk ıı1.ere ihracat beyan· 

namesi ihıaz edilen gumrüğun bulundu· 

ğıı mahaldeki fob kıymetidir. 

:\ıçıo ya, peki ne arıyorsun bura· hele çapkınlığı hiç ... Çöpeüz bir üzüm ket bugünden itibaren küp şekerleri si· =============================== 
ı.ırıl.ı? sanki. A)·larca olurdu evimde de ondan parişlerini kabul etmektedir. 

Tasarruf bonolarının &atı,ı memleketin 
her tarafında olduğu gibi ~t·hrinıiııfo de 
hu)Ük hir rıığhct görmıi§ ,.e bııgıine ka 
dur 9 • 10 milyon liral ık hono aatılnııftır. 

(.;cçen gün yalnız lıir ki~i lıır milyon 
liralık bono almı,tır. - iki uç od.ılı bir kat, duducuğum. bilirim. Ne gdeni pdeni, ne de 60rup o-----

lanalı hır eda ılc güldü. Dudaklarıaı arayanı vardır. Beyog""lunda bir manifatura 
kulağımın içine gömdu \C: Eftik Dudunun beni bu kadar §işirmc-

- Oda, ev kolay Halıt beyciğim, dedi. 6İne dikiş kaldı, makaraları çözecek \e muhtekiri yakal•ndı 
Sana ba~kn bir §C'Y ikram edeceğim. Eli· kahkahaları koyu,·erecektim. Biraz evvelki Beyoğlwıda Hacopulo pasajında Zafiri· 
me .. hı~z bir inci geçti. Aman bir ı;ör· ı tutukluğum kalmamıf, hialerim gibi cil· adis Napolcon i mınde bir manifaturacı 
ea. Hıp dı)e \Urulurduo hemen. Nasıl limio bağı da gev§CUİ§ti. Söze başlamak 12,5 kuru~ satması lizım gelen telaları 

var mmn? ~ için Dudunun palıı.nalarına yekün çek· 25 laıruştan satarken )aknlanmış \C der· 
Ksyıt•ı:ı: bir ta,ırla sordum: mcsini bekliyor, bir tilki elnailif;ile oüyle· hal Müddeiumumiliğe ıeslım cdılmiştir. 
- Ne incisi mama? ycceklerime çekiduzcn 'eriyorciuoı. --o--

- Lübnan inei i oğlum. Genç mi genç, Eftik Dudu nice ııakJnbaolıklarla kızı Ticaret borsası idare heyeti 
dılbcr mi dilber. Tam cenabına Liyık. da bana tanııııktan ı;onra, manalı bnkış-

Kı • · • • b ~ larını yüzümde gezdirdi: Ticaret Borsası heyeti idare intılıab ı - mıo ncaı ıınış u. 

b
. k ld - Eh .• Halit beyciğim. Artık bu cici dün yapılmış ve geçen seneki iuııre heyeti 

_ Omeı •raz çapraşı anın, a ırma · k cd 1 •• ı;eıı. E.bulhuda Efendinin oğlunun metresi incinin bir kaç fişe bırasını içcriı değil aynen ıp ·a · ' mışıır. 
ıdı. Benim de kiracım. Ortalık böyle 0 • mi? Ama, eakın i§iııı vıır diye bu teklifi • --~-. -- • 
!unca Hasan Bey, ayağını kesti buradan. nıi reddetmeğc kalkma. Yenı mahsul mubayaa ekıp-

_,_ 1· Dedi. Mu,afakat cevabımı beklemeden 1 • f 1 ~ mdi o canım kız kaldı yap}'IUlllZ. ki erı aa iyete geçti 
gozu ıki ç .mc durmadan ıı.ğlı)or, yanı· bile hemen genç bir garson çelikliği 'e 
)or zavallı kın:asız. alı,kıınlığı ile kö§cdeki masayı ortaya 

- Çok mu !!C'i)ordu beyini? 

- Yok canım, sevdiğinden değil, Jcim. 
sesız kald ığın:ı kederleniyor. 

- Ana ı, bııbıısı )Ok mu ha incinin? 

Tir.-ırel \ ekilcti mc ınlckrtin her kö,e· 
sinde yeni mah!ul içia a) ırdığı muba· 
yan ekiplerini tnk'i)C)e karar \ererek 
derhal faali) ete geçmişur. \'ekil et bu se

neki mııhsuliı tnrl..ıda dt"ğil harman ya· 
pılıp ambara geldikten eonm muba)aıı 

etmektedir. - B.ıb:ı ı da biLİm evdc)di. Hurriyet 

çekti. Örtüsünü değiftirdi. Masa ile hufc 
arasında gide gele bir kaç dakika için· 
de, kusurauz Lir içki rofrası tertip etti. 
Bira oi~cleriain ağızlarını temiz bir bezle 
l!İlip açtıktan aonra, kendi bardalını dol· 
durdu, havaya kaldırdı ve bağırdı: 

sı..rultusu kopunca korktu. Kw da un~ - Haydi hayırlıeı çocuklarım. İkinizin ·ııır çok yerlerde hasat uımanı henüz 
tu. Kuçtı Beyruta. Süzde aldıracak ama de SJlı.hat ve aaadetinitc" ba§lamadıgından, geniş ııuk}asta muba· 
hı; ummuyorum. Gel şu kız sana nasip İnd, beni çıldırtacak nazlı bir kn·ra· yaatıı on beş gün stnra ha.lnoıı.cağı kuv· 

H ~ I h d bi vede tahmin olunmaktadır. 
ol un llalitçiğim. cm ı;uzc, em e r nışla yava§ ya~·&§ kalktı. Eline aldığı bi· it============:::::;;:::::== 
kııç kırıntısı ile b~ on parası da ,.aı ra bardağını, tııtlı giılümseınelerle büs-
luoi bütün giııelleşen yüzü hizasına kadar kal· Belediyede: 

l::Ltik Dudunun methede ede bitircıne· dırdı. Olgun ve elifli kirazlara beııuyen 
d gı, kızın suz,.lli[;i kadar, bir kaç kıno
tıııı ile b~ on parım da merakımı ayak· 
!andırdı. 

Bira:ı. sonra, c\iD üst katında, haldka· 
ten c. ız denılccck kadar Wıirli, cnzibe
lı bır Lubonn giızcliıım knrşu;ında idim. 
ı,xab vo kudı:.ettcn kınrcık .açiuı. iDcıe 

\e hılfill~i' ka,ları. hele o )akıcı ba· 
kı:lım o anda aklımı başımdan alm~ 
t>hninu karı§tırmıştı. Ufuksuz bir ha)·a
le kapılmış, )Ureğim acı acı çırpınınağa 

ba lamı tı. Komplınıan şöyle dursun sö .. 
6<1)1İ)ı.:cek bile halim kalmamıştı. Bere
ket ver•in Utik Duduya. O benim yeri· 
nıc dillenmişti. Neler söylu)ordu neler-

- Côriıyorsuıı ya kızım, nckııdar utan· 
gaç ve sıkılgan bir delıkanlı. Ensesine 
rnr lokmasını al ağzından. Bu genç. se
ıun için bıçılmi~ bir kaftandır yamıcu· 
ı;um. nra pıı.m ise bol, guzcllik be 
)ennde. Hcfo decğızı nekadar açık bil· 

dudaklarına yakla~ırırken kudretten sür· 
mdi gözlerinin süzgün bak~larile yalnız 
yüzümü değil yüreğimi de kızarttı. Çok 
tatlı bir sesle: 

- Şerefinize mon bey. 
Di)c bir çığlık kopardı. Ne yaptı&ımı, 

kıı.ın dili ve güw ılo bağl§ladığ.ı. hu .ilıi· 

falları nasıl kıın,ıladığımı bilmi}orum. 
Aradan yarım saat bile geçmcmifti, Boş 
bira ~eri ma&anın altından taşmıştı. 
Gözlenm kızın güzel yüzüne bakmaktan 
kamıı§mı~tı. Hele duygularıın pı:k şımar· 

mi§. arzularım gittikçe liühalil~mi§ ,.e 
nihayet her vakitklndcn daha çok §ahlan· 
mıştı. Kıza nasıl )altaklondığımı, neler 
yıımurtladıitmı timdi tcfenuıılile hatırlı· 
yamıyacağım. Yalnız §o kadar aö)liyr)iın 
ki, bir aralık kendime gelir cibi olmuş, 
başımı kızın gôğ Ü üzerinde bulmuş-

(Arkan var) 

S'ORUNUZ 

r------SÖ YLIY ELİM 
1 Hastabakıcıflk 

ı - ttslı:fülar<la thsa.niyede 88 
numarada llnl'aD Remziye Şaşmaz 
tıoruyor: 

dlııstııbalı:ıcr Hemşire ıokuluna 

gtnnck ,·e hemşlrc olmak lstıyo· 

rum. 829 do •unıluyum. Acaba ahr· 
lar mı1'» 

CEVAP - Kızılayın İstanbul 

şubcs. mlldllrlUğüne sorduk. Mckte· 

be gireceklerde aranılan evsaf, or
ta mektep mezunu bulunmak, beş 
ısenelik mecburt hizmeti kabul et· 

mek, evli olmamak gibi şartlar a

rasında yaşın 25 ten bUyUk olma

masının da bulunduğu cevabını al· 

dık. Buna göre dileğlnlzde muvaf

fak olamıyacağ'ınız anlaşılıyor. 

'-------------------------------' 

Beykozda Abraham Paşanın ko· 
rusunun yan tarafına bir istinat du· 
varı yapılmasına İstanbul belediye
since karar verilmiştir. 

* Belediye reisliği Floryada mo
dern bir otel inşası için bir projo ha· 
zu-lamaktadır. Bu hu:msta. <1Um1en 1· 
tibııren tetkiklere başlanmıştır. 
* Bazı gazinolarda ehliyetsiz ve 

muayene cUzdanı bulunmıyan gar· 
sonların çalıştırıldıkları haber alın

mıştır. Belediye mUcssese sahiplerine 
yaptığı bir ihtirda bu gibi garsonlara 
tesadUf edilen gazinoların en ağır ce
zalarla tecziye edileceğini blldlrmlş

tlr. 
* Uzun zamandanbert tenviratı ya 

pılarnıyan Edlrnekapı - Otakçılar 

yoluna 11 elektrik l~mbası konul· 
muştur. 

* Bazı gazinoların tarifede gl:lste
rnen fiyatlardan fazla para aldıkları 
belediyeye yapılan mUteaddlt şıktı.yet 
lerden anlaşılmıştır. 

DUn bu hususta yapılan teftişler
de Şehzadebaşında 113 numarada kah 
vcclllk yapan İhııanın tarife harici 
para aldığı tesblt edilerek dUkkdnı 
Uç gün mUddeUe kapatılmıştır. Tef· 
tlşlere sıkı bir şekilde devam edil· 

· mektedlr. 

1 

* Fırancala yolsuzluğu ve bazı 
kimselere raporsuz olarak fırancala 
verildlgi hakkındaki şlktl.yetler Uzert-
ne yapılan tahkikata devam edil· 
mektedlr. Şimdiye kadar alınan ne
tice, fırınlnnn yolsuzluğu yaptığı 

nr meydana çıkarmaktadır. 
* lstanbul belediyesi Beyoğlu sarı 

hastalıklar merkez nln tamirine ka
rar vennlştlr. Derhal tamlrata baş· 
lanacnktır. 

