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L aAşam: .. -~ 

Kırılan 
Bir pot 

~ 1Çoban Muradı dayakla 
ı öldürenler yakalandı 

Yunanistanm ltalyaya hayat sa
hnsı teşkil edeceği sözi1 bir ma
nayı haiz olabilmesi icin, Yuna
nistanın da. yeni yaratılan kuk-

Kartalda Başıbüyük köyünde cereyan eden 
:tüyler ürpertici facıanın esrarı aydınlandı 

la Hrrva.t krallığı gibi bir kral .. 
Jık yahut bir cumhu'liyet §ekli 
altında ltalyaya ilhak edilmesi ' 
mutasa.Yvcr olmak Jimngclir. . 
l.htiınal ki bu kaslı şimdklen 

iDagakla öldüıülen Çoban boynuna tel 
bağlanarak ''Susuzçuku1a,, sürüklenmiş! 

if a etmek zararlı tela.kiti edil .. 
miş olacağı içindir ki Berlin Ro
manın kırdığı potu tamir lü
zumunu duyınuştur. 

... . -·----------
Vaıan: 

Baskına uğn3 an 

E.,.seylDCabltYalçın .-------· 
Duçe'nln irat ettiği nutuktu. 1 

l"unanbtandan da bahis Yaroı. 
Musollniye göre, Yunanistan hal· 
)anm hayat sahasına dahildir ,.e 
sulh aktedillnceye kadar İtalyan 

Almanya 

Amerika
ya şiddet
li bir nota 

verdi 

K&puzzo kaleel 

Sollumda 
inniliz tankları 

• 

Çevirme 
hareketin
de muvaf!. 
fak oldular 

htaııbul iaşe müdür mua\inl 

1 

Kartal jandarması ve t1akildar 
müdd •iumumillğl birkaç gün cvı; CJ 

Kartalda, Başıbily\lk köyünde Silrcy. 
ya paşa çlt'tliğ"i civarındaki "susuz 
çukur,.da bulunan ceset etra!mdaki 
tahkikntını bitirmiş ve katilleri yaka.. 
lamı§lır. 

Yaoılan tahkikattan anlaşıldığına 

göre ~u kanlı cinayet §Öyle lşlenmlt
Ur: 

Maktul çoban milhtecU Murat, blr 
müddet evvel, Ba§lbUyUk kıöy11 mub. 
tan :Mustafa Ue bir meseleden dolayı 
kavga ctml§ ve Muhtara ktl!rcderck 
hakarette bulunmll§tur. Muhtar Muıı.. 
ta!a bundan dolayı çoban Murada kin 
ba~lamış ve hergUn kö)1Ulere keneli. 
sinin mUhtcdlllğlnden bah3cderek a.. 
leyhinde propagandaya ba§laml§tır. 
Nihay-ıt geçenlerde, çoban Mehmet 
oğlu Sabahattin, Sababattinln ağam 
Sabriıtin oğlu İbrahim Ue köy bekçlııl 
Halil: 

- Şu mUhtedl )luradın canmı ce
benn,.me yollarııantz ben sizi kurta.n. 
nm, korkmayın! diye kandırmı:tır. 

Bunun Uzenne Sabahattin, İbra. 
hım ve Ham ayın H Uncu pt'?"§embe 
gecesi saat 12 sularında Muradm bu
lunduğu mandıraya giderek, koywı_ 

larmm kaybolduğunu ye mandırayı a.. 
rayacaklannı ııöyleml§lcrcıır. Murat 
kapıyı açml§ ve kendilerlnl içeri aı. 
mI§t4r. Bu sırada Uç ld§l birdenbire 
Muradın Uzcrinc atııınl§lar ve kendi. 

(De·nunı 4 tincüde) 

Suriyede 
İngiliz ve Fransız 

kuvvetleri arasında 

Şiddetli 
muharebe 

1 gdi altında kaJacaktır. SuJhe 
kadar ~ unaııbtanın ltalyan 'eya 
Alman :1 gali altında kalmasının 
l unan milleti itin ancak mane\i 
b.:J.undan bir farkı olabilir. Yu. 
nan rnIJlcti altı ay müddet ~ 
heden galebeye yütümck ~rttyle 
tnlicadele ettiği ıt.aı~'anlann şimdi 
l<larelerl &ltmda kiı.lmaktan elbet• 
te büyük bir teessür hissedecek
Ur. Faka.t onlann ancak Abnı&n 
S'nrdınılfle l."unan topraklar.- gt. 
l't'blldlklerinl diişiinmelde ibllatll· 

Unü tahfif edeldllr. 
Dure·a111 llilledllııle asıl dikkati 

cıelb den aokta ananhtulm ıta:ı
yan111 hayat sahasına dahli oldu-

Almanyadaki 
Amerika 

ler oluyor 
Halfaya geçidinde 

şiddetli tank • b l . ·· 
muharehelerioluyor ıslan u ıaşe mu-

Hur§lt Korol 

.. ·~.;.~. 

• zler BetJI~ lill"MI bir pot ola. 
tak telA.kld edlhnfte IMınd"r. 
ÇünJ:ii derlıal bir Berlin tebUğl 
hu "bayat sabasına dahil olı:iaS<., 
tabirinin chemmlyeUni düşürmek 
rayrctıni gösterdi. Bu tabirin fş
cnı \"C'ya ilhak manasını ta1.am• 
rtııın etmelllğinl bildirdi. Fakat. 
ltunun ne de~e:ve kadar ciddi 

ınumzıer Aınarikadan dii.r ıi.lü karulagor 
ge!:~.s:!~~~~· !:~a~~~~ Müdür muavini hazırlık yapmak 

o 1:'JJ~:r~ 18bi~~i~~ine ~;:.:;."'.::-ııı!:::u H:~: •• ~~:: uzere bu sabah Ankaradan geldi 

lngiHı tayyareleri 

Beyrutu 
bombardıman 

ettiler 
göre, Alman hükumeti mu olmuştur. Tanklar ve diğ_er zırhlı 

nakliye vasıtalan şiddeUl hücum ve 
Amerikanın bütün Al- mukabil hücumlara geçml§lerdlr. ln. olduğu belli değildir. 

"Hnyat 5ahası,. hakiki mana.o;ı 
ac olıluğu bllinmlyen \e her kul
laıuu'll\ göre başka bir eye deli.. 
loı ooc-n Jastlkll ,.e mağşu" ıstı· 
l:ıhtmlan biridir. llaklkatte ba..o;
ka bir millete alt toı,raklar üze
rtmfe mc\·cut hırs \e tas&\'\'1ırlan 
~ 6rt.Ulu orette ifade etmek
ten başka hlr şeye yaramaz. 

man konsolosluklarını glltz tankları Halfayanm cenubunda 

kapatması üzerine, A· bir çevırme hareketmde bulunarak 
Hal!aya, Sollum ve Kopuzze> kalesinin 

merikaya kar§ı mukabe- te§kll ettikleri muaeııese varmI§lardır. 

Fa.ut Almanya Ue tta.lyanm 
lılr taraftan hulva ctHkleri yeni 
Avrupa nlzamı l~inde "hayat sa
hur" mefhmnona hiç yer kalma• 
1bak lktzza eder gibi göriindüğü 
'Pn onJarm ağzından hali. bu ta.o 
biri IPtmek imana ga.rlp görünü
yor. 

"'Bayat sahaın" da\"at!J aıt<'.ak 
harbe takaddüm eden kon etler 
nıanzcnest deneslnde az çok bir 
nıl.nan haiz olablllrdJ. Büyük bir 
deYletln kom~ topraklardan ne
releri üzerinde empe.rya.Ust emel• 
ler beslecllifnl l§aret ederdi. F..., 
bt Almanya De 1ta.Jyanm hulya 
etUk.leri gibi, kat'I galebclerlle 
1'fJDf bir A ''TIIJll& nizamı teessüs e.. 
dene artik bun1111 ne mlDMJ kala• 
eaktır! Çtınldl yeni mDıver nlza
nımda Avrupada büytik de,·let 
kalmıyacaktır, rekabet kalkaeak· 
tır. A \TUpeda yalnız Almanya ile 
lt&lya hüküm sttreeekttr. Diğerle
rt hep onlarm sevk ve idaresini 
kabul et.mit Ddncl üçüncü dere· 
Gede ve sadece zahiren müstakil 
birer dedet haline dü~klerdlr. 
Binaenaleyh bütün A uupa Al
manya ile tt.alyanm ''hayat saha. 
sı" yani sağmal inekleri olacak
tır. 

Bu ~ralt altmda, Yuııanbtanm 
Jtaıyaya hayat SllhaAı te§Jdl ~e
ceğl söztt bir minayı halz olabil
mesi içhı, Yunanistanm da yeni 
ya.raWan kukla Hm·at kral· 
lığı gfbl bir krallık yahut bir cmn
huriyet §ekli altmda lta.lyaya il• 
hak <>..dilmesi mutasan·er olmak 
laznngellr. lhUmal ki bu kastı 
imdiden lf§a etmek zararh teli.k

kt edllmlı olacağı lçlndJr "1 Rer. 
lin Roma.om kırdığı potu tamir 
lüzumunu duymu~tOJ'. 