+HER GüN 
BiR FIKRA 

Bir milddet sonra biltUn erkekler Odrey I· 
le tanışmak istediler, kadınlar ise yan gözle 
ve tecessüsle genç kadını sUztiyorlardı. Biraz 
aonra genç yUzbaşı Trover • Smith odaya 
geldi ve mUhlm bir haber verirmiş gibi: 

EDE~t ROMAN: 

- Vali ile refikası geliyor. 

ADLİYE ve POLİS HABERLERİ 
100 bin, 200 Lin llralık ı;at ışlara her· 

gün tesadüf edilmektedir. 

Sarhosiuğun ·neticesi 
.Şirkttler 'e tüccarlar şimdiden nakit 

!erinin mühim bir kısmını Tasarruf bono· 
!arına yaurmı~ bulunmaktadırlar. 

o 

Burhan Toprak 
geldi 

Ankaradan 

Vakıfsız deniz banyosu Boşa 
giden kurşun - Hapishane sefası 

Bir müddellenberi Ankara<la bulunan 
Güzel ::;ııııaılar ,\kadeıııisi nıudüru Bur· 
han Toprak dün eabalı oclııimize ı;clmi~· 

tir. 
Sahne Bakırköyiinrle galimılar<lnn lıi· 

riııin iskelesi, vakit evvelki gece ... Siıruıi 
ile Ömer adıııda iki arkada~ arasında 
sarhoşlukla bir münakaşa buşlayor. Dır 

ara işi azıtıyorlar, gürültü bu)Üyor. Os

man adında bir arkadaşları gürültuden 
ralıatsız duyor, ')anlarına gelip: cSu· 
ı;un!> diyor. Dinlemi)orlar. Kızıyor, kor· 
kutmak l~in tabanc:ımnı çıkıırıyor. 

Sururi tabancayı görünce O•manın elin
den .kapıyor, Ömer.: ateş cdı)or. Kur§un 
boşa gidince Ömer de Suriiriyi itiyor, Siı· 
rııri cumburlop denize düşerek bu \akit· 
6iz 'c hazırlıksız banyo ile aklını La,ına 
alı}Or. 

Bu defa Ömcrle Osman kavgaya tutu· 
şııyurlar, :.ırny.ı gırıııd: ieteycıı polis lııı 
arnıla üç, beş tokat )i)İ)nr, 

Dıio ruçlu Ömer, ::,üruri ,.e 0Pınaıı ın 
muhakeıneiı:ri yaınlmıg 'e ı;uçları 11&bit 
ı;örülmuştııı. ::iürııri korkutmak için ta· 
banca attığından on iki sün hapse, Os· ı 
man silih çıkarmaktan 3 gün hapse malı· 
kfım olmuş rn Ömerio bcraetine karar 
~erilml~tir. 

Haydarpaşaaa bir 
~lğnedJ 

fşç(} 1 tren 

EV\elki gece llaydarpaşada, Demiryul· 
lan mağnza5ı ameleaindcn \'ehap Toplu, 
makine dçposu önünden geçerken, Pen· 
dikten gelmekte olon trenin gcldığlnin 
farkına vamıamı,, tren makinisti de .;. 
ııuııde aclam buluıııluğuou gürıncıniştır. 

Bu iki taraflı ı;örıncnıeılik riızund,..n 

lokomotif \'dıaba çarpıp altına ıılmıD 'c 
\'clıabın feryadı da işiıilmediğinden treıı 

geçip gitnıi~ıir. Etraftakiler ancak trt'n 
gittikten wnra kazanın farkına varmı.lar 
\e \ chabın hurdahao olmua cC!cdioi gor· 

Birinci ağırce.La hikimi Salim Ba~J, 

inu muuiıı lıiikımi Ccliıl Tiirkgı·ltli ve 
.ı\ail Topuz, Çatalca hukuk hakimi Sabri 
Sezer, ;;-ile lıiikimi Muhlis ::;en, Fatih hi· 
rioci sulh hukuk lıAkimi Rahime Öke, Ga· 
lata ~ulh lıiklmi Nusret Bilgin, )ı•drk 

6ıılh hikiıni Zeki Ernar, Adalar ulh lıi· 

kimı i'iiynzi Knrknzan, a liye onuncu hıı· 

kok hakimi Küzım ~uda. afili) c yedinci 
hukuk hakimi :\ail İnci, Ceküdar Sıla· 
c.nklı ~lüddciumumi mua,ini Şe~ket Teo· 
man. 

Orozdlbak adliyeye ,·erildi 

--o-
Amerika ve Japonyaya 

siparişler 
Deri Birliğine hariçten itlıalit için ııv· 

rılan akreditiflerin kullanılması ıçiıı 4.i 
ı;üo daha mü•ande \erilmi~tir. Bu muddet 
zarfında kullaııılma) an akreditifler iııtnl 

edilcceb.tir. 

--o--
Deriakreditifleri için 45 gün 

daha müsaade verildi 
' :Manifatura ithali için ayrılan 2.50 bin Bir müıldettenbcri ihtikar aııçile Alili· 

yeye verilmiş olan Orozdibak ınağau.aı 

hakkında Müddciıımumiliğiıı yaptıAı talı· 
liralık akreditif tamamen kııllanılmı§tır. 

Bıı akreditifle Jaııonya ve Ameriknya çok 
kikat ı;ona ermiş ve id<lia makamı ctıa miktarda mal sipari~ edilnıi~ıir. Bu mal· 
talebinde lıuluııarak ıuliesıese n1udurleri· 
ni ıııahkenıeye ~cvkeı mİ§tir. 

~~~---o,-~~~-

Kartal Gençler 
Birliği idare heyeti 

Jır Ilıma )olile memleketimize getirtıle· 

erktir. 

--o--
inşaatta kullanılacak 

çimentolar ti 

• mıızd Kartal C'.en ler Bırli· lladema ~iıncııtoya ilıti~acı ol n iıı,aatın 

ği idare heyetınin istifa etmiş oldulunu mes'ul mimnrları \ iliyetc bir i tidn ile 
bildirmiştik. muracaat ederek istedikleri çimentonun 

Dun akşam ı;eç 'akit kulübün başkanı nerelerde kullanılaeağını bildireceklerdir. 
gazetemize telefon ederek iılare heyetinin Gö terilen )erler haricinde çimento kul. 
istifa ettiği hakkındaki haberin doğru ol· !anıldığı tesbit ı..-dildiğl tııkdirde o inşaat 
mnılığını 'e çalışmalarına devam ellikle- aalıibi hakkında milli korunma kanunu 
rini bildimıi~ıir. lıükuıııleriııc giire muamele yupılurak cc-

--o-- zıılan<lırılııı.ıları cilwtine gidilecektir. 

Noksan ekmekler 
Ilelcdi)e zalııta•ı dun de ~elırin muh· 

telif semtll'Iinde kontrollara de,am el· 
mi~tir. Beyoğlııııdal-i 5 fırında 638 ekme-
ğin tartılan noksan görülerek ıııuiltderc 

iktisadi muhafilde: 

mü~lcrdir. eclilmiş 'e fırıncılar lınkkıııda da zabıt 
Adli)·e doktoru cC11edin defnine rulıut tutulmu~tur. 

Bir miiddettenberi Ankarııda bull".a•ı 

Tııkas Limitet tirketi miıduru ll.ıy ::iıılih 
Ilankoğlu şehrinıize dönmü~tür. 

* Ankarnda açılan ikinci Fi)ııt Müıa· 

kabe kursunda ders 'emıek uzue .Anlıı· 

raya gitmi~ bulunan İstanbul Mıo:akı 1 ı· 

c.aret müdür muuini Ba) Sırrı !rhdmi.e 

dönerek ,azifesine ba!lamı~tır. 

vermi§tir . .Müddeiumumilik tahkikata ha, 

lıımıştır. 

Kamyon altında cıın ,·ermiş 

rı;küdar kaı.a•ına bağlı Şile ile AlPm· 
dağı yolu üzerinde, Duchılu köyiinrl,.n 
ı;e~mektc olan bir kam)On 45 yaşıııda 

bulunan Kiimil adında blr aılaııın çarpıp 

uğır eıırette yaral ımı~tır. Kümil teılavi 
eı.lilmck üzere lla)·dıırpa~a :\iiınunc lıııs· 
tan~intı kat.lırılnı ışsa <la orada ölmü~tür. 
Şoför yakalanmıştır. 

Terfle hak ka7.ııııan ııtlliyecllcrlnıir. 

Adliye Vr.külctinin tt'lkik 'e ayırma 
encümeni htanlıul Adliye!İnd,. çalı,an 
hakim ve Müddeiumumi muuinlerindeo 
terfie hak kaıananları J tanbul Muddci· 
umumiliğine bildirnıl~tlr. Bu hukukçula· 
rımızın listesini ne:rediyonız: 

Dİ1'KAT 1 
Nejat isminde bir 
gazeteci yJktur 

Basın Birliği İ~tanbul nııııtakası reisli· 
ğindcıı: 

Nejal adlı bir gazeteci arkada,ın üldü· 
ğündı•ıı ııilcsinc yardım eılilecl'i;i lıalııınc· 

•ile Galata taraflarında bir geııciıı bazı 

ticaret e\krindrn kendi hesabına iane is· 
temı•ğe kalkı:tığı haber 'eriliyor. 

Hatta Necat adlı bir gazeteci de olma 
dığı 'e mak at dolandırıcılıktan ibaret o· 
lacağı için dikkati celp, böyle hiriainc ıe· 
sadüf olunur!a polise verilmesini rica ede 

riz. 

* Anknradaki ikinci Fiyat Murakabe 

kursu 28 temmuz pazartesi güoiı bitmiş 

olacaktır. 

* Bir müddettenlıcri ~elırimiıı.lc lıulu· 

nan iç Ticaret Umum :\füdürü Bay Celül 
Yarman dün ~lıntuka Ticaret mudiırlü· 

ğüne ı;clrrek yeni Ticaret mudüriımuz 

Bay Necmetıin rıletoyn ıi}arct etmiştir. 

* Altın fiyatı ~6 lira 10 kuru~ur. 

* 31 ağusto•tan 4 e}lüle kadar ürecek 

olan Leipzig panayırına iştirakimiz kırar

laımıştır. 

TEFRİKA No. 26 - Bu yanımda oturan adam kimdir? 
- Valinin yaveri yüzbaşı Trovcr Smith ... 
- Evli midir? 
- Evet, karşıdaki yelpazeli kadınln .. Ben 

de bir sual sorayım: BugUn ne yapıyorsu
nuz? 

- Angarya işler.. General'ln karısını zı. 

yarete gldecetım. Bektaşi ile 
Ağa Efendi 

• 

Dedi ve sonra çekildi. Ev sahipler! hemen 
yerlerinden kalktılar. ötelti davetliler de ka· 
pıya doğru baktılar. 

Lady Bra.ndmor bUtUn haşmet ve azameti· 
le görUndU. Dudaklarında şahane bir tebes· 
ısllm vardı. Vail Lord Brandmor arkasındıın 
geliyordu. Çok uzun boylu, zayıf, kısa kcsll
mlş beyaz saçlı, yanık dertli, gUJer yUzlU, ze· 
ki gözlU, bir adamdı. Odrey'I görünce pek 
hoşlandığını belli etti .. GUzel kadınlardan çok 
hoşlanırdı. VakUle gençliğinde çapkın ve u
çan bir delikanlı imiş. Karı koca, misafirle
rin her birisine ayrı ayrı iltifatlar ettiler. Ki
misine daha nıı.zik, kimisine soğukça. mua
mele ediyorlardı Bu iltifat derecesi biraz 
rUtbe ve mevki biraz da şahsa göre değişiyor 
du. Vali önden yUrUyor, karısı onu bir met
re mesafe ile takip ediyordu. Odrey'e sıra 

geldiği zaman vall nazik ve mWtcfit bir ta
vırla: 

Yazan: Francis de Croisset Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Hiç zahmet etmeyiniz. Hastalanmı,. 

Bizimle beraber yUzme havuzuna geliniz . 
Bektaşi meşrep fakirlerden biri, 

bllyük ,.e lhtlşamlı bir konağın ka
pısını 'urur. Kapıyı ~n kerti, 
ferll bir ağa) B boyun bUkerek ya-

' ~:ı: 
- Ağa efendi, der, ~un, sacla· 

kal muhtacnn. 
- Allah 'er11ln. 
- Dlroz ekmek. 
- l'okl 
- Hiç olmazsB ~ on para. 
- O da yok. 
- Bir yudum u olsun ,·eremez 

mlslnl:ı1' 

- Kalmnclı ki. 
ırakır, yam., yavaş geri çekilir. 

Kon::ıj;-ı b:ı!.dan aşağı h&)-TetD ba
kışlarla süzdükten sonra: 

- Hey oğul. 1\lııdemkl iz de 
benim gtbl nç 'e muhtaçsınız. Ne
l o bu koca konakta kunrm wı· 
l • ~unuz. Efendiniz de ba mızda 
r0l<'uğu kalJle hemen ıkalkın, dllen
rllcre kııtılm. 

Der \'e çckllip gtder. 

- Sizi tanıdığıma çok memnunum, Ma.· 
dam ... Yeğenim Robert sizden sitayişle bah· 
setmlştl. Çok haklı olduğunu görüyorum. De 
dl. 

Sonra ev sahibesi Herbert'i takdim etti 
ona da: 

- Memnun oldum, binbaşı Carler. Slzlnle 
yemekten sonra gtlrUfllrllz dedL 

Lady Brandmor, Odrey'e yaklaştığı zaman 
onu baştan aşağıya bir sUzdilkten sonra: 

- Ümit ederim kl Rahayang'dakl hayat· 
tan hoşnut kalacaksınız dedi: 

Odrey yerlere kadar bir sellım verdikten 
sonra cevap vermeğe hazırlanırken Lady 
Brandmor bu cevabı beklemeden Herbert'c 
hitap etti: 

-- Bınbnşı Carter, kard~im iyi bir briç 
oyuncusu olduğunuzu söyledi. Çarşamba gUn 
!eri toplanıp briÇ oynuyoruz. Sizi de bekle· 
rim... Tabii knrınızln beraber gelirsiniz de· 
di. 

Herbert sevinç ve heyecan içinde ne söy
llyeceğlni bilemedi. Bereket ki tam o aralık 
beyaz elblseıı bir HlnU! hlzmetkAr gelip ye· 
mek hazır olduğunu haber verdi. 

Caı·terler masanın en kenar taraflarında 

oturuyorlardı. Herbert Lady Brandmor'un ıl

tlfatlı sözlerin! dUşUnmckten yemek ylyeml· 
yordu. 

Odrey genç yUzbıı ı Trover Smith ile Ro· 
bert'in arasında oturuyordu. Robert alaycı 

tavrile herkes hakkında. tuhaf şeyler söylU· 
yordu. Bir aralık tuhaflığı o dereceye çıkar
dı kl Odrey kahkahalarla gülmekten kendini 
alamadı. Derhal iki Lady'ler öfke ve hayret
le Odrey'e ba.ktılar. Odrey şaşırdı, kızardı 

Yemek başındanberi ilk defa olarak iki 
haşin kadın onıı. ba.kmışlardı. Bu da tenkit 
mııksadl!e olmuştu. Her hallerinden Herbert'e 
daha fazla teveccUh gösterdlkler! belll idi. 
HattO. Lady Lindston seyahate alt fıkralar 

anlatırken bir dUziye Herbert'e hitap ede· 
rek: 

- Hatınnızdn mı, nasıl olmuştu, binbaşı 

Carter? Diye onu da söze karJ.\ltırıyordu. 
Bir aralık Odrey ayağının üzerinde bir n· 

ğırlık hissetti. Bu ağırlık sol taraftan geli
yordu. Yanında oturan adama baktı. Sanki 
bu hareketi yapan o değilmiş gibi sakin bir 
tavırla yanındaki kadınla konuşuyordu. Ka· 
dın slvrtsineklerdcn ,ıktıyet ediyordu. Odrey 
tekrar ayağına basıldığını hissetti. Bu defa 
yanındaki adamın vUcudU hafifçe kımılda

mıştı. Odrey, bacaklarını sandalyenin altı

na doğru saklıyarak Robert'e sordu: 

- Ne iyi olur. Yüzbaşı Trover Smith'de ge. 
lecek mi? 

- Hayır, o nöbetçi .. Ne var? Onun gel· 
dlğlnl istiyor musunuz yoksa? 

- Hayır, blltl.kis ... Fakat slzlerle yUzme 

havuzuna gidersem acaba. Herbert ••• 

SözU yarım kaldı Sofradan kalkıyorlardı. 
Salona. geçtiler. Valinin karısı Lady Brand· 
mor bir koltuğa yerleşti. Herkes bir tıırafa 
oturmak lçlıı bunu bekliyordu. Lady Brand
mor'un oturduğu koltuğun yanında bir boş 
iskemle vnrdr. Sıra ile bütün kadınlar bu 
sandalyeye gelip otunıyor, birkaç dakika va
linin kanslle konuşuyor, sonra ev sahibesinin 
verdiği bir işaret Uzcrinde kalkıp uzaklaşı
yordu. 

BUtUn kadınlar sabırsızlıkla sıralarının 

gelmesini bekliyorlardı. Havada boğ'ucu bir 
ağır sıcaklık vardı. Yarı açık kalan perdenin 
kenarından gUncş tam Odrey'in gözüne gel! 
yor, rahatsız ediyordu. Sandalyesini biraz ge. 
rlye çekti. Bunu yapmakla g-Oya bir suç iş
lemi' gibi, Lady Brandmor hiddetle yUzllne 
bakı&. ,(Arkası var) 