HüseY!n c.blt YALÇIN 

lebilmisile karar vermiş·. Ka.hireden bildirildiğine göre; hı.. 
gilizler olmdi Mısırda bUyUk miktar. 

tir. Bundan maada Al- da tank ve diğer nakliye vasıtalarına 
man hükumeti, V Q§ing· matiktirıer. 

. . b• tngll!zler bundan maadıı. Amerika. 
tona pek şıddetlı ır dan yeni gelen bırçok sllAhları da k~ 
protesto notası gönder -

1 
ıanmaktadırlar. 

• t" (De\-amı 4 ünrüde) 
mış ır. 

- Adamı telle botmotlar ! 
- Deeene ki w mubwklrlerl toUerl ~'·mekla ~ faydalı bir blr... 

mett.e buhmmak ı.tlyorlardL 

İstanbul iase müdür muavini 
Hurşit Koro!, bu sabahki eks
presle Ankaradan şehrımize gel. 
miştir. Hurşit bugün 1 tanbul Va 
1i ve Belediye Reisini ziyaret c. 
derek kurulacak teşkilat hakkın
da izahat verecek ve yerii direk
tifler alacaktır. 
Diğer taraf tan ~nkradan b~l

dirildiğine göre, Ticaret Ve'k3.
leti. kurıllacak i~ müdürlükle. 
ri teşkilatı etraf ınaa :bir ik_~un 
layihası hazırlamıştır. Layıh~ 
bugünlerde Buyük Mill~t Mec!ı
sinde ,kanuniyet kcSbedıp tatbık 
mevkiine konacaktır. lstanıbul, 
Ankara ve tzmirôe kurulacak o
lan iaşe müdurlüklerinin kanu.r~ 
çıkar çıkmaz faalıyete ~eçmesı 
mukarrerdir. 

Umumi kanaate göre, bu ay 

. 
Kahve 
Tevziatına 

Bu sabah 
Başlandı 

(Yazısı 4 üncüde) 

Korsan 
Yuvası 

Tarihi deniz 
romanı 

Kadircan Kallı 

Yakında Haber' de 

başından itibaren iaşe müdür -
itikleri resmen faalhete geçe -
~ktir. 

Ticaret Vekaleti, nüfusu mı. 
fazla kalabalık olan lstanbulda 

(De\'B.rm 4 üncüde) 

Vişi, 18 (Radyo) - Fran8ız 
harp tebliğidir: 

CetUibi Lübnanda, Cetbelid~ 
ve H ennon dağında mukabil t.aar .. 
ruz\lllluz devam ediyor. 

(De\'amı 4 iiııciide) 

Fırancala hakkın
da vilô.getin tebliği 
F ırancala, yalnız belediye ve hukomet 

doktorlarından rapor alacak 
hastalara verilecek 

(\'azısı 4 ünctide) 

ÇERÇEVE 

Ne demekm:ş ••• 
Bir f~nk nüktesi duydum. Onu 

başa alarak ıralıyonım: 
Bir kadın (hayır! •• ) derse (bci• 

ki ... ) derncktil'. 
(BclkL •• ) derse (met! .. ) de · 

mdktir. 
(E,·et ! .. ) derse, artık o, kadın• 

hkta.n c;:ıkmışt ır 
!11-

Bir diplomat (Evet? •• ) derı;e 
(belki •.• ) demektir. 

(Belki .•• ) derse (lıayır?.) de-
mekdr. • 

(Hayır! •• ) detw, artık o, dlplo. 
mathkt&n çdamPn'. 

• 
Zamane ıninekJdcll (kötti! •• ) 

derse <töyJe böyle. •• ) demektir. 
(Şöyle böyle ... ) dene (iyi! .. ) 

demektir. 
(tyt! .. ) derse, artık o, zamane 

mönelddt11ğlııdeft çdmuJtır. 
fi-

Necip Fazıl KısakUrek 
A~ık gen mebu!I (iyi!,.) derse 

(~o~ le böylo ... ) demektir. 
(Şo~le hölle ••• ) dCJ'5C (kotül ••• ) 

demek Ur. 
(Kötii! .. ) dcrşe, artık o, açık 

göz mcbu luktaıı ı:ı'Kınıstır. 
:(. 

Halis Anadollu, (tokum!..) der
ııe (ôlmiycC'.ck kadar ••. ) dem<:'k
tJr. 

(Ölmllcook kada.r .... ) derse 
(aç.mı ı .. ) demektlr. 

(AGnn!..) derse, artık o, halis 
Anadolluluk1an çılnnlfhr, 

:(. 

KCllkin yahucli (açım! .. ) dene, 
(ölmiyooek kadar ... ) demektir. 

(Ölmlyeıcck kadar-) dene 
(t4'nlllı! •• ) demektir. 

(Tokum!..) dene, artık e, llıe9oo 
kin yaJıudlliktal ~danııtır ••• 

.y. 

Ve loyati~M 



.. 
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88 Yazan: KADl8CAN BAl'LI 
Süleyman m.. Ömer ve bu&on için aytıhme elli levent verile. 
cek emri bekliyorlardı. Böylece. derin bir aeaizlik ıcinde bir 
çeyrek saat geçti; ormanın derinliğinden kesik keıik bir bav. 
lama ciuvuldu, birer dakika araldda ilci defa daha tekrar edileli 
ve Süleyman reia vardiyan IJafl)'a İf&fel verdi. 

• 
- Bir gece baskın yapıp a.Jabi • 1-i ışık macerurnı deni& kurdu. 

lir miyiz'J na kıaaca anlattı. Süle~ rela 
- Çok kolay .. : bunu merakla dinledi. FiklT fena 
- Bizi karanlıkta şatoya götü- değildi; lilıln genç kum heyecana 

rtır mliaün? 1 kapılıp oradan kaçmağa, gemiye 

- Gözlerim kapalı bile gotürü. doğru gelmeğe kalk:§ması, bu su. 

rllm. retle işhı vaktinden evvel anla • 
- O hn.ldc bu gece gidiyoruz; §ılması ihtimali vardı. 

hazırlan! - Hayır,.. Tek taraflı hareket 
- Hnınm reis! 
Ak. dma doğru yağmur dindi ve 

bu sahil.erin sayılı olan yıldıslı 

bir ge<:eai başladı, Eğer yağmur 

devam etseydi daha lyl idi; Wdn 
Süleyman reis gene brarmı tat
bik ta. bir mahzur g&medl. En bO· 
yük mahzur iti uzatmaktan ibaret. 
ti; zlra buralan aık aık gemilerin 
geçtiği bir yerdi; Türk kauirga • 
lanru, alçak göYdeJeri, ııtvrt bu • 
runlan ve tayfa.larm kıyafetlerlle 

pek çabuk tanımalı m0mldlnd6 •• 
bir Tll• k kadJrgaemm oralanla ~ 
Iaştığı dı ·~u ~!'a Jil Kalr.oıleyiu 

ı:üphelen: ,. rzı daha lterile. 
re, başka yerler egötüımeBi lhti • 
mali vardr. Stlleyman relllD n 
sevmoo.iği ,yapamadığı ıeylenlen 

biri t«eddtlttil. 

DenJz dıırgunda " rlıl8tı' ... 
ntiyordu. Yelıkenden ziy8de .kllrek• 
ıe hareket eden 'Nrk bc11rplan 
böyle ha"V:ıl!ırda daima dl~r mJJ. 
!etlerin kürr.kten ziyade yelkeale 
giden gemilerine üatllndil. BMIEa 
haber alındığı zaman Pliınuttald 
harp gemil~IMI ~ W1ı111 
aramağa çı1mıalan ,hele takip et. 
meleıi varit olama.mı. Bund&n bat 
ka böyle havalar llhlllere emni. 
) et ı:urlrdi. Baakmlar, herkeahı 

kendieini emniyette 't'e rahat hlıl
!lettiği zamanlarda daha iyi biter. 
d.i 

Ak!iam karanlrft baleıtren Pli • 
mut körfez!.ne doğru yola çıkt.llar; 
fen~r ııönatirUIJüğiı ribi &eminin 
d"ğer t.araflannda da hiQ il* yan. 
mıyordu. Sol sahi1e yalan puyor.. 
lard•; çl;nkü buralarda beflJC& ft• 
bir veya ltaaaba yoktu; l8ACak ta 
raunda Uc; dürt mil uzakta, güzel 
bir lıalicin derinlliinde Pllmut 
şehrinin seyrek ve CJlm Jllklan, 
bli) ük binalann ve birkaç gemi • 
nın belli beliraiız karalblan görü • 
nUyordu. Ağır hamla le denJse da 
Iıp çtk&ıı ktl.rek}er j,ııce uzun tek. 
neyi en küçU.k blr lutntı ve kOpük 

yapmadan adet& bas tlzerincle b)' 
dınyordu. Şimdi ken lısri rotayı 

h;ç bozmadıklan halde ~ 
sahil yaklqıyordu ve en yakın 

nokta olan iki mil 1111.kt& Jllk]ar, 
bir kısmı sPyrek beyaz evler var
dı. Ahmet orayı pterdl: 
-işte DPVOnport!.. 
Dedi. ~~+onun daha ilerde bu • 

Juu • ı, s •n dl'\ " :n l oldı . 

ğ·ın·ı sa; ......... 
Süleyıııan rei8 yoluna devam et-. 

ti; korfczin dt:rlnliğine giriyon:lu. 
GAce yanıandan IOD1'a dümeni AD 

caga kırdı ve bdirp renll bir 
daire çberek lahile IOkuJdu. ./Jı. 

met şimdi de pt.oyu gijF~u. 
Orası civardaki daıga1ı aruiJLID ea 
) ilkııek noktasıydı. Yahm ild iç 
pencereden 11·k llZl)'Ol'da. Omer 
evvc!a hayret, sonra eevinçlP ora. 
ya bakıp kaldı; çt1nk11 bir de ye. 
~il UJlk vardr. Bunu mutla&a O. 
felya y:ıkmqıtı; onun keMjeWeıı 

buralarda dolqtJPu bbeı' üu.. 
sına inıkll1 yoktu; 1'1llD bir sUa 
geleceğine mutlaka inandlfı lcln 
bunu yapm11 olacaktı. 

- Baba! •• 
- Ne varT. 
- Şu yeıll Wı g9rtlJIOI' mu. 

sun! Of el ya llmd1 ..adadlr. Eler' 
• de bu.racla bir bmm r. 

Y eni Sabala 
HUMJtn C&btt Yalcm, ''İDlflbı im. 

paratorıuıu.. bqlrkJr makaJMtnde, 
bıg!llz imparatorıutunmı tıefekktll 
tarzını, nutuı ,,. meabaıımı anlat. 
bktan aonra tquıs lmparatorıutuna 
dUnyanm en empe1'J&lltt deYletl olctu. 
tunu kaydederek diyor ki: 

"lnsDtereala Mtlın ~ lııö~ 
realt lılr .,.._e ile .. ,.._ .. ......_ 

kaleJl ..... .,.. demlmlre Mkla .... 
....... llaldcmda ...... ., ..... _ 
,.,. ldUllm ftl'llelıılllr. .... ....._ 
18relıu11811Aı.a~ ..... 
mllletbllD .. vke& ve iktidar-. blıl. 
ll79t " .... .._ ...... ...... ... 
7'lkJa ....n.lllıwt .. llfllu 1 .. 
nfllC8llNe .......... ........... 
teılllm etmemek küll delflcllr. ...._. .. r..._ ..... ._.. • 
bll7ft ... 1 , 1 •• ....... .. .... 
emNvefete.,nmaıtııaa~. 

............ ""'- 1 ' , • 
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't · !Dahiliye Vekili! 
Haliç vapurlarının y EN i MAH SUL HU BU BATA 1 izahat verdi 

işletilmesi O O 
Münaka~iletibir H K METÇE EL KONACAK 
kanun projesi hazırladı Tlcareı Vıldlıtl ita 181AlllJltlal ltlr .... 

Y . 1 1. .1 k içinde ilzam glrdl ll u•a tatllllı edcell 
enı vapur ar ge ırı ece , 

d k 1 1 1 k Ankara lB (Tele/<111la) - Bu- mıyaca.k, Ticaret Veklletl milli mo ern ıs e e er yapı aca günkü ~ guete He koordi • korunma kanununun verdiii a-
Klinak ... ıtt veldıeu Haliç va la. nasyon heyeti tarafmdan aon 1'1ıiyetle bu huaıwta. icap eden. 

rım lfletmek Uzere bir kanun günlerde alman mlllıim bir ka.. tdirleri alacaktır. Vekilet, 
111 hazırlamıştır. rar neşredilecıektir. Bu karara 1941. ~nesi mahaultıml idrak 

IA)'!baya göre, halen vapurları ida. göre yeni mahsul b\Jiday, arpa, mevaim.inıden 1942 yılma kadar 
re etmekte olan muvakkat idare kal- ~avdar ve mıaıra el konacaktır. lüzum gördüğü zaman vill.yet ve 
dınlacak, vapurların idare ve işlet. Kararname derhal tatbik olun • kazalarda hakiki ve hükmi ta -
meal tamamen mtınakalAt vekAleUııe hl8lann elindeki mahsule el koy-
aıt ,,ıacaktır. Kttnakattt veklJetı 400 K 

1 
h •k ma salahiyetini kullanacaktır. 

bin lira sarflle bu mıntakad& i§llye. a ay i tı Arı Mübayaat pefin para' ile yapıla. 
cek yeni vapuı1u l'etlrtecek, l.Bkelele. ctaktır. Fiyat vaziyetleri 4 hazi • 
ri tadil ve ıslah ederek mt1dem tesl. randa intişar eden bir karama -
Atla tecniz edecektir. Lyiha yakında 2775 kilo kalay me ile tesbit edilmitf.İ. Ticaret 
MecU.te mllakere olunacaktır. Vekaleti lüzum gördilğU yerler -

Eclimecle bir araba 
tamircisi 

saklayan de el koyma kararlannı ilAn e -

Dört kişi Adliyeye =~:~:ı.::ı=e~:n~ 
. r.ameler istenecektir. 

Toprak mahsulleri ofisi bulWl. 
mıyan yerlerde mutavassıtlar, 
köylilden hububat alarak ofise 
satabileceklerdir. 100 tondan 
fazla hububat toplJY8fak depo 
eden tacirlere yttme ikt ni&be -
tinde bir prim ve fiyat farkı ö
denecektir. 

Elektrik ve 
su saatleri 

Halk odalan 

- ---- - ----

.. • Deri a1lınlt olan devlei IPnfSm. 
lllda " .. ...,.. .. ea ...- aelmılı 
.... 9*ır,. 

Bir devlet emperyallua lılr ~ 
IMlp eleMlm!lr lflll, .., .. ,,.. ld, k&. 

ra ve;ra dea1ll lmTfttl .U11 •aılıul 
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... .-,tıtr ....... ~ dBWtllarla,. 
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' ... ... ..... ....... lllllılıı& -

-~ ubda ...... 1118 
dereeode senit ve zearba .,...._., .._ 
Nlanalıdntar. lW,,vaalan ft Alroes 
lan bıa )'üzden eak tlk&yetfl ,.....,... 
rwı. tacuwreyt lılr 11ermayetıw, imle 
•Uerbd de pal'MIZ paı.a bir pnletere 
1ııensetf7orlar ve karmlarmm llCbfdn 
M1' lllıK ..,. ileri 9lrllyorlar. 

OrtAdakl havaya ba ll'ldlde ..._ .._ 
kUd ve 9MDlml lfaclealıd ....._. -. 
meldlr. Bmldlın bılflca .._, llak, 
IMlıaleı, bhriyet, lattldll, ,... ....... 

111.1a. cı1ı1 c1ava1ar INMiccıe 1m ~ .............. 
Hüseyin Cabit Yalçın, tngUtz emper 

yab1nmde ,e. c:arpea 1ı1r tıe1c1mm 

oldultJDa. ve ba tekt.mtulln lqoteN)'t 
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rötth'difUDU kayıt ve l§ant ede. 
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yerlal yeni ve aç ....,.,........ allı. 
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.. ~ lçlD ..... ,.. .. 
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~ülkite,kilatta 
~adilita ihtiyaç 

var mıdır? 

Şimdilık venı 

1 
tedbırıere 
tevessül 

t münasip degı1 
Aakara, 11 (A.A.) - C. H. P. M<'c. 

lla Onıpu bucUn U1.6.11Nl) Sair gllnü 
saat JS te Rellı Vekllt Seyhan Kebu u 
Hilmi tJranm rellıUlfnde toptandı. 

Rumıamede h1Uc6metçe umumi mü· 
fettifllıderin deYamr. ilgam veya ı:ı.· 

addUdU hım&aund& ne fl.klr belleım:k. 
te oldJğuna ve Ttlrk17enin bir çok ' ı· 
IA.yetlere aynlarak devam eder •ı "il 

bugilnkU ldareal yerine hıaual lc.are· 
ler hukuk ve vazlfelert baki kaım:ık 
11zere yeni tqekkW IUzumwıa "anaa t 
butUDUl> bulunmadJtma dair Dabiliy. 
Vekiline tevcih edllmlf bir .uaı tak. 
r:lrl vardı. Takririn okıınmuuu mUte· 
aklp kUraiye selen ~ vekili 
Faik öztrak bu mevaular tıartnde 
hUkQmetln öteaen beri nw,.w oldu· 
Aunu ve netekim blltçe mlakereler! 
mrumda da &)'Dl lw.Pı•lan btlkQmet 
adına a;ym S.,Vekll tala •tmtf olup 
keııdlııtnln bu gQa ba 1.-uta Ut.ve 
edilecek bir fikri olma4rlmr w fimdt. 
ük bGyle tedbirlere, tev...aı edllıne· 
Din mUDulp oıauncatuu m.aa etmıı 
ve Grup heyetbace Dab1UJ9 VekUınln 
bu labab tamp ol1llUIUlflUr. 