İnsan oğlu 
İnsanın tahammW 

dağlar dal anmaz, diye bir t11' 
dır. Ne kadar tloğru. ıl>ilnyaıılll 
to üçü iki enecllr atflŞ tç.ıo49' 
yer dolaşan yangınlann biri 
keıı bir bnşka.,ı na.,Jıyor: 

memleket1en memlekete, 

ye .sormuş. 
«- r-.·e kadar korktufUJll" 

remcın. ırakat nmhaldrak llfı 
benden fıızla titriyordu. 
İşte azizim, bütün ID8&11 

fclfıketlerl bu MarsUyahDJll 
görürler de onun ~in o....,
yandığına dağlar blle 

KÖR 

RADYO 
[.PROGRAMI 

Bueinki pn+-
7.30 Program ve ıaat ayan, 1JJ 

progrum (Pi.), 7.45 Ajans lı 

Hufıf programın denmı _(~), 

Evın &aati. 
13.30 Program, naat ayarı, ısJS 

plüklar, 13.45 Ajana haberleri. 14 
ticuınlıur bandoııu, 14.45 Türk90.._.. 
programının de•;amı, 15/15.30 V

ziği (Pi.) 
18 l'rogram ve saat ayarı, ıe.o5 

ıık ıarkılar, 18,30 :\lemleket , 
18.40 llndyo cıız orkeetrau, 19 ~ 
19.15 Hudyo caz orkestrası 

devamı, 19.30 Saat ayarı, Ajaot 
ri, 19.45 Çıfte fasıl, 20.15 Rad10 
ei, 20.45 Solo tarkılar, 21 Zir .. ' j 
\e toprak mamulleri boraaeı, 21 
lcyici iıııekleri, 21.40 (Günün 7,..,. 
21~ Radyo aalon orkestrası, 'J'V:'. 
a)arı, Ajans halıerleri, ~.45 Radt' 
orkestra ı programının denı:ııı, 

Kapanı~. 

!erde gazino ve kJı-..tın_. 

kuh,·ecllere affedentntc 
çekip satan kuru kaJıvecıı' 
ğll kah,·e pişiren sulu k9JI_~ 
re de çiy kahve tev~l edil_,..-_ 
uretle te\'Zl sabası bll'91 

gcnlşlctııccek, evlerde oldur 
lmh,·ehane mlldavbnl ti 
de keylfierl yerine ptlrU 

Benlm '1bl bn havacıttl 
~ ıın Uryakt bir dostum 
~·l elinden fırlattı: 

- Ah, yazık ola<'ak o 
lmhvclere, diye blr ~ .... 
Onlar, bu kahveleri I~ ecff!""'.", 
biz.le.re ~ine arpa, nobu& 
cek! 

~orduk: 1 ti 
- Ya aldıktan kahve1" 

lacıık\> 

- Elden ele g~ geçe ~ 
nesi gUmU. ol~ak! •• 

nır de ıılzden 80nty0,..: 

-Altlkalılar R<'&ba ~ 
ne tedbir alacak! 

Taze fasulye sitkr11.J 
l\le' ı;hnin taze fuul1'/: 

herhangi birinden bir b,~~ 
ı;uııu gUulce ayıklayılll'° 

reye klıfl miktarda 1totaO ~ 
Büyükce bir )·emek ıkaf'l' 
ğı ne penbele,ecek de~ t' 
nınuz. Gögüs tarafından ~ 
ya kuzu etinden yağlıca J 
loluk bir parçayı ~· 
yıp tencereye abruz. ı;uerl'., 
dundükten ııonra, faııuJye)i 
tınız. Ktifl miktarda tuıo ,·e 
iln hlr kaç (lomates doğ~ 
ve ediniz. Bir IJU bardaJI 1 
\'e hlr yemek k8'J~ı tos ,,,,. 
tarak orta bir atete ,·ertıılll' 
l'EXBİH - Umumiyet 

fasulyeler acı !iuda gUçtuıd' 
Hatta bazıları tatlı ı;uda ~ 
!erce plşınez. Bunu önlel'P"'", 
fü ulyelcri dalma tatlı - ;_ 
şlrmek \ 'e tencereye ell 
katn·e kaşığı karbonat P'''fl 
ltız.ımılır. Çamaşır sottaııı 

:'.11 • hangi clııai olursa 01§1111 • 
tır ,.e ı:eşnt&lnl bozar. 
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lfarp Vaziyeti Hakiki bir romanın sonu ( ANKARA HABERLERi ) li[v ASi lcM6fj 

Cenubi Ameri
kada kaynıyan 

YAZAN: 

llıaa iGBAN 

f4 ~ Ol'dalan .Bafkumandanlığın
' 0-.ıı Kurmay Bqkanlığın
....,-...:: eepheelnde Alman lleı i 

Bir haremaSası inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Ankaraya naklediliyor kazanlar 

~ lllemnunlyet l\'erlcl olma
.. ......._ . dolayı • yen1 ta)1nler J ııpıl 
~ihtiyatla ka)dedl)oruz. 
'--~· 8ovyetlerln rne,'Zli mukıı
,..~ ve yolların fenalığın-.,_.....::!:, mu,klllltl itiraf et-

E li üç canlık bir aile besliyeıl 
Ankarada münasip bir bina 
butununca nakle başlanacak 

:Yazan: M. H. ZAL 

A merika Genel KWUUlıJ Baş

kanı General Marpl'la AIDfr 

rlkan Meb119&11 mecllıd MUlt encü
meninde ıaöyleclllt eklere -...ıu
Uç Cenubi Amerika memlelletblde, 
yam Bre&IJya, Kolomblya ve Bo
lh'l"ada aa&1ler taraftndaa .,.... 
rıkanlması tmkAnı 'lianlır. 

Sait Ağa sizlere 
-~ kl,

0

ımeydan muharebeleri 
~ rl •11 yukarı a) nl sa
~ ~yan etmekte \e urnurnı 
._ ... le\•kwceyşi mahiyette lı!~blr 
-~ IÖStermemektedir. Binler
~lk cephede ımllyonlarC'a 
.... 'la ordular dövüşürken, ta
' Y, tümen büyüklükünde bir
" ilet taranan da eıtlr \'C~ a im-
'-~I, bliytık bir ,,ey lf~do et-

bb.ce reımı1 tebliğleri ~--... - \okt n olilu, dıyc )Uıume baktılar, 

-....;, birer kütük fanteziden lba- ayın ik inde ... 

~ 'bölpelnde So\')"etlerln 
!il ~ta bir mukabil taarruS Londradan haber \eril
~ • llö71e bir ~en-yet teşebbU
tt ~"'9t llrebllliiz. 8o''Yetler 40-

\ u ! _ dı) ıldım, b n onu sağ bula· 
c:ı · ıma o kadar cllllndım kı ... 

Ha•tan ,in L 1 < nd od.ı arkada~ları 

sırııl.:ırda ot uru) rl rdı. Onlara sordum; 
- il ta y tı ı C' n:ıda lı ı; kulubc;;inİ 

ıbarct aıle ini du~un· 
mcdi mi! ._,_ ~ bir ihtiyat grupu topla-

...-....~rcle taarruz etme'Llerse, - il p, dcclilı-r, it panlarını du~üııu· 
~ -... .. ederler! Bllha8ııa Klef gar- yor, onl.ırı hır sıuiy,.. lı tırından çıkar· 

1le ~ bir taarruz s0 , •• mı)orı.l ı. llatti nduı ıc z bu uzuntuden 
... lele Jkandlr. Alman mü- uliımc gıl i. Doktorlar on.ı kıınıldıımama· 
.. blnv...ıa yolları kafi mlk· sını tt nhilı e,I )orlarJı, o i c aksine hep 
-...... benzin sarfiyatı uzun hnr.' et dıyorw. lkid hır )..ıtaktun kal· 

llllkllye sarnyatlle Azami kı)or, c:brn lmlub nı gıdec nim, lıırakın 
baınıuıt \'e !Alman zırhlı bir- brııi:ı> di)rrcl.: çırpını)or, dıdini)ordu. Her 

S lllotörlU ,-&sıtalar kafi de- lene, gıd ıı kt'dılenni, kôptklerini SO· 

...:._- ~tır. GUn g~tik~e, ru}ordo. il ui ölnı drn lıir kaç giın n· 
~~ ~ daha iyi mukabil t-r- \el liri i g ldı, c:hayvonl.ırını JMediye 
.-.,:_~ belirecektir. oldurttu> dı) ona 1 b r )etl•tirdi. İ§te 
ı....~ ......... ı S bu haber onun lıa)ntına m:ıl oldu. Çok ınnu prbındak o\-yet 

lla e- ....._ kaıtatıldıtJnı M>ylUyorlar- geçm n öl u. Aıl mi te kil eden hu 
._.. lllamnak güçtür. Mareşal kcdilenn, kop ki nn ol lu •unu haber n· 

Dıtlyatlan zat~n şimal lıncıı dun}ada i i kalmamı~ gıbi du~iıne 
1aal Klef etrafındadır. Bu r k adeta kendini Azr ıle•ınunis lıir tt'!!· 

...,. bir ~tma \'Brlt 0 ., liıııi)ctle ' rdi. 
~ Zu'allı Allah ro.lım ı C}l(•iıı, çok müs· 

' : Sovyet mukavemetinin art L.ıman, garip lıır ın andı!.. 
~ Alman ileri hareketi Dılm<·m lı tırlilJ"da mı? lluııclnn lıir hayli 

• Böyle giderse Alman zaman c\vel yino \ atıın sutunl:ırı için O· 

'lıtt 8ovyeı mlldafaası arasın- nıınl:ı bir komı,ma )apmıştım. Zannc· 
~ne meydana gelmesi der em 13 ikintıku.nıın tıırilıli nu•lıasıııda 
~ 

"""t 

:.........-;. 
~ lll'alık tasarruf bonolan, 
~ '1e.tetımı:ıın halkçı tasar
--~ bir eııerldlr. 0-
... ~-1aer ketleye eh erişli olan 

--..arı laallmnız kapı,Q·or. 

Ulusal Ekonomı 

v• 
Arttırma Kurumu 

idi. :\i~ıınt m b, r ki ıı ı,a ınm ahırı O· 
lan harnp kul f, -inde- c5~ nufu tan ilııı· 

ret ail ıl > ot uru) ordu. :,\Iıuimiııi hır 

)8\fU iken U1\'a1Iı Jlabe i-tandan çalın· 
mı , t rb )t ed 1 rtk lıarrma •n•ı )apıl· 
mı,,_ 

Şimdi onun )İne ç trcfi ince erkek se
&ini du}ar ı;ıbi olıı)orum: 

- Bakın •z b ı kedi, k •pek merakımı 
anlata)ım di) r: Ilıı lı rrnıııı;al.ırı huı;un 
artık LJ}atta h ç Lir )Uİn iz olmayan in· 
anl.ırız. Bizım aadetimiz, nr.emiı çalın. 

~in kefaletl altında satıfa çu.-:ılaı. Tasarruf Bonoları satışa 
-..;: 11ıı .... ·_ Bunlar her keseye elverlşlıdlr. 5, 25, 100. 500 \'c ıooo liralık 

..... -.c; edilmıftlr. 

' te ~ Bonoıu almak hem paranIZa iyi bir faiz temin etmek, 
""- .__. 1'ı1lıı müdafaanın artan ihtiyaçlarını karşılamak için devlete 
~ etınek demektir. 
,._ lfazınenln kefaleti altındadır. H millne mahsustur. Bono

.... ~ bankalarla şube ve ajansl·ırınd. n, Mıllt Piynr.go tdareslnın res. 
. ~ ıt.e1ertnden, banka olmıyan yerlerde Malsandıklarmdnn ala-

Yazan: 
Neriman lllllmıt 

Ona 60rmu~tum: 
- Bıitün \ıırınııı )oğunu:w bunlara mı 

\iCriyorsunuı? 
Şu ce\abı vermi,ti: 

em nr ki hayvancıkla:a yedirip 
vereyim? Allah bana ne veriyorsa onlara 
da \eri)omnı. Dünya)a gelenin rızkı a 
beraber gelir. 

- Geliriniz nedir? .. 
- Benim ı.;elirim falan yok. Ben uda· 

ka ile, ha) raı ile onun bunun fitresi, be
di) esi ile geçiniyorum, bana ne geline 
lıepiıniıe ycti~iyor, artıyor bile.-

Bir an duruyor, &onra tekrar acıklı bir 
<lille tle\'am ediyor: 

- Şimdi ben yapyalnızım. Hiç bir in· 
san benim hayat yoldaoıın, arkadl§ım, ıır 
dıı,ım değildir. Fakat biliyor muawım ki 
hu dilsiz mahluklarla anlaıınca İnllll ko· 
la)ca sıkıntısız bir hayat arkadaılıtı te
min cdebili)orl Ben müalüınanım, Pey· 
gamber efendimiz hile kedileri aeverlerdi. 

Elinde tuttuğu şekerlere bakarak ilive 

elli: 
- Bunları gönince ihtimal unnederlİ· 

niz ki hen şeker sever ve yerim. Hayır, 
hunları Lana eekerciler Yerirler. Çiınkü 
onlar benim zaaflarımı bilirler. Ben bu 
~t"kerleri orada, buraJa sokakta aiirdü&üm 