R'IP•mw 1ıqk& bir madde olma· 
dıtı lçbı rl7uetçe oe1-Je DIM,,ye\ v•· 
rllm.Jttır. 

Baıın birliii haysiyet 
divanı toplandı 

Bum Blrl.lll latanbal mmtakuı 
kOftl'r'Ylnce yeniden lnt!bap ecWmlı. o. 
lan naystyet divanı d11n Bum Btr. 
Uği kanunu hOktlmlertne teTflkan 
Cumb111'119t mQcldetumumlmDbı ve vt-
1A19t bulnlk lfleri mtldOrUDtbl de if. 
UnldJle topl&nmlf .. ~Refik 
Almwt lleveqUl ~tir. 

Tetekkiir 
Aile relal~ ...... 1 1 1 l •• 

bamJS Bedri Ziya Aktunanın 
heplmlzf yela ,,. hllme rarkedeıı elK. 

. dl ufulGDdeD dola7I Jaı..Wlbma ek· 

rtn tıeeaGre lftlrali 8Ul'eW. bizleri ıe. 
eeUI etm.k ltttuada lıuhmua ayın 

sevat ile, bir JllfaDel -.1m1,.t ve ib 
Uram olmak u.u. ~ çe. 
lenklerle merhumun t&Wtu mabswnmu 
tecytıı " rubwau pdedea Tiril Buaa 
Birl.lll beyeU mullteremllOe - ve 
life fabrikalan wıala flrlırıltillla u. 
b1"flDU idare beJeU rafella w ..._ 
lektqlarma ve OIDW menclr• tı. 
tirak edm llalurk6J ._ Upıa. 
tam ft idare lmlrs.1la --..ıun 

kalıd ....... ~ -- aatak 1. 
le IMdlulDuD ruhuu. ldtap eda ve 
cOmlem'WI mtDDettar 1llraUa ..ıaıe. 
NJD ata lraUılerJmllılD • dllla •Y• 
pıutıe tefMkt1r ........ fllkı'U 
IWl1erlm!sba Dlll*aa..,.. ......... 
ta...mma ne. .,ı.18. 

Kayıp aranıyor 
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_ ........... W1'8lı dük-

lllllda brdell lhbınet JCmik 



afes ve ftrln 
'kencalerr .• 

Beyaz sarayda 
IUhim ltir içtima fapıldı 

Albay Noks 
diyar ki: 

lnaıilteN AlmaD)'aya 

G··non 

• 

• YCISGll: 

••tl.r•Ye...-111 t lelııl
lllllld '111rıı ,. .... ...., -.- ..... 
!eddllıı.ı ı ;1;""'1fl!I .. ...... .... ............ 
... • 1 t '1kı Jb 1 1 H ... 

., ..... Ona ..... ., ..... .. ..... ............ ~ .... 
lua6*tu ..... ...,..... .... ...................... .......................... ......... ,.. ..... , -· ..,_ ····* ............... ...... tir.,, ..,.,, .. ,.... --~ .......................... ,, ............ 

0.cllda -- •• ,, ........ 
ile&< .,.. ""' ,....... ... 
im• ••tnoa ..,._ ....... 
n-. .... ..,., .. •• ... 
,..... 'Plmtna Ye' 'ıt .. 
'$ .................. ... 
lılt••ıb ...... .... ..... .,..,t ........... . ................... .. ... 
....,.lılrteM 1111..._~ 
... _._... ... Wp_Jıa. 
.., ........ ,...__ .thi ... 
defllıle.... ...... •ı • ft ,.,... ................ ....., 
... tıeııllll .. •• lıt ...... 
tir. Y- lseatllde M eda w 
felıtef .... " ,.._. ........ .... -·= ............. ...... * ••ıhı ,..._ •e ..., ..,.... ...,..! 1 ·, ...... , ... . ................ , .. .... 
alll, MI ............ l11rhet .......... ~ ........ ., .. , 
ru..uaaret. ........ M 
MnW~,DJIDl~ ..... 
......... .....-ıe ......... 
'-Is ...... le JMI 1 •'ım v...alE,... " ......... .......,... 
tir • ._... .... ....,.....,.... 
..... 1ılllmo ... ""' 9lıllt ... 
...... -J[d .... .,. ........ ..................... 
.... lblllio .......... ,....,.. 
-.aadlima ılkJM il'..._.. 
öz şllrln çatladıintı ~. 

- --- - - -- - --- - - ~ - -- -- -- - -- ~ - -

Kadl4 s..ılenla Ulla • 
.... bılMtNll olla (..,.. fti9 
tauos> blıareıdnde Uıiblıl ..neı. 
ce.lr lldlıml bar RIÜ ft ata. 
el IU'lalu'mı ıaayiemeJe 1MttWı .. 
inam lolDOI ÜllFI, ...... 
~ ..... . 

J'ram .......... ,..., 1ıti' 
.. oldah ft b1I Celafı'I ~ ..,,_ .. ...,.tle .......... 
... buhmdulu ••ltlldL 

Zira reav ndllıeacltlı ll&tldlit 

GeDC ....... ldtl*' ._..., 

Udmıl ....... ~--
lıtaalt llal lılr ....... çeJd1 
............. Urntle blk 
matta-... ........ unı -. " ..-. ............ : -•C•fd---.tt 

l>lle ..... 
........ .. , ....,.. tabt..i ........... ._ k._. .......... ııat ... . 

Dl "9tl .n .............. ... 
tici ............... ı' 

inden= 

AIVZAPFER ESEN 
..~.,....... ........ ... te..,.... .......... .... _ .................. . ............................. ,...... 

0-t .... .. lıei , ..... 
\19 .................... iall4b= 
nmMtlm lılr tarafı ,.... ....... 

·~ ...... ....,. ..... 
,. ..... Jmll.,. Jlrl - .... ,..,.,. .... ..,... ...... ..... .......... ,.... ....... . ...... ........................ 
_. seeo ...a, a-.ıellk 1111••• .....,........ .. ,.,......,..... 
• .... ••> 1 ı> ... ..... 

,... ................ ···-.. llllllle. Oı t lıd ! le .. S,. -....._"!"' ... ._.. An 'a ılı 
.. ~ " ...... lllllil ,. ıll 
.. ......... ı ıt ı 
Mr , .. ! .. ile .... ., .... . ..... ...... ..,.. ... .. 
Mt.lı&na ... ··- • ..,.. .. ................. ," . 
.,.. ...... ll&euta 111 .,.. .......... ı• .,, 

.. 1 ......... 1 7 ...,, --

.. ı' ..... ~ ... -- ..... tlalia ;ı' • , ... , ...... 

...... l)ILI 2 • - ...... 

.. *Ull 1ı1r..., •"• ..... 
elıeti. 
-·--- ------ - ~-

fnsiUz......._ .... 
Amerika ile 

Almanya 
arasında 

Siyasi monasebat 



4 t:l A B E R - Akşam Postası 18 HAZ 1 R AN - 1M1 

Kanada 
Başvekili 
diyor ki: 

Qrtaşark içın 

Döğüşmekli
ğimiz lazımdir 

Pri'lcet.on, 18 (A.A.) - Amerika.da 
kısa ı;,ır seyahat yapmakta. olan Ka
nada başvekili Makenzi Kinğe bugtln 
Princet.on Unlversltesi taTafından fah 
rf doktorluk payesi tevdi edilmiştir. 

.M. King bu mUnasebetle talebelere 
nltabe!1 bir nutuk söyliyerek demiştir 
ki: 

Kanada ıle Amerıka. en iyi ve mii,. 
Kernmel kor.ışular gibi bundan böyle 
yanyana yUrUycceklerdir. Aramtzda 
fikir, gaye ve maksat birli~ vardır. 
~çici şeylere mtişterek olarak muhak 
kiram ve ebedi şeylere gene birlikte 
Ş9fkatle bakmaktayız. 

Müteakiben askeri vaziyeti gözden 
:;eçircn Kanada baş,-ekill :;özJ.~rlne şöy 
le devam etmiştir: 

Almanya Avrupanın upm sahilleri 
boyunc:ı yavaş yavaş ilerledikçe K~ 
yolu ?.J.e Orta.şarka harp levazımı gön .. 
dermek güçleşmelttedir. DUşman1a, 
bizi mecbur ettiğ'i yerde ve mecbur e.. 
dildiğimiz şekilde dCSğtlşmemiz bir 
zarurettir. 

Orla şarkta dayanmaklıgrmız ve 
orta şarık için döğüşmekliğimiz 
19..znndır. Aksi takdirde Al.denizi 
düşmana teslim etmek donarur::ı. 
mızı oradan çekmek, frak ve tra
nı terkl.ltmek ve Hindistan yolu· 
nun kapısrm açmak, Afrikayı ist.i .. 
laya. ma:ruz bırakmak ve İspanya. 
n:ın mihvere Afrikanm şimali gar .. 
bisinden üsler vermesini kolaylaş... 
tırma.k jcap edecektir. .Bu suret. 
le, Atlantiği ve !ngilterenin ce .. 
nubt Afrika imparatorluğu ile 
Süveyşin şarkında kalan impara -
torluk parçaları ile olan münase
betlerini yeni ve öldürücü teh • 
ditlere maruz brrakmış ol1ll"llz. 
Bu tehlikeler karş15mda gayret.. 
!erimizin hududu olmamalrdır. 

F ransadan kaçan bir 
talebe anlahyor: 

işgatJ altındaki 
z ·Fransada 

Harp devar,n 
edıyor 

Nr.vyoık, 18 ( A.A.) - Viya. 
nadaki tiyatro mektebinin eski 
talecelerinden Senenyi işgal al -
tında bulunan Fransa.dan p;eçe • 
rek den;.,. yoluyla Nevyorka gel
miş ve Nevyprk Times gazetesin 
de bir makale ne§rederek L5f;al 
altında bulunan Fransada.ki aha
linin vaziyeti hakkında şunları 
yazmıştır: 

Fransa muharebesi Comieıı;ne 
mütarekesile nihayet buldu. Fa -
kat muharebe devam ediyor. Bu 
muharebeyi Fransız milletinin 
yegane müttefiki olarak tanrdrğı 
İngiltere ile mücadele edecek ka 
dar gülünç bir mevkie düşen Vi
§İ· yapmıyor. Har'bi bizzat Fran. 
aızla.r yapıyor. İşgal altında bu
lunan yerlerdeki Alınan asker -
leri ya jandarmalık yapmak ya -
hut ölmek şııklarmdan birini ter
cihe mecburdur. Her altı Fransız 
göğsünün karşrsmda en aşağı bir 
sUngü bulunmaktadrr. Almanlar 
bu suretle askerlerini yıpratma . 
ğ& devam edemezler. Alman kuv 
vetlerinin bu kadar geni!? bir 
sahada daha çok uzun zaman 
kalmaları vaziyetlerini nazikleş
tirecektir. Ve şayet günün birin. 
de lngili.~ler her hangi bir yerde 
bir gedik açacak olurlarsa bu va 
ziyet !büsbütlli• vahimleşecektir. 
Almarilar işgal altında. bulunan 
yerlere ait meseleleri henüz hal
letmiş değillerdir. Bilakis giiç • 
leştirmişlerdir ki Fransa muhare 
besi gittikçe şiddetlenmektedir. 
İstilaya uğrayan yerler halkının 
büyük bir kısmı feci bir surette 
anlamıştır ki Almanlar kendile -
rine ancak mahvolmakla ölmek 
şık1armın birini intihap hususun 
da serbest brrakmaktadrr. Bu su 
retle Fransızlar istilaya uğramış 
ve mukadderatına boyun eğme
ye karar vermiş bir millet olaca
ğına hücuma kalkmak üz.ere si
etde bekliyen askerlere dönmüş. 
lerdir. 

Japonyanın Londra 
sefid memleketine 

dönüyor 
1.oncJn, 18 (A.A.) - Röyter ajan

mnm ö~endtltfne göre Japonyanm 
Londradaki btlyilk f'lçisi Şigemitsu 

kendi f'a.1ebf !lzer'.ne pazartesi günü 
T~ya hareket etmııt.ir 

1 İstanbul iaşe · mü
dürlüğü kuruluyor 

(Baş tarafı 1 ncide) 
kurulacak ia~ müdürlüğünün 
hazırl1!ldarmı ikmal etmek üzere 
Hurşidi şehrimize göndermiştir. 
İstanbul iaşe müdürlüğünün vL 
layette valinin nezareti altıma 
çalışması mu!karrerdir. İ:stanbul 
ia.Şe müdürlüğüne ki111in tayin 
6d.ileceği kati surette anlaşılma
mışsa da mıptaka ticaret müdü
rü Sait Rauf Sarper ile belediye 
iktısat müdürü Safvetin isimle -
rinden bah!iedilmeıktedir. İkinci 
muavinliğe de İstanbul fiyat 
mürakabe şefi Muhsin Baçın ge
tirilmesi muhtemeldir. 

Vekiller Heyetinin 31 mayıs 
tarihinde kabul edip 5 haziran 
tarihinde neşredilen kararname. 
ye göre İstanbul iaşe müdürlüğü 
400 lira ücretli bir iaşe müdürü 
210 ar lira ücretli iki muavin, 
170 lira ücretli bir raportör, 100 
lira ücretli bir memur ve 85 li:
ra ücretli bir daktilodan mürek
kep olacaktır. 

Ankara ve İzmir iaşe müdür. 
lükleri ise 300 lira ücretli birer 
müdür, 210 lira ücretli birer mu
avin, 170 lira ücretli bir rapor . 
tör, 100 lira ücretli bir memur, 
85 lira ücretli bir daktilodan 
mürekkep olacaktır. 

Hükumet, kurulacak iaşe mü
dürlüklerine muhtelif iaşe mad
delerinin tevzi işini verecektir. 
BöylelikJe .Mmtaka Ticaret Mü
dürlüklerinin işlerinin biraz tah
fifi de derpiş edilmektedir. 

____ ,o--- - ~ --

Kahve tevziatına 
bu sabah başlandı 

Ka.!lve tevzi.atma bu sabahtan itiba.. 
ren vtitı.yetçe başlanml§trr. Bu iş için 
vilAyette kurulan komisyonun verdiği 
ilk karar şudur: 

İstanbul vilAyeti dahilindeki askeri 
birliklerin kahve tevzii ordu millet.. 
t.işliği levazım Amirliğince yapılacak. 1 
trr. MUfettlşlilt emrlne 150 çuval çe.. 
kirdek kahve tahsis edilmiştir. Ka~ 
veler, ticaret ofisinden alınacaktır. 

Diğer ihtiyaçlar ve halk için tevzi 
şekli hakkında bugiin son kararlar a. 
lmacaktrr. 

,~ _ _;;;;;;w""""'c:7"""--.-...-~. 

Avustralyaü~ • -w 

Kadn1lar yurd işlermde 
çallştırılacak 

Caııbel'J'8, 18 (A.- A.) - Avın:
tralya hava nazın Mc. Even'in bil
dirdiğine göre, hükUınet Avustral 
ya hava kuvvetlerinin biiro işle .. 
rini kadınlara yaptrrma.k için tet. 
kiklerde bulunmaktadır. Bu suret 
le kendi kabiliyeti olan birçok 
erkekler faal hizmetlerde bullanr
labile<:eklerdir. HükUınet ayni ze. 
manda tayyare meydanlarında 
hizmP.L gören mürettebatın sin 
haddini yükseltmeği derpiş etmek 
tedir. 

'OLISTE: 

Suriye de 
(Baş taralı 1 ncide) 

Sahil mmtakasında. d.onaıımala .. 
rmın müzaheretinden mahrum ka. 
lan İngilizler pek az faaliyet gös
tern:Üşlerdir. Tayyarelerimiz diiş
manm gerilerini bombardımana. 
devam etmişlerdir. 
Düşman tayyareleri Ra.yak tay .. 

yare meydanını boımlba.rdı:ı:nan et .. 
ıİı:işlerdir. Telefat ve ha.sarat yok
tur. 

FRANSIZ VE tNGtLtz 
KUVVETLERİ TEMASTA 

Beynıt, 18 (A. A.) - Son ge .. 
len haberlere göre Fransız ık-uv .. 
vetleri düşmanla temas halinda 
bulunuyor. 

BEYRUT BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Beyıııt, 18 (A. A,) - Dün ge-
ce İngiliz tayyareleri Beyrutu 
bombardıman etmişlerdir. 

ŞAM ŞlİDDETLE MüDAFAA 
EDn..tYOR 

Londra, 17 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre Şamm 16 kilo
metre cenubu gat.bismde bulunan 
Ma.dami işgal edilntlştir. Şamm 
10 · kilom ere cenu:bu şa.rkisinde bu
lunan As.tuza da taarruz edilmek
t edir. 

Londra. 17 (A.A.) - Şamm 
müdafaasr ha.zırlıklan mütte • 
fikler Suriyeye girmezden çok 
evvel ilerlemiş ıbwunuyordu. Bu 
na sebep de Dürzülerin dalına 
meveut taarruzları tehdidi idi. 
Londrarun iyi malfunat alan 
mahfillerinde beyan olund!lğuna 
göre, Vişi kuvıvetlerinin Şamda 
şiddetli bir mukavemet göstere· 
bilmekte olmalarmm 'bir sebebi 
de budur. 