yetim çocuklara veririm. 

- Yetim çocuklara mı? 
- Evet veıimlere... Ben yetimleri de 

çok severim." Hayattı kedilerle köpeklerle 
beraber benim isin bir de yetim1er var 
dı,r. 

Bunu o kadar içli, ae~imli bir tarzda 
~ii)lü)ordu ki iO 1ik ihtiyar ağayı küçÜ· 
ı;ıi\: bir ı;ocuk, ~ka~a bırakılmı.J, hırp&· 
Wuıı11 bir yavra uDDedi1onua. Faka& o 
daha ıenç y~ında çökea kalbiala, neb· 
dar uh i hi .. lerin iltica yeri olduğunu biç 
brlli ı:tmck i.ıenıi)ordu. 

Bir aralık ila\e edi)or: 

- llnlıcş kulları Allalıın 

,38 
FAiZ 
GETiRiR 

BONOLARIN FAiZi PE ,INDIR. 
3 Ay vadaliler bir senede 0/o 4 faiz getirir. 
6 °~ 5 

" " " " /C " " 
~ 12 ,, ,, ,, ,, °/o 6 ,, ,, 

10o ' !°"0 •atın alınırken bono kıymetinden tenzil edilmek ııuretile peşin ödenir. Yani bir sene vadeli 
• -, ~ bono için 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 lira alacaksınız. , 
l l) ~ 100 liralık bir bono için 97,5 lira v recek buna mukabil altı ay sonra 100 lira elde edeceksiniz 

100 liralık bir bono için 99 llıa verecek, buna mukabil Uç ay sonra 100 lira alacaksınız. 

"~ tını 
P ABANIZ DAiMA PAB ADIB. 

~· \1'4 •k için verdiğiniz para bağlanmış değlldlr. Yalnız adı değişmlf ve size ayn bir fayda temln 
)"ırıı • dolmadan paraya ihtiyacınız olursa herhangi bir bankaya. müracaat ederek bono fa!ainden p 11<1aklrlık yapmak surctıle bonoyu derhal Iskonto ettirebilirsiniz. 

[) •ranızın en emin kasası Devlet kasasıdır. 
" e~Iet kasası hem sizin paranızı, hem toprak bütünlüğünü 
~ ~tiklili korur. 
8 llızdekini israf etmeyiniz. Para artbrınız. 
lllıunta bir TASARRUF BONOSU alınız. 

•• •• omur •• 
dırlar. Çünkii onlar hayır i~lemeği bilir· 
Jer, onların bulundukları C"t}ere hel be

reket girer. * 
l~te kendini 53 nıifuolu bir ailenin ba· 

ba5ı eayan, yüksek kalı,Ji haremağısının 

roınıını sona erdi. Fakat Sait Ağanın ha· 
yatı, belice bir macera romanından ziya· 
de hayalın Linbir girintisini çıkıntısını 

ıöııtereıı büyük edebi bir romandır. ) al· 
ııız tıı iyi romaııJar gibi bu da yuılma· 
elan ya~andı, yazılmadan eoauna erdi. 
Sait Alanın hayatını yazılmadan da hilii 
okumak mümkündür. 

Hutaneden dönerken kulübesinin •ı· 
nünden geçİ)ordum. Baklım, kapısı eım· 
sıkı kapalı- Fakat etrafında bir kedi, 
köpek kalabalığı }ok. Haynncıldar dar· 
madağın, perişan olmuşlar, kim bilir ne
relere gitmişler. Bilmem, söylendiği gibi, 
öldürüldüler mi, yoksa kendilerine ba~ka 
efendi mi aradılar. 

Haber aldığımıza göre, lstanbulda 
bulunan İnhisarlar Umum MUdUrlU· 
ğUnUn Ankaraya nakli meselesi esas 
iUbarile GUmrük ve İnhisarlar VekA.
letince kararlqtırılmıştır. Bazı tek
nik meselenin halli icap etmekte ise 
de münasip bir bina bulunduğu tak· 
dlrde umum mUdUrlUğUn Ankaraya 
nakli muamelesine derhal başlanacak
tır. 

Slbrıerbankın basmalan piyasaya 

rıkarılıyor 

SUmerbank mensucat fabrikaların
da yapılan kUlllyeUi miktarda basma 
t>ugUnlerde piyaaaya çıkarılacaktır. 

Basmaların mutavassıt ellere geçerek 
fiyat artmaması içi.n SUmerbank bu 
basmaları kendi teşekkilllerl vasıta

sile sattıraracktır • 

Tlearet ofisi memurin kadrmıu 

Koordinasyon heyeti kararile Ti
cart!t oflslnln memuril?' kadrosuna 
muhtelif Ucretlerle 45 memur ve bek
çi daha ilflve edilmiştir. 

milyon dekarlık kısmı muhacirlere 
verUmek Uzere ayrılmıftır. 

Köylüye toprak teni edecek 

kombıyonlar 

Malıye Vekflletl topraksız köylUye 
toprak vermek için tefkil ettiği ara
zi tevzi komisyonları için beş senelik 
bir progmm hazırlamıştır. 

HA.len miktarı elliyi bulan bu ko· 
misyonlar hazineye alt araziyi en geç 
beş sene zarfında köy!Uye ehven be· 
deller ve uzun taksitler mukabilinde 
dağıtılacaktır. 

EreJll kömür ha\':r.&81 amele 

tallma tname81 

Ereğli kömür havzası amelesine 
mUtealllk talimatnamenin onuncu 
maddesi tadile uğramıştır. Yeni mad
deye nazaran amele birliği idare he
yeti, iş veren genç işçiler arasında 

her işletme mıntakası esas olmak U
zere mUsavl miktarda intihap edile
cek azadan mUteşekkll olacaktır. 

İdare heyeti aralarında beş kişilik 

General, IJUDD demek ı.t "'f'k' 
ki, Cenubi ArnerUuuun Qg ---. 

ketinde Nazi partUertala lmne&I. 
kaleyi it.erden fethetmek lıolD ...._ 
büee geçmeğe mllaalt bir deneelle
dlr. 

Fakat Cenubi Amerlbdül NMI 
tahrlkAtı bu üç memlekete _._ 
değtldlr. Her Cenubi Amerika ....... 
lekettnde lktıaaden faal ve lmvwat 
bir Alman wunını varda' ftl -.ı 

memleketlerden her blrlllde ..,_ 
bakımdan her mublıHf tualla ._.. 
raber yürUmlye hazır pyrl mma
nunlar ekallk cJetlld1r. 

Nitekim, ArjanUn lllk6ıneU _. 
zl tahrlkltını yeamek için 9Çllctaa 
açıp lharekete pçmek 11au,,aeını 

duymOif, nazı tefldl&&mm metllezl 
Alınan aefareUnde oldntu için Bo
enot1 Ayree, Alınan mefare&lal ree
meı• baımu,tır. 

Sade biraz ilerisinde küçük, hC)az Lir 
köpek yatıyordu. Halinde lıa!ta, uyu~uk, 

bitkin bir ta,·ır vardı. At'aba bu onunki· 
lerden miydi, haata mıydı, yokaa kederli 
mi? Hayvanın halinden, dilinden bunu 
anlayamadım. Yalnız gözlerinde, bakış
larında çok acı bir ifade bulunuyordu. 

Muhacirlere toprak \'eriliyor faal bir heyet !ntihap edecekler ve 
: •rkezl AmerlllMa Peru de l:ku

atör arasındaki harpte de llMI par· 

mafı olduğu tekrar edWyor. Yüzüne bir daha bakamadan oralardan 
yilrüdıim, geçtim. 

Hazinenin 14 milyon dekarlık top· bunlara idare heyetince tesblt edile
rağı mevcuttur. Bu toprakların 7,:; cek bir huzur hakkı verilecektir. 

Merkezi \e cenubi ~ na
zı parmağUe kaynayan kazanJarla 
Amerikalılara şu ;nokta anlatılmak 
btenlyor ki, Amerika Anupa lıfle
rlne karl!Jnıakta ısrar ederse Al
manya da Amerika l!flerlnl balaa
dırmak lmkflnlanna maliktir. Al· 
man~ anın Amfral Darlanla anı...
rak ilk fırsatta Dakara lnecefln
<len, (\r&!lı ile Brezilya araemclald 
1600 mlll &'}&('akından \"e Brezilya.. 
dakl taraftarlanna dayanmak sare
tlle Amerika kıtıuıında Jlk mlilllm 
köprü başını kuracatmdan ı.u. 
itenler \'ardır. 

İtalya genel 
kurmay reisi 
Başkumandanlık 

vazifesini de görecek 

Akdeniz 
muharebesi 

lngiliz ler yalnız bir 
muhrip kaybettiler ' 

Fransanın 
Moskova E.çisi 

Sovyet - Türkiye 
hududuna varmıştır 
\'iclıy, 2S ( A.A.) - İ)i malirnıal alan Roma, 2S (A.A.) - İtalyan kanunlarını 

ne,reden bültenin dünkii nüalıaiıııda j. 
tulyan orduları genel kurma) ının \azİ)C
tiııi sarahatle ta) in cdt•n bir kararnııın<' 

Londra, 25 (A.A.) -
tebliği: 

Amirallik mıılıfillerdrn öğrenildiğine giire, hanu· 
nın Moako,adııki bli> uk elçiei l\1. Ber· 
gcry buyuk dçılık memurlarilc birlikte 

Akdenlzden bir kafilenin geçmesi 
k t bugün -"O\) t • 'furk hududuna \armı• !:1 mış ır. lçln vuku bulan bazı deniz harekAtı • Almanyanın, Şimali Amer1Jm7r 

ktllA edecetlne alt endllpelerbı yfl
ı;lz oldutunu eöyllyen malnd dl

şüncell Amerikalılar da Cenubi A · 

merlkanın (luha uhmebıiuıe Almaa 

tehdidi altına dlişel>Uecıeflnl bllaJ 
ediyorlar. 

1 ı. lıulunaeaktır. Bu kararnameye nazaran gene .. urmay esnasında kuvvetlerimiz çok fiddetll . . . 
başkanı başkumandanlık 'azifcı.ini güre- ve gündUz vA.kt hava taarruzlarına .So>l.endiğıne g:ırc O\)Ctler Bır~ı~i hu 
cek \'e üç ordunun tanzim \C &c\ku ida· maruz kalmıf ve bu hUcumlarda bir kılmetınm \ırhy deki buyuk cl~ı ı 1\1. 
reaile mükellef olacak \e Duçc'>e kallı miktar dll.fman tayyaresi dUşUrUlmUş 1 Bııganol~f da lıem~n hemen &)Dl zaman· 
ma ıı1 bwuııaeakur. Her -Oç ardunan da W-. lJ~man 'tayyareleri gece 'torpl· ~da Turki)tl').C gehııı ola aktır. 
kurmay baıkanları ıencl knrmay bqka· ı toboUarımızın hUcwnlanna hedef -o-
nının emrinde olacaktır. Cem~l kurmay tetkll etmltlerdir. Şimdiye kadar aa- Memleketimizden 
baıkanı milli müdafaa komitesinin tabii cak ilk raporlar gelmiş olmakla be- Birleşik Amerika, bir taraıtaa 

İııglltereye yardun ederken ve A&
lııntlk harbinde ~ttlkçe fada rol .. 
lırken, bir taraftan da OenaM A
merlkada nazı nUfuı.He n nazı teıJ-

kllatlle ç.arptJıyor ,.e Amerika top 
rafında kaynayan rıaı.I kHNIVlllll 

ııöndümıt>le uf~or. 

aıasıdır. raber yalnız bir tek ucaret vapuru- geçen Almanlar bu 
-o-- nun hasara uğradığı ve bunun da h } • • • 

Berllnl Londraya benzetecekler kendi vesaltlle kUlleyi takibe ve se- seya at erını mınnet· 
Sandiego, 25 (A.A.) - Lord Ha· yahatlne devama muvaffak olduğu tarlıkla anıyorlar 

lifaks, cConsolldated Air Crafb fab- sabit olmuştur. 
bi B h k .. t d F 1 ss tor \ 'iyann. 2.'l {ı\.A.l - D.N.B. bildiriyor: 

rikası işçilerine hıtabeıı söylediği ı· u are "' esnasın a eare e 
Çarşamha akşamı l\losko,·aclaki Alman 