Maamafih Saydarun sukutuna 
sebep olan amiller arasındaki yi. 
yecek azlığı Şanım mukadderatı 
üzerinde de ibüyük bir tesir yap
ması muhtemeldir. 

!NGtLtz TEBLlCt 
Kahire, 17 ( A.A.) - hıgiliz 

tebliği: Suriyede, müttefik kuv. 
vetler her ne kadar sahil bölge -
sinde muntazam ilerliyorlar ve 
Kisve mınta'kasm<la müteaddit 
yeni düşman mevzileri i.şga.1 et
miş bulunuyorlarsa da, Vişi kuv
vetleri Meroyum ve Kuneitra 
bölgele!'İnde şiddetli mukabil ta
arruzlar yapmışlardır. Şimdi, 
şiddetli mtılı.arebelerin cereyan 
eıgi-~ · 
~ kuvvetleri _,.ş.ev.kedilmek. 
tedir. 
SAYDAYA NASIL G1RtLD1? 

Londra, 17 (A..A.) - ~ter Aj~

aınm Saydadaki imparatorluk kuvvet 
lcrl nezdinde bulunan hususi muha.. 
biri bildiriyor: 

Saydıı.run zaptı hazı:rlıklan o kadar 
mükemmel yapıunt§trr ki, şehre girer
ken hiç bir sokak muharebe.si olma· 
m:ı.ş ve pusu ate,.'li açılmamıştır. BU.. 
ttin askeri hedefler, topçumuzun iki 
gün .ıüren şayanı dikkat derecede lııa· 
betli oombardnnam neticesinde, tu· 
tulamıı.z bir hale getirilmiştir. Sayda 
CSğle üzeri teslim olmuş ve akşama 
doğru mağazalar tekrar açılarak çar. 
şılar yeniden canlanmıştır. Ahali so· 
kalara çıkarak mülklerine veya mal· 
la.rma. bir zarar olup olmadığını anla.. 
mağa çalışmakla me,.o:;gul olmuştur. 

-------ı Umııml hayat ;ta.bu seyrinl almış bu· 
Bir kadın arkadaşının ıunmaktadıt'. Bazı evıerde tek tük ha-

ba-.ım taşla yardı sarlar ancak görülebiliyordu. Sokak. 
~ larda, tahrip edilml§ harp malzemesi 

Kadirgada Doğramacı çıkmazın. ve hasara uğramış tarassut mevkileri 
da oturan Ayşe GUl ile ayni sc.. göze çarpıyordu. 
kaıkt.a ot.uran Zehra ::ı.dmda. bir Stvıller arasında ancak Uç ld§I csı-
kadm konl§U geqimsiztiği yüzün " mtiş ve 12 ki§l yaralanmıştır. 
den kavgaya tutll.§muşlardır. Kav- Bir çok Fransrz subaylannm Fran· 
ga sonunda Zehra eline geçirdiği 

sada bulunan ve ya.sut .Alınanlara esir iri' bir taşla Ayşenin başını yar-
mzştrr. Ayşe tedavi altına al"ll • düşen akrabalarına. fenalık yapılaca-
mış, sw;lu kadın yakalanmıştır. ğı ko;:-kusu ile harbettiklerl sCSyemrıek 

BİR ÇOCUGA OTOMOBlL tedir. Vlşl hUkO.metine muhaif oan eli· 
ÇARPTI ğer b&.ZI subaylar da eğer • 0€neral 

Şoför Hilsnü idaresindeki 1854 Dentz Cuma günı.i bu cepheye gelerek 
numarah taksi ile dün Şehremini askerl6rin kuvveimaneviyesinl yükselt 
tarafından gelirken _ Aksa.rayda meJte r.auvaffak olmaııa idi Sayda.nın 
MiJlet caddesinde 8 yaşında Su .. muharebeslz teslim edilmiş buıunaca· 
zan admd~ bir çocuğa. çarpmıştır. ğnıı söylemişlerdir. Sayda. eon günler-

Bit'kaç metre ileriye yuvarla _ de a'blu.k.a net!cesinde büyilk bir yiye· 
nan Suzan muhtelif yerlerinden 8 .. cek sıkrntısma maruz kalmıştır. 
ğır surette yaralanmış, baygın L'\"GİLİZLER .lfALA 
bir halde Şişli Çocuk hastanesine IU:VZAKERECt 
kaldırılmıştır. Şoför yakalanmış • GÖNDERİYORLAR 

tır. Londra, 17 (A.A.) - Orta şrk-
PESCEitEDEN SOKAGA ta askeri harekAt mütemadiyen 

DÜŞTÜ şiddetlenmektedir. 
Kasımpa.şada., Dörtkuyu soka • Sollu.m civarında tekrar başlı· 

ğında 22 numarada oturan Yu.st·- yan faali.yetin geni~ bir hareke
fun 7 yaşındaki oğlu Rfaa, dün e,·. tin başlangıcı olursa buna hayret 
de oynarken ikinci kat pence rP. - etmemek Hlzzmdır. 
sinden sokağa düşmüştür. Çocuk Suriyedc müttefik ordular mun 
muhtelif yerlerinden ağır surette tazaman terakki etmektedir. Şlın 
yaralanmış, Şişli çocuk hastane - di Şamın 10 kilometre cenubu 
sine kaldm:mıştrr. garbisinde bulunuyorlar. Bu m~

ZAY! - 1 numaralı jandarma 
mektebı ta.lebeı<i iken Haydarpa,a nil .. 
mune hastanesi tarafından verilmiş o., 
lan 3.S.932 tarih ve 3640 numaralı ih .. 
raç raporumu zayi ettim. 

Yenisin! alacağımdan ~kisinin hUk.i 
ınll yoktur. 

Ta.kshn Sı:ılar lda.reııl ustaıa.. 

mıdan Baalm 

takada bilhassa hür Fransız kuv
vetleri hareket etmektedir. Bun
dan bir kaç gün evvel oldukÇa a
ğır bir surete yaralanan general 
Gantilom'un tekrar krtalarının ku 
mandasını ele aldığğı bugün mem
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Mütehassısların mütaleasına 

göre, Şam Suri}~enin en iyi mü
dafaa edilen noktası olduğuna şi.ip 

Resmi ve hususi 
müesseseler 

Memu·r ve işçilerinden as
kerlik vesikası isteyecekler 

10 müessese sahibi 

Lübnan 
açıklarında 

Bir Fransız 
muhribi 
batırıldı 

Londra, 18 (A-A.) - Ofl a.jan.sı:n' 
göre Lübnan açrklarmda vukubuW 
bir deniz muharebeSinde b1r Fra.nıııı 

muhribi batınlınıştır. Askerlikle alakalı eşhas istihdam ettikleri için 

Orfl itlare mahkemesine verildiler Londra, 18 (A.A.) - (B.B.O.) SIJı". 

riyede 1ngW.z tayyareleri karada --ı 
d~nlzde dUn faaliyette butıınmugıl"' 

R&yak tayya.ı;e meydanma ~ 
kiyetli bir taarruz yapmrşlardlr. ~ 
n.alar, he.sara uğ'ra.tıl.m:ıf ve b!l)IDJ' 
bir infilAk vukubtılmu§tur. 

Şehrimizde resmi ve husust bazı 1 mize göre, bu hususta yapılan ta.hki. 
mtiessesa sahip ve A.mirlerinin asker- kat neticesinde, bunlardan, aslrerllkle 
likle Ugill olan memur ve işçiler kul.. ilgill o~an bazı egıhBSI istihdam eyle
Iandıklarr örtt İdare Komutanlığı ta. dikleri anlaşılan ve aralarmda ecnebi 
rafından haber alınmıştır. Öğİ'endiği.. tabliyatlnde olanlar da bulunan resmı !ngWz ta.yyarelerf. Sm:iye, eaJ!lll 

açıklarında donanmayı muhafaza. ~ 
devriya gezerlerken, .Alman tanareteıı 
rne karşıta.§Dl!Pt' blrlni d~I 
ler, ikincisild hasaı:a ~ r; 
ğerlerll)l kaç:ma.ga 1cbar ~ 

Çoban Muradı 
' öldürenfer 
yakMındı 

(Baş tara.fı 1 neide) 
sini yere ys.trrarak, tekme, yıımr.:ık 

ve muşt.a ile döğe döğe öldürmüşler .. 
dir. Bundan sonra ellerine geçirdikle. 
ri kalın bir teli boğazına sararak stı.. 
rükleye sürükleye "susuz çukur,,a 
gCStürmü~er, ve cesedi dere içine ata.. 
rak üzerini taşlarıa. örtmll§lerdlr. Ka. 
tiller Çôba.run üzerinde bulunan 150 
liraya dokunmamışlardı:r. 