nutukta deml,.tir ki: pldo muhribinin battığı teessUrle bil· 
T Koloniıilc birlikte \ İ) anaya \asıl olan 

Geceler uzadığı vakit bize vermek dirilmektedir. 
te oldutunuz c:Llberaton bombardı· F•areless torpido muhribi 193-1 te 
man tayyartııeri Berlin üzerine gide- inşa edilmiş 1300 tonluk bir gemi idi. 

ceklerdir. Öyle Umlt ediyorum ki, 
Berllnln bazı: kısımlarının manzara
sını Londraya benzetecek tarzda de-

Man' denlshıde 

Loııdra, 25 (A.A.) - Amirallık tebliği: 

ğlfUreceliZ. 23 • 24 ıeceai hafi( harp gemilerimiz, Pa· 
Lord Hallfaks, fabrikadan ayrılma 

dan evvel tayyarelerden birinin kuy
ruğuna şu ibareyi yazmıştır: 

dokale boğazında kuvvetli bir dütman 

kafile•lne taarruz etml~lerdir. Bir karakol 

cAzislm )(. Çörçll, vazifenizi bitir· g<'misJ batırılmı~. diğerleri ciddi ha•ara 
meğe yardım etmek üzere daha böy· uğraıılmııtır. Zayiatımız )Oktur. 
le yllalerce tayyare lnglltereye ge
çecektir.> 

-o-
Almanlar IJ&rktan prbe tayyare 

getirdiler 

Londra, 25 (A.A.) - Şark cephesinden 
prba Alınan hava takviye kunetleri geJ. 
diline dair c:The Acroplane> mecmuı11· 
nın \·erdili haber dün öğledea eonra el· 
de edilen malılınatla teenüt ctm<'ktedir. 

Filhakika İngiliz pilotları ı,..ı altın· 
daki topraklara giiadüzüa yaptıkları ton 
akınlarda enelce hiç görülmedik miktar· 
da l\leuerechmilt'lerle karıılıımıılardır. 

llov)'et barP pmllerlle muharebe 

Berlin, 2S (A.A.) - D.N.B. nln Üi\ren· 
dlğine ıöre, 23 temmuzda Dniesıçr man· 
eabında Rumen savı~ tayyarderile SO\')'Ct 
harp gemileri arasında ~iddetli bir mulıa· 
rebe olmu,ıur. 5ovyet harp gemilerint 
Sovyet tayyareleri refakat ediyordu. 

Her tipten her tonilitodan mürekktp Vt 

aeker yüklü olan hu gemiler Dnietter'de 
muteaddit edfalar taarruza uğramı§tı. Öğ. 
le güneıinln berrak aydınlıgı altında Ru· 
men tayyareleri hücum etmiıler ve atılan 
bombaların tam leabetile vapurlardan bir 
kaçı batmıt ve diğerlt"ri •AiT hı•ara ut· 
nyarak durmaia mecbur kalımıtır. 

J apon harlclyealnde 

Tokio 2S (A.A) - D. N. B: 
llaridye :\azırı ımirul Toyod .. , lıuAiın 

nezarette sefirleri kabul etmi~tir. 
Domel ajaıı•ı, 35 dc\leı ınümc~ıillnin 

kabulünde ham bulunduğunu bildirmek· 
tedir. 

-o-

ABOs)atet Pres'in '~rdiği bir habere 
pre, Bay Ruıneh'in talYibile Adliye c 

zareti tarafından hazırlanmal.."ta olan bir 
kanun projeal mucibince Amerikayı gon· 
derilen ve Amerikıdan çekilen telarafJa. 
rın lıeptl 11nsür edilecektir. 

(Radyo Gueteai) 

Alman zırhlılarını 
uçan kaleler 
bombalamış 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin istihbarat servisi dUn Gne
ilenau ve Sharnhorst gemilerine ya
pılan taarruz hakkında şu maltlmatı 
vermektedir: 

İlk taarruz, Boelng Amerikan u
çan kaleleri tarafından yapılmıştır. 
Bu bUyUk • motörlü bombardıman tay 
yareleri Brest üzerine be111 belirsiz 
gözUkecek ve motör gUrUıtUlert her 
halde l9ıtılmiyecek derecede mUthlf 
blr yUkaekllkten gelınlşlerdlr. 

Brest kUçUcUk förUnüyordu. Fakat 
hava o kadar açıktı ki, mühim mik· 
tarda Amerikan bombası tayyarelerin 
altında çok uzaktan gözUken kUçUk 
hedef Uzerlne ııhhatle altılmıftır. 

1ntı1Akların bıraktlğı lntlba, bUyUk 
bir irtifada dahi mühimdi. Uçan ka
lelerin mürettebatı, Uzerlerlnde yllz· 
lerce metre aşağıda bir çok Hamp· 
den l~lliz bombardıman tayyarele
rlnden mUteşekkll olarak sUratle he
deflerine giden sıkışık bir teşekkUl 
g!Srmllşler ve Hampden'lerln attığı 
bombaların Alman harp gemilerin! çe 
viren lnfllflklarını ve bu lnfilAklann 
alevlerini tefrik edebilmişlerdir. 

Hampden'lere avcı tayyareleri re
fakat etmekte idi. 

Brest ü:.ıerinde lıu lıarekit cere) an ede •• 

ken dürt moıörlü Halifax bombardıman 

tayyareleri de Lapallice limanı rıhtımın· 
da demirli bulunan Scharnhont'a hlicum 
etmek üzere idiler. 

Her bombardımın ıavvareei muhim 
miktarda biıyiık zırh delen bombaları hi· 
mil hulunıı)Ordıı. Bu tanareler de diı~ 

ınan zırhlmna en ız bir adet tam l11het 
kaydetmi~lerdlr. 

Sovyet Rut}adaki Alman bu)uk elçiliği· 

nin matbuat mıi,u\İrİ M. tarke, Alman • 
Rus harbinin lıa,laına•ından eonra cere
yan eden hidi•clt r hakkındaki intıbaları-

nı anlatarak denıi~tir ki: 
c:- 6 temmuzda tren, niha)et :SO\')et • 

Turk hııduıluna \armı~tır. Hudut, Lenin· 
kan'da aeçilmi~tir. Bıı kafileJ,.re memup 
Alnıaular, ~arki Ti.uki~e !')alıatlerini da· 
ima minnettarlıkla hatırlayacaklardır. 

Tıirk lıiıkiınıeti Alınanların sc)alıatlerinı 

hoj geçirmeleri için elinden geleni yap· 
, mıttır. Her tarafta Almanlar r.amimi ım· 

rette kıırşılanmıelardır.> 

Amerlkada askerlik işleri 

Vqlngton, 25 {A.A.) - Fevkalfl
de ahval için kongrenin kabul edece
ği mUddet zarfında seçme sınıflara 

ayrılmış milli muhafızlar ve ihtiyat
ların hizmette kalmalarına mUtealllk 

FERDi ve iÇTiMAİ 
H A Di SE L ER 

DOGUM: 

Sıhhat \'ekileti lakin fen müleuiti 

yiik ek muht'lldis Nıhat Llkeıaiıı bir er· 
kek e\ladı dun)aya ıclmitta 

Ol.ENLER: 

Sabık Ziraat · e1.1rf'tl ~an ve Maıdt-a 
miıdiri umumili Bay Şevket Kalamıttaki 
c\ inde nfat etnıiıtir. 

* iznut e•rahndın adettin Auiıa re
fikan \e eaki melıuı merhum Rüttii Be
yin kerimesi Bayan Hayriye, Ttpikiye 
~ağlık Yurdunda bir ameliyat aeticeai öl 

kanun projesi Ayan meclisi hariciye mu§tÜr. 
encUmenlne verilmek tlzere Harbiye * Be}oğlu birinci sulh hukuk itik.imi 
Nezareti tarafından hazırlanmıftır. Bay Kadri ölmu~tur. 

HiNDiÇiNf 
Bugün Uzakşarka alt başllca U8,'91 kilometre manbbu, 8ü,Oll 

mevzu Fransız Hlndlçlnialdlr. nüfW1; K,ang Şu Vanc (meıtı.l: 

Fraauaın Hlndlçlnl müıı~ Fon Bayart) '80 ldlometre manıb
al, Aayanın cenubu f&l'klalndedlr ve baı ve !60,00I atlfm. 
K•n Şln mliıJtemıekeslle hlmaye HladlolalDla -.ııca t*lrlert :e.. 
altındaki Annarn, Kamboc, Tong- llGA'dea MDn 122,000 alfalla a... 
ken "e ;Laos'u bir de Çloln 1898 de pa. lM,000 nntu.ıu loloa, 11,111 
kaybetUfl K\'Bng Şu Vang arazisi· alltmhl iBln Din ve 1%2,too Dllfmbl 
nl ihtiva etmektedir. Hlndlçlnl, t(· llalfoqdor. 
mal \ 'e prptan Çin, Siyam \'6 Bir· Memleketin -.-. eaM7ll, sa
manya, şark ,.e cenuptan da cenubi raat, madenclllk ve Mlrk-ddıır. 
Çin denlzlle hudutlanDUIJhr. Başlıca rna.lıalllli plrlaçUr. Aynca 

Hlndlçtnlnln Mthl meulıası 456 • kauçuk, ııtflker, ~y ve ~ latoa
bln 980 kilometre murabbaı. nUfmnı aal olunur. Madenleri kömür, fa. 
1981 uyunma göre 21,'702,000 dlr. fat, çinko, kalay, utlmoDdur. 1181 
Merk~I 124 bin nüfuslu Hanol'dlr. kOometnı nzıınlutnnda dem117ola, 

idari takatmatnun meuha ,.e nU· 31,910 kilometre tutan şoeeiert var-
fuaları töyledlr: Koten Şln (merkeıJ dır. 
Salgon) S9,HO ıuıometre murabbaı, Hlndlçlnl bir kAtlbl omaml ve ı-
4,484,000 atlfmu; Kamboc (merke- darl ve •tıMcU laf.lıtare heyetlertn. 
zl: Pnom Pen) 108,151 kilometre deD yardan l'ÖNll bir ammnı vaU
murabbaı, 2,806,000 nüfusu; An- nln ldarealndedlr. 
nam (merkezi: Hue) 98,082 kilo- Fra.- UMU de Koşen Şln'l aım.., 
metre murabbaı, 6,122,000 nüfus; M>nra eırulle 1817 de Kamboe'a, 
Tonrken (merkezi: Hanol) 11,700 1884 te Aaum'ı, 1881 ela Ton....,_ 
kilometre morabbıu, 8,098,000 nll- 1891 te Laofl'u, 1818 - 91 da 
fas, Laoe (merke&l: Vlmtlall) Kvans Şa Vanf'ı ele .......,... 



VAı'A N ,------------------------------ .ı6. T. S4l - "' 

Gün 

'Bu genç kız 8 g11n zarfında bu de
rece c;uip bir tarzda güzelleşmişti. O
nun buna nasıl muvaffak olduğunu 
.,e her kadının nasıl muvaffak olabi
leceğini izah eden şu mektubunu oku
yunuz: 

c8 - 10 gün evvel çektlrdlğim blr 
fotoğrafımla bugün çektirdiğim fo
to~ın arasındaki şayanı hayret de
ğl,şikllği görünce inanamıyorum. Al
nunda, gözlerimin ve ağzımın etra
fında buruşukluklar ve çizgilerim 
vardı. Tenim sert ve çirkindi. Bugün 
ise cildim kadife gibi yumuşamış ve 
buruşukluklarım tamamen zail ol
ınu•tur. Adeta dostlarım gıpta na
Zll{lariyle bakıyorlar. Hepsine cllt 
un.şuru olan pembe rehktekl TOKA
LON kremini gece ve beyaz renkte
ki TOKALO~ kremini de gündüz 
kullanmalarını tavsiye ettim. Onlar
dan bir çokları evvel! bu sözlerimle 
alay ettiler. Fakat tecrübesini yapıp 
memnuniyetbah~ semeresini görünce 
onlar da benim gibi şaşakaldılar.> 

Cilt unsuru olan Pembe renkteki 
'l'OKALON kreminde Viyana Ünivcr-

sitesinin meşhur bir profcsörU tara
fından keşfedilen ve kıymetli genç
lik cevheri olan cBİOCEL> vardır. 
Akşamlan bu pembe renkteki TO

KALON kremini tatbik ediniz. Gece· 
leri siz uyurken o, tesirini ynpar ve 
cildinizi besliyerek gençleştırlr ve bu 
ruşukluklardan kurtarır. GündUzlcri 
de beyaz renkteki TOKALON' kre