Tahldkat neticesinde her üç katil 
de yakalanarak jandarma tarafmdau 
l!JOrguya. çekilmişler ve nihayet dtin 
gece ya.rIBma doğru hMtseyi yukarı
da ki §ekilde itira.f etmişlerdir. 

Kartal jandarma. kumandaıılığı ka.. 
ttı Sab:ıhıı.ttın: İbrahim ve bekçl Ha. 
W ile kendilerini cinayete teşvik eden 
muhtar Mustafayı bu sabah Üsküdar 
mtlddeiumuınlliğine teslim etmiştir • 

he yoktur. Fransa teslim olalıdan 
beri oradaki garniron çok kuvvet· 
li idi. Şehirde rasıra şiddetli kar
gaşalıklar çık:mıştr. Binaenaleyh 
harekatın a.ğrr gitmekte olmasına. 
hayret etmemek lB.zımdtt. Husu-

ı, ti • ~&1_....: 

kan döldilm-esine;.c}ll~r.~~ iır 
tiyorlar "müzakereciler,, gönder .. 
meğe devam ediyorlar. Bu müza.. 
kereciler ibazan da.ha karşı tara • 
fm hatlanna varmarlan taarruza. 
uğruyorlar. 

FRANSIZLARIN · MUKABİL 
TAARRUZLARI 

Vişl, 17 (A.A.) - Havasın COfi) 
askeri muharriri yazıyor: . 

DUn taarruza geçen General Dentz'· 
in kuvvetleri, halen, Erdtin ve FiJis· 
Undo Sa.fed hareket üslerinden 100 ki. 
lometre uzakta bul.unan ve yarını sah 
ra blr yayla olan Hoyan'dan Şamın 

kapılarına kadar ilerliyen serbest 
Fransız kuvvetlerinln muvasala hat· 
Ia.rmı tehdit etmektedirler. 

Dö Gol taraftan ş<>flerin, en kıı;a 

bir zamanda, askeri bir neticeden zi· 
yade siyası bir netice elde etmek i~ 
tedikleri anlaşılıyor. Şama doğ'ru sU· 
ratli bir inkişafı esnasında, bir tek yol 
Uzerlnden ve Cebeli DtirUz'tiD pek ya· 
kininden geçen düşmanın muvasala 
hatls.rı, bu mmtakanın Volkanik ve 
en rızalr yerlerinden biri olan Cebeli 
DUrUzdeki Volkan indlfalıırınm husu
le getirmiş oldukları uçunımlar şebe· 
kesine ginneği akıllarına bile getir· 
memi;ılerdir. Franıııı: kumandanlığı 

ise bu mmta.kada kıtaıarmt muha!ı:ızs. 
etmişti. İşte şimdi bu kıtalar Ezra • 
Şeylımeskin hattı istikametinde şid· 

detli bir muks.bil taarruzda bulun· 
makt.a ve Dö Golcü kolların yegA.ne 
iaşe yolunu kesmektedir. 

Diğer bir Fransız mukabil taarru.. 
zu da dö Golcti ilerleyiş mihverinin sol 
cenahında inkişaf halindedir. Bu ma
nevra Hermon dağıar,ndan Kuneltra 
isitkametinde Safed'den Şama giden 
yol ttzerlnde vukubulmakta.dır. DUş· 

manın sol cenahı Uzerindekl mukabil 
taarruz Mercayun'un şimal mmtaka
sından ba.şlıya.ı·ak cenuba kadar fmtl· 
dat eden üçUncU bir hareketi teşkil 

etmektedir. 
Bu mukabil taarruzlann neticeleri 

her ne olursa olsun düşmanı .bir müd· 
det iç;n şama karşı olan tazyikini dur 
durmağa mecbur etmek gibi mesut 
bir teair yapacaktır. 

Evvelisl gün dö GotcUlE.r Kisvenin 
!şgallnden ~onra bu mmtakada lstifa.. 
delerinl daha ileri götUnneml§lerdir. 
Burada yeni bir taarruz kaydedilme· 
miştır. Lübnan'm garp yaınacmda A· 
vustralyalılarm işgali altında bulu. 
nan Cessi mmtakasmda .de yeni bir 
hareket yoktqr. 

Sahtı ınmtakasİnda w Frat •vadi· 
sinde de İngilizler Sayda ve Abuke· 
mal'in işgalinden .eonra terakki et
memişlerdir. 

ve sususl on müessese sahip ve a.mır .. 
leri. askerl ceza. kanununun 715 ine! 
maddesine tevfikan örtt İdare maı:ı.. 

kemeslne sevkedilmlşlerdir. Aynca 
bu müesseselerde butuna.n bakaya ve 
saklılar da mahkemeye sevked!Imi§
lerdir. 
MalQın olduğu Uzere, resml ve hu. 

swı1 müessese sahip ve Amirleri, mU. 
es.seselerinde ı.stihdam eyledikleri me,, 
mur ve işçileri 1704 sayılı kanun hU
küçlerine göre tutulması icap eden 4ef 
terlere, askerlik vaziyefierini tetkik 
ederek kaydetmek ve böyleoe iş ve 
vazt!e vermek mecburiyetindedirler. 
Bu selreble, resmi ve husust bilQ.mum 
mües.>eselerin, halen istihdam ettıkle.. 

Solhımda 
(Ha§ tıa:ra1ı 1 ıııık1ııf 

Kahire, 17 (A.A.) - ~ !D
gili.z ınıvvetleri umum! ka:raıg&!•d 
tebliği: 

Libyada, kıtaıarmmı, ~ 
kadar bir ba.!ıkm hareketi yaprrı11J1ll 
dır. Düşman, Tobruk mm~ 
alelAcele takviye kuvvet:ıerl g&o.dJll' 

ri ve edecekleri memur ve işçilerin as.. miştir. Düşman ta.rafmdan ya.pı:Iaıl 
kerliklc ilgoili olup olmadıklarını tetkik zimkAran~ mukabil hücumlar d 
eylemeieri ve askerlikle a.lA.kası olan. na ağır zayiat verdirilerek pllaklirl!ll' 
lar varaa, derhal mahalll zabıt& vasr.. mtiştür. Hareka.t:a. devam edilmekJIL't 
tasile askerlik şubelerine teslim et.. dir. 
meler! ve askerlikle alft.kalan bulun.. Berlln, 17 (A.A.) _Alman 0 rduJSf' 
madığl askerlik şubelerince verilecek baş kumandanlığmm tebliği: 

resmt vesikalarla tevsik edilmemi§ iş- Şimall Afrika.da, sonum oephesitl~ 
Çi ve memurları çalıştırmamaları ve başbyan muharebe devam etınelt 
yeniden de almamaları icap etmekte- dir. Her iki tarafça da iki kuvvetli t 
dir. §Ckktil çarpışmaktadır. Alman ve iti 

Amerika da 
casuslar arttı 

yan tayyare teşekkülleri kara mull' 
rebele:ine tesirıl bir surette mucl&l" 
le etmektedir. Stukalar İngiliz ~ 
yon kollarını ve kıta tecemmuıe rt 
dağıtmışlar, savaş ve tahrip tayY' 
!erine taarruz etmişler ve hazır~ ıı:, 

~·a,ingfon, 17 (A.A.) - Amerika linde t-ir İngiliz tank teşekkülu.J .~ 
birleşik devleUeri hariciye nezareti- cuın eylemişlerdir. Dtl,<Unanm tBY 
nln ayan meclisi adliye encümenine zayiatı pek çok artmıştır. 
takdim ettiği bir rapora göre, Ameri. 1' .,. • tLJı \} 
Ka. oırıeıııı. 1.1~vın1ıa u1u11 ı;.;aou .. 1uıı. '" · ı - kara~~Jnı-377 ~~Ş~ıtın,1JF: 
bozguncu_luk .,. faaliyetiOOtF · bulunan~ .. - 17 he.ziran gecesi Maltadfı.. -Vaıetl' 
kimseler, bu sene geçen seneye naza- deniz ll.88ti bombardıman edilmiştit· 

ran daba f~adır. Bu keyfiyot encU.. Şimali Afrfüada Sollum cepbesiJl 
menin ~erikaya giren ve Amerika- mulınrebe dUn bütün gUn şiddeµe d. 
dan çıkan ya.bancıle.rm kontrolu için t l tir İta.ı A'-nn zıtlı-

. ri1m , h k vall) c m ş . yan ve "'"" 
reisicumhuru salA.hlyet ve es. a " tl . in k bil taa ruzu ııe 
kında kanun projeslnin tetkiki esna. ku':"'de edrmil mu Jrra za.yl rta u>HA 

. cesın e şman a6ır a 5•~ 

smda Ü§a edilmiştir. trr Muh b · ilk ·· u aıtııı 

Francala hakkında 
Yilayetin tebliği 
İstanbul vali ve beledi,ye reisi 

Dr. Lütfi Kırdar bugün öğleye ka
dar şehrin francala işi ile bilhas· 
sa alakadar olmuş, alakadarlardan 
ve bu arada belediye iktı..cıat mi'
düril Saffetten !zahat almıştır. 