mini kullanınız. Cildiniz yumuşayıp 
tazelcşecek ve siyah noktaları temiz
liyeccktlr. 

PARAYI İADE GARA"XTf,,J 
Bu basit usulü -Günde 3 dakika 

tatbik eden her kndın, bir genç kız 
cildi gibi yumuşak, tnze ve nermin 
blr cilde malik olur. Bınlerce vaka
da görülen mcmnunlyetbahş tesiri 
hakkında bizi garantı vermi~e kadar 
sevkedlyor. 

Hemen bugUn her iki kremden bi
rer tüp veya birer vazo satın alınız 

ve on gUn kadar muntazaman kul
lanınız. 

Şayet neUceslndcn memnun kalma
mış iseniz, aldığınız yere inde edlnlz 
ve parayı geri alınız. 

BEYOGLU:"4U~ TANL~~nş KADI:\' BERBERİ 

ABMET KU B K 
Saç Boya miltcha.s ı ı 

tıll'Uessesemizdeki yağlı permnnnntı tercih edin z. 
Kadıköy: Pazaryolu Dire)ül apt. altı 

YENİ M A R S E L ISll:J.Cilm 

• HIK 
(Dünkli Myıdan devam) 

Ve beni tanır tanımaz aleyhimdeki 
kindar hissiyatına mağlQp olarak 
niflebbet kfil'ek cezaslle cezalandınl
ml1ma muvaffak oldu. Uç ııenedlr zln 
clTler içinde, blr katil gibi ıstırap çek 
tim .. : 

MAHKÜM 

1 

Yazan: Sieminsk 
Çeviren: Cemil Dilmaç 
--

, .. ·r.· * • ·, • .. . --~-·~~Al-...... -, • - r:o, t:r1·.;ı ... 

B:J.:Ş, Dif, Rezle1 Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınk1ık •e BiltOn Ağrılanaııı Derhal Keaeı: 

icabında &UD~ 3 kqt ııınatıOll. TA!;.LITLERINO!N SA1t1NtNIZ. 
HER VElfOF. rlıt.LU ICUTCıt.ARI tSRARLA ISTfVl'lll7. 

-'/#;."~ ·~ .. ·.• ' . ~ 

' - ~·atk:'<:.i·:ı:· - - . . • ' . . ' ' !l 

O PEBAT68 
Doktor Orban lnaıan 

Cağaloğ:u Sıhhat Yurdu 
1stanbulun tam merkezinde bUtUn profesörlere en yakın, temiz, 

sakin ve bakımı iyi, !!yatları mutedil blr hastahanedir. 
Erkek, kadın ve çocuklar& alt her nevi ameliyatlar, göz, kulak, 

boğaz, burun ameliyatları, idrar yolu ve tc.nasW haııtalıldarı ile kadın 
hastalıklan ve doğum kabul eder. Gece ve gUndüz açıktır. 

Telefon: 28165 

İstanbul Belediye.si llanl~rı l 
Keşif ne. 11k r.I'cml.. 

1 

2217,56 166,32 Beykozda Abraham Paşa korusu yanında yapı-
lacak istinat duvarı. 

998,14 75,00 SUlvri Sıfat istasyonu ile damızlık boğa deposunun 
ikmal ınşaatr. 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarda. yazılı işler ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Mua
melat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 11.8.94.1 pazarte:ıi gUnU 
saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Tal.plerin ilk teminat mak
buz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel VllAyet Nafıa Mü
dllrlUğUne mUracıı.atla alacakları fenni ehl!yet ve 941 yılına ait Ticaret 
odası veslkalarlle ihale gUnü muayyen saatte Daimi EncUmendc bulun
malan. (6274) 

Devlet Demiryoll:ın ilin13tı 
l .8.941 tarihinden itibaren Mudanya - Bursa., Samsun, Ça.r'4mba, 

haUarı hariç ve Avrupa hattı dahil olmak üzere ve her hattın kendi ta
rifesine göre ücret ahzı ııuretlle Devlet Demiryolla.rı ana. şebekesi ile, 
Erzurum - Sa.rıkamıf - Kars hattı istasyonlarına ve mUteka.bilen: 

a) Dökme halde olan veya tam vagon hamu.ıesine tAbl tutulan emtia. 
ve eşya, 

b) Canlı hayvanlar, 
cı DD/222 numaralı tarifeye dair para ve kıymetli mevad, 
d) Kıymeti nakil ücretinin Uç katından az olan değersiz eşya. 
c) Patlayıcı. ateş alıcı maddeler, 
f) Çabuk bozulmağa müsait mevnd, 
l>) işletme nlzamnamcıs.l. muclbln~ alel<Unwn tnnlerQ k&bvl olun· 

mıyan veya kabulü bazı fartlara menut bulunan mevad, 

h) Beher parçası 200 kiloyu mütecaviz bulunan emtia. ve eşyadan 
ga~Ti ve beher mersulenln sıkleti 2500 kiloyu teca.v!lz etmemek şartue 
yalnız doğru ııeyrü hatif perakende e~ya kabul ve bir tek nakil evrakı 
ile sevkedllecektır. 

Bu nakliyata ait UcrcUer munhasıran ana hat !stasyonlarmda. tahsil 
edilecektir. Fazla tafsllAt için tstaııyonlanı. müracaat edilmesi. 

«4651> •6U7> 

Muhammen bedell (8150) lira olan 20000 adet dliz kürek sapı ile 500 
adet vagon yer fırçası sapı 7.8.9'1 perşembe günü saat (11) on birde 
Hnydarpaşada Gar blna.sı dahilindeki komisyon tarafından açık ekıılltme 
usullle satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek istlyenlerin (236) Ura (25) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksıltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta
dır. (6066) 

E 
halden ancak sen kurtarabilirsin ... 

O kadar heyecan içindeydi ki karı
sının simasında beliren zafer tebesaU
mUnU bile seçemiyordu. Marllll bir 
müddet kocasını sUzdUkten sonra: 

- Peki, yUzUğü alacaksın, dedi, 
fakat bir şartla ... 

BULMACA 

tahammül edilmez bir şey iken, mu-1 - Artık kumardan vazgeçmekli
kaddcratının bir casusa, bir vatan ğim şartile değil mi? Bunun için sa
halnlne bağlı olduğunu öğrenmek on· na şimdiden söz veriyorum. 

Soldaıı ıata: l - Sözle tna5k1ralık. 

Çil, ergenlik, sivilce, yağ, ktr 
ve lekeleri katiyyen izale eder. 
Geceleri yatarken bir pamuğu bu 
losyonla ıslatarak·. yUzUnUzü ve 
kirli mahallen siliniz. Pamuğun 

üzerinde husule gelen pislikleri 
göreceksiniz, bu size tamamile is
bat eder ki, ı;ıedaidi havalyeden. 
ltcaktan, terden, ruj ve allıklardan 
çehreniz ne kadar kirlidir? Bütiln 
bunlar güzel yüzünüzde bir çil ve 
leke tabakası husule getirmiştir. 

lşte HASA." LOSYO:SU çehre
nizdeki 'boya, ruj, kir, ter ve her 
türlü toz ve slyahlıklarla çirkin
likleri ve yanıkları izale eder. Le
ke ve çiller yavllf yavaş zail olur. 
Cild üzerindeki teneffüs noktaları 
nı açar ve bu sayede çehre güzel
leşir ve şeffafiyet ve letafet kes
beder. 

HASAN ÇiL to:vovu 
Fennin ve tekAmWUn bir harika
sıdır. Bütün kadınların hayat ar
kadaşı olabilir. 

Tra.ştan sonra erkekler için pek 
ince bir zevk teşkil eder. Şişesi 50, 
dört misli 100 kuruııttır. HASAN 
deposu ve şubclerile ıtriya.tçılar ve 
eczanelerde arayınız. 

TATİL ESNASINDA 
ÇOCUKLARIN iZi 

BERL IT Z 
Lisan Dershanesine 

kaydettirin iz 1 
BİR ECNEBİ LİSANI 

Öğrenirler. 

Haftada 3 d ers ayda 4 lira 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 294 

fi. Dr. l3. do 

TA B ANTi 
D.uttLl llASTAI..nu.A.a 

i.bTEaA3JJ.ll 
TQııel Şalldeğirmenl Sok. No. ' 

Tel. 49208 

2 den 5 e Jındar 

·--- DOKTOR 

Ç I PRUT 
aıdlye ve Zlllıl'9\iye Mntct
eısı Beyoğlu 'f'crU Mallar ::-~
r.an ~de Poeta t....kağı 

k6fJealn<le Meymenet a:-":-ba:u 
·--· Tel: 4SM3 ___ ıij 

TERZt ' 
M BBM ET SAB R I 

ATALAY 
Temiz masraf, temiz işçilik 

Bay, Bayan kostümleri son mo
da üzerine yapılır. 

İstanbul 4 UncU Vakıf han 
ııırasında. Yeni Türkiye hanı. 

Dolıtor .. _, 

ORFANİ D İS 
Clld ve ZUhrevt mütehassısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 43734 

TERZl ---·~ 

Abdullah ve Ahın gf 
Bay, Bayan k osttbnleri, &on mo
da üzerinden yapılır. Kara.köy 
Necatıbey caddesi Demlrhağ han 

Udnel kat No. ıs 

Bir Yenilik 
Her nevi permanant, ondW!s· 
yon ve saç boyama mütehassı
sı, Avrupada tahsili .sanat etmiş 

M. HİLMİ UZUNER 
SUADlYE B ERBE R SALO~U 
En son lcatlarile açılmıştır. 

Suııdlye Bağdat cad. 372 ve 39! 

Sustu~ Bu sırada rüzgAnn hUcu
mlle aı;ılan pencereden içeriye saba· 
hın ·mahmur ve raksan ziyalan dol
du. MarllIAnın güzel elması yaşlar i
çinde idi. Ravlç bu simayı görür gör
mez bir.del! gibi yerinden fırladı: 

- Nasıl, Ovçimska siZSlniz, sizsiniz 
ha? .... 

dan yüz kat daha feci ... Bir zaman- - Bundan böyle senin !!özlerine iti 
danberl kocamın hayatında. bir sır madım yok. Fakat beni iyi dinle! Şu 
mevcut olduğundan şüphe ediyordum senin, artık giymediğin hassa zablU 
fakat susunuz ... Evin kapısının açıl- üniforması \'ar. Onu bana ver. Hudu 
dığını ve içeriye blrisınin glrdlğlni du serbestçe geçmek 1.ııUyen zavallı 
işitiyorum. Aman, sakla.nınız, şu o- hlr firariye vereceğim. 

2 - Kısık. 3 - Yatık 68lıncak, mete- G o· N o· N 
Jibfa kalmak. 4 - Ayası olan, 'bir nota. [ ] 

'Dıye bağırdı ... 
- Evet, istemlyerek f'clAket \'e 

bnhJ.:i®ğınıza sebebiyet veren be· 
n im!. .. 

Rfwiç, bUsbUtUn perişan bir halde 
idl. Munls ve -halim bir ııesle: 

- Demek Bözlerime inanıyorsunuz, 
cSiyoı'du. Sözlerime ve ma.sumlyctlme 
iiıanıyorsunuz;. Oh! Bılsenlz çektiğim 
azapların ne parlak blr mUktı.fatına 
nail oldum. Art'ık bundan soııra bü
tün. \ilcudUm gardiyanların kırbaç

lan altınaa parçalansa blle şlktıyet 

etmiyeoeğim. 

- Oh! Serbest kalmanız lAzım. 

daya giriniz. Gelen muUıık kocam- - Öyle bir talepte bulunuyormın 
dır. ki bu, beni mUhlm tehlikelere maruz 
Mahkf.ımu tuvalet odasına soktu, bırakabilir. 

üzerine kapıyı kıliUcdlkten sonra - Senin böyle şeylerden korkaca-
kocasına. mllst:erih görünmek için pi- ğını zannetmem. 
yanosunun başına geçti. - Bunun mesuliyeti bUyUk... Fa-* kat, madem ki istiyorsun, al, işte do-

Miycrskl b.r rüzgtlr gibi içeri gir- tabın anahtarı ... 
dl, kendisini kanapenln Ustüne attı. - İşte bu da istediğin yüzllk! .. 

- Bonjur MarıllA! Kalktın ha?.. * 
Dedi. Fakat cevap ala.mayınca tek 

rarladı: 

- Sabah sabah bu piyano ne de
mek oluyor? Bana söyllyecek hiç bir 

Kaçmız... S!zin tekrar celltıların şeyin yok mu? 
pençesine düşeceğiniz! düşünmek ba- Ma.rtllii sUkutunu muhafazn etmek 

Birkaı; gUn sonra meçhul bir fah
sın kullandığı bir hançer, Miyerski· 
nln hayatına nihayet verdi. Onun ta
rafından ihbar edildiklerini bilen Leh 
vatanperverleri bu suretle hlyanetinl 
cezalandırmışlardı. Hakikaten, ku· 
marbazlık hislerini tatmin etmek 
fstlycn bahtsız Miyerskl Uç senedir 
Avusturyalılara. casusluk ediyordu. 
Dul zevcesi az sonra, Ra.viçin iltica 
ettiği İngillereye gitU. Orada sabık 
mahkQmu buldu. Ve yen! memleke· 
tinde hocalık ve muhanirlikle par
lak bir mevki kazanmaya muvaffak 
olan Raviçle evlendi. Huzur ve ııe

lAmete mazhar oldu. 

na tahli.mmUl edilmez bir şey glbl ge le beraber piyanoyu bıraktı. 
liyor. - Benden ne istiyorsun? 
~ Nasıl kaçayım?· - Pek az bir zaman sonra tcl~fl 
- Ben o vasıtayı bulacağım ... 
- srzı böyle meçhulAt içinde ter- edilecek ufak bir fedaklrlık .. 

- Soyle, ne demek istiyorsun? ... keUnek ... ÇUtıkU bakınız, siz de baht
ııwıınız ve zaten başka tllrlU olamaz 
dı. 

- Biz kndmlar bUtUn kuvvetimizi 
sabır ve sükQUa sarfa mecburuz. Bu
nunla beraber azap çekiyorum. Ku· 
ınar:bıiz 'bir adamın karısı olmak bllc 

- Şu senin küçük yüzüğünden 

bahsetmek istiyorum. Bu akşam şan 
sım müthiş surette fena idi. Son al
tınımı da kaybettıktcn sonra yüzbaşı 
K ... ya karşı büyUk btr borca gtrdım. 
Kumıır borçlan mukaddestir. Beni bu - B1Tl'1 -

5 - TerEİ: taharri rdi!t-t", bir ı;ıda mad· 
desi. 6 - Gözetleme, uuk işareti. 7 - B Q R S AS 1 
imal eden, yadedileıı. 8 - Kıea kesilınit, - -
bir istifham. 9 - Bir nevi peynir. ıo _ 26 TEMMUZ 9U 
Faılıla~mıf, bir nota. U - İstanbulun 
bir 6elllti, kadın arkadaş. 

}'ukarıdan a§atıya: l - İki ayak Üs· 
tünde lı:ıvaya kalkanlar. 2 - \'alide. 3 -
Bir muEiki aleti, ağırlama. 4 - Düzenli, 
derinin alt kısını. 5 - Bir ~rimi;ı;, ka
bul rtmcmc. 6 - Esnaftan biri, kuzunun 
feryadı. 7 - Sakat, f'§Ck gibi bağıran. 

8 - Kuru bir yemiş, edat. 9 - Dilsiz. 

1 Sterlin 
100 Dolar 

> İsviçre F'te. 
> Peçeta 
J> Yen 
> İsveç Kronu 

E. ham ve Tahvlllıı 

Kapa.mi} 
5,24 

132,20 
30,03 
12,89 
31,0175 
30,8875 

L. K. 

10 - Aşağı taraftan, üç. 11 _ Para dır 1933 Tilrk Borcu I 21 85 

22 00 !ahı, kaıım.lık \e z.ıfiyeı. 

DUNKU BULMACANIN HALLI 

Soldan ~ata: 1 - Ba~a çıkan. 2 -
Elim, ulu. 3 - Dcvakir, bil. 4 - Ame
rikan, la. 5 - Karala, en. 6 - Akala. 
7 - Duralamak. 8 - Ha (ah), acun. 9 -
~ uş. akamet. 10 - Deva, ra,·i. 11 - Gi· 
reşun, kaz. 

}' ukarıdan *ğı)"a: l - Bedavadan. 
2 - Alem, udi. 3 - Şivekar, şer. 1 -
Amıra kah (hak arama, ve. 5 - Kirala, 
as. 6 - Akala (nliika). 7 - Karalama. 

8 - Na, Acar. 9 - Nuh, okumak. 10 -
Lile, neva. 11 - Bulanık, ince ııcs. 

1918 İstikrazı Dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934. Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvlll 
T. İf Banka.ııı mUe.-;sis hisse 

NUKUT 
Türk Altını (Re.şat) 

TUrk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik 

> > (Re.şat) 

24 ayar altın gramı 

20 05 
20 25 
47 75 

135 00 

26 00 
24 20 

111 00 
117 00 

3 37 

Sahlbl ve Nefriyat MUdürQ: 
AIDIET E l'lll.'i Y A.UlAN 

J3a&ldığı yer: VATAN lıılATBAASl 

ÇİL 
LOSYONU 

D OGRUDAN DOGR UYA 
;:\laha.lllnden getlrilml~ 2,80 asit ve 28 dereceli 

ı Urfa Aşiret Yağları 
1 

Ay,.-aJığın torba 7,eytlnyağı, Toptan, perakende satış mcrkeıl 
KADIKÖl:' Direkli Apt. altında Tel. 60089 

B UR S A P AZARI 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı ,....... ::ManiSa Su işleri ilçilncU şube mUdilrlUğU mıntakasz dahi 

Menemen ovasındaki eski seddenin tamir, terfi ve ısla.hile Menemen sfY 
ma şebekesinden noksan kalan imaltlt ve inşaatın ikmlll işleri muhnınııı 
keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden «369.868> lira c47> kuruştur· 

2 - Eksiltme 30/7/194.1 tarihine rnsUıya.n çarşamba günü s3't 
de Ankarada su işleri raisliğl binası içinde toplanan su eksiltme JtO 
yonu odasında kap:ılı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayınd 
l9lcri genel .şartnamesi, umumi su işleri fenni .şartnamesUe hususi ve! 
şartnameleri ve projeleri «18> lıra <49; kuruş mukablllnde su işleri rt 
Jiğınden alabl11rler. 

4 - Ekslllrncye glrebUmek için isteklilerin c185"4> lira d•b J>uf 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en si, 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafi& 
kAletine müracaat ederek bu lşc mahsus olmak üzere vesika. almalar' 
bu '\."cslkayı ibraz etmeleri .şarttır. 

Bu mllddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye işti' 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sıı>ıt re 
bır saat e\'Veline kadar su işleri reisliğine makbuz mukablllnde \'erııı" ~ 
lAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4046 • 55sC Ş 
..:O.-"'""--~---~--~------~~~--~--__.)~~ 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Si:rtte Kurtalan yolu kontrol amirliğind ~ ~. 

1 

1 - Şlirt - Kurtalan yolunun Siirt mebdeinden itibaren 600 J!l h1q 
llk kısmın parke kaldırım inşaatı 8/8/ 9U tarihine müsadlf Cuma f fi 114 
saat 16 da Kurtalan yolu kontrol Amirliğinde müteşekkil komisyon ti' l'ta 
fmdan ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konul[llJlŞ !!·· 

2 '"'T' Keşif bedeli 20088 lira ve muvakkat teminiı.tı 150G ıW Ye 
b-~ ~ 

3 - Talip!erln teminat mektup veya makbuzlannı ve ihaledt aı 
az 3 gün evvel Siirt vllA.yetlne müracaat ederek bu iş için aıa.caklsrı 
nl ehliyet vesikalarını hAmll~ 2490 No. lu kanun hükümlerine te\ff ~ 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gUnU saat on b!re kadsı' 
trol Amirliğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe ait keşif ve .şartnameyi her gün Diyarbakır Naf15 

dUrlUğUnde ve Siirtte kontrol dmirllğlnde görebileceklerdir. (4169# 

Komisyonun :Ian : 
l - Sirkeci, Demirkapı orman koruma. anbsr binasında elde ıı1e 

keşif mucibince ve pazarlıkla c67h liralık tamirat yapılo.caktır. 
2 - Buna alt b!rlncl keşif raporu sa.tın alına komisyonunda Jlle 

olup münakasaya tşUrAk edecekler her gün görebilirler. 
3 - Teminat cl02> lira olup taliplerin iha.le gUnUnden evvel ",111 

yona müracaat ederek alacakları kA.ğıUa teminatın banka.ya yııtttY 
sı hususundaki muameleyi netlcelendlrmelcri lllzundır. 

4 - MUnakasa 1 ağustos 941 cuma günü saat 14 de anbar bin 

ki mUstakil tabur satınalma. komisyonunda icra. kılıncaktır. 5 ~l 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünde lıı 
ı - Kurumumuz eczanesinin birscnelik ıhtiyacı olan 127 kateııı ~~ 

nın muhammen b~ell 2296,12 liradır. ~ 

2 - İhale 7.8.9!1 perşembe gUnU saat 11 <le rektörlük !ıll1117 ~~~~ 
yapılacaktır. l'ı 

3 - Muvakkat teminatı yüzde 7,5 dur. 
4 - Şartnamesini okumak istiyenlerin 

mUracaatları. (4518 - 6019) 

1 

~ 
tııı 

ı ~ ~ 
nşaat ilanı t ·~q 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğündefl d 
ı - Herekede inşa olunacak işçi pavyonları \'e evlcti ile toprP 

viyesi, kanalizasyon, drenaj, su deposu, kaptaj, su tesisatı, yoıtJI' .\. 
inşaat vahidi fiyat esası üzerinden kapalı zarf usum ile eksUtnlef lr il 
nulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif' bedeli 415,943,69 liradan ibııtet~ 
2 - Ekıılltme evrakı 21 lira mukabUlnde Sümer Bank muıuncl 

beSindcn alınacaktır. 
s - Eksiltme 6.8.941 tarihine mUsad f çarşamba günü saıı.t ' 

Ankara.da Sümer Bank umumt mUdUrlUğUnde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 20.500 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapt11 

dukları bu kabil işlere ve bun1ann bedellerine, firmanın teknıl< t 1 l 
tının kimlerden te.şekkW ettiğine ve hangi bankalarla muaınelcd 
lunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. il 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gllt' j) 
15 şe kadar mnkbuz mukabilinde Ankarada SUrner Bank Umuınl 
llğine teslim olunacaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden tılf 
evveline kadar gelınjf ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış ol~ 
zımdır. Postada. vflkl olabilecek gecikmeler nazarı itıbara aıınlll11' 
tır. 

8 - Banka fhale)i icradıı serbesttir. (4527 - 6062) 