Bu saıbahki bazr gaze teler Fran 
cala tevzii etrafında muhtelif me
alde neşriyat yaptıklarından me
seleyı, bu sabah yaptığımız talı • 
kjkata. nazaran ve en -tloğru şek. 
liyle yazıyoruz: 

Verilen karara göre, francala, 
bundan böyle şehrimizde yalnız 
hastanelere satılacaktır. Evvel -
ce tstanbulda günde 30 bin fran· 
cala sarfolunmaktaydl. Francala • 
hk unun 20 çuvala indirilmesi ü .. 
zerine bittabi imal edilen franca
la adedi de hemen hemen yarıya 
iruni~ir. 

Bundan dolayı viüı.yet makamı 

ve be lediye reisliği f'rancalaların 
badema hastalara verilmesini der
piş P.tmi~tir. Bu suretle de gazE' .. 
temizin ortaya attrğı bir teklifin 
alakadarlarca ka.bul edilerek ta • 
haıkkukunu görmekten memnu -
nuz. 

Bu saıbah. İstanbul vali ve bele
diye reisi Dr. Lut.fi Kırdar, b~r 
muharririmize şu beyanatta bulun 
muştur: 

''- Yurdun her tarafında oldı·
ğu gibi !.stanbulda da bir francala 
meselcısi yoktur. Bu itiıbarla y"r 
yer görülen telaşın geçici olduğu 
muhakkaktır. 

Şimdi belediyeye emir verdim, 
ala.Iı:adarlara ve gazetelere birer 
beyanname gönde.rilecek'tir. Bu e. 
mirde, İstanbulda. yalnız beled1ye 

mış . are enın gun 
tan fazla İngiliz tankı tahrip ediltııl 
tir. Alman ve İtalyan ha.va teşe 
leri kara kuvvetleriyle faal bir sU 
te işbirliği yaparak düşmanın bid 
makineli vesaltlni ha.Sara uğratmıŞI 
veya tahrip etmişlerdir. Cereyan~ 
hava muharebeleri esnasında 11 rJ. 
!iz tayyaresi dUşürUlmUştUr. DUŞıı.J 
ta.yyar<:>leri B1nga~ mınta.kasında 
mahalll'rf bombarôıman etmişlerdi!· 

Kahire, 18 (A. A.) .-. - So~l~; 
Kapuzzo .. Halfaya muselleRı ıÇI!" 
deki çarpl§malar hakiki bir llle~ 
da.n muharebesi maJıiyetini alaC~ 
vaziyette inkişaf eder gözükTJl 
tedir. . _A 

Dün akşam asken mak~;' 
verdiği malfunata göre, lngı~, 
Alm:m ve ltalyanlan gerlletxnjıt 
ler ve Capuzzoya va.rıruŞlaı" , 
Fakat Capuz.zoya girmeyi l~ 
lu bulmamışlardır. Öğrenildiği , 
gö.e Almanlar ve İtalyanlar .ıı}1 
ı.a. Sollumda bulunmaktadırlar. __ » 
kat Sollumun üzerindeki yay~ 
harekat Sollumdakilerin münıv·, 
üı.tmı kesmek tehdidini gôste~~2 
mektedir. Alman ve İtalynnlar ~ 
lacele !J'obrukta.n takviye kıtsJ 
getirmektedir. 

Harekatın müstakbel ~; 
n hakkında şimdiden tahminle 0 
bulunmak. güçtür. Şimdiki ~9~ 
bu harekata iştirak eden huc f 
tankları:, topçeker kamyonl9; 
zırhlı arabalar ve seyyar ~p.; ~ 
"müselle.s,, içinde yeni bir ilj 
ü.~ vazifesi görebilecek bir nıe ~ 
elde etJneğe çalışmaktadır. 
müselles mmtaka.sr, işgal altırı~ 
tutan taraf iqin çok fa.ydah ve .]! 
gal altında tutmayan taraf i~ 
de çok müz'içtir. 

Sollum civarındaki sahil ov~ııı' 
da, yarın üzerinde vukua. ge_ıeıı ~ 
!erle kıyas edilebilecek mülıl 
harekat olma.mrştır. 

ve hUkUınet hekimlerinden rapor t 
lan olanlara francala. verilecek • met doktorlarının ver~eği ra.p0rl' 
tir. Baıtka h.i,ç kimseye francala la alınacaktır. ~ 
verilmiyecelitir. Husnsi -doktorla'!'- ıo 2 - Pasta, börek, biskUviye s ef 
dan rapor almak mevzub&hs de .. mış unları satın alrp da ba§ka eli 

11 
ğildir.,, . satanlar bulUDduğu vfül.yet!:e ha~f I' 

t~tanbul vilA.yeU bu sabah halka şu ı~mıştır. Bu gibiler, ~iddetıe ~f' ıf 
tebhği yapmuıtır: dilecek, yakalananlar idarei orl 

1 - Franca.lalar, bele<iiye ve hUkQ.. ce cezalandınlacaktır. 
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P. Merimco r. Merbne 
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ı. - Oui, j'y compte: maı<ı JC 
n'ni lıcsion de pcrsonne ınıı.lnt.e

nnnt, et nul dnn"'er ne men~c -ı:ı 

malson. Oomm<'nCf"J.: par falre de
mi-tour, et allez-\'OU •CD a VM 

dı 'rl"s. Je sals Jc chcmln de Piet

rancra, et jc n'al pas t>esoln ılA 

~uldc • 
- N'a) ez ıı ·ur de rlcn, Ors' 

.\nton', tlll lu 'iclllard; 115 n'ote· 
rnlcnt c montrer aujourd'hal. l.a 
sourl.-; rentrc damı son trou 

lorsq ıc rl"\ lcnt le mntou, 

-· l\fntou tol-meme, \ieJlle 
f}arlıc h'ıın<"hı> ! dit Onıo. Comment 

t'nppoll ·hı! 

- Eh quoi ı 'ous ne me Mil· 

nals ez pa , Orso' Anton', mol qul 
vous al porte en croupe si 110u\·ent 

sur mon mulet qui mord.f Vous ne 
connal-; ez pas Poln Grfffof Brave 
homme, 'oycz·\ ous, qaı ~t aax 
dclla Rcbbla corps et ime. Dttes 
un mot, et quand \Otre groe tan 
parlora, ce \lcux mousquet, vlcaıı: 
comme son malt:rf', ne ee talra ,.._ 
Comptez-y, 01'!1' AntO'l'. 

- Blcn, blcn; rn.a.18, de par tou 
leııı cliablcs ! allcz-vous--en et Jala. 
se'7,-nous oont inul'r notro roate. 

2. l..cs bcrgcrs ff'~lol~erent ea. 
ffn, sc dlri~eant aa gnmcl trot 
\Crs le ,ııı: ge; mnls de t.empe fa 

tomp il-. s'arrltaicnt sur to. ıe. 

points eleveı. de la roate, ~ 
ııour examlner s'll n'y av.it pcılld 
quelqoo emboscadc e&chee, e& tcı.
joors ils so t.cnalent .-es rapp
roche d'Orso et de • 11Qt9r poer 
ôt.ro en metıure de ~ .,...... 

ısecours nu bcsoln. 

3. Et le \1eux Polo Grttfo en.at 
fı ses oompagnon". 

- Jo le conıprcndsl Je le CIOlll· 

prend ! İl ne dit J>M ~ qa•n ~ 
faire, mnls il le falt. <1est le...,.. 
port:ralt de son pl:.re. Blcal 6 
qae tu .,• n '<'tıx i'ı preeoaael ta 
as fnit u 'o:-u a nte Nega1• 

Bra,·oı 1'1ol jc ne doeaeralıl pM 

ano figuc de Ja peau da ma1re. A
TIYJt un mols on a'ea ,..na pao; 
fairc allfl oatı-e, 

'~ A.lnsl prkec16 '*' eetce a..,. 
reclalrea1'8, ıe ~t • 

dclla Rcbbla caha -- - ...... 

'-le et gagna Je ~ -·· .. 
....-.ax, M» Men. 

5. LM ~ Mgteaapa 
pftvetc de dıef, •'Maimt ,..... -
_.., ı • renoout.re. • leıa .._ 
wt..1& da vWage. qal •a:uakııat 
la ~te·, ~talent ._ 11111' Je 
,_ de lean porte8' ,_. le ftfr 
)IM9el'. 

8. LM huridnUtes • tıemlee& 
.... lfıan malBGM « ~ 
,... Je8 fent.es de lean ftleta. 

('!) Observer la neatnlitiı: lıi

taraflığa riayet etmek; Observer 
•e stricte neutrallte: tam bl r 
bitaraflığa riayet etmek. 

(2) etre sur le pas da sa porte : 
kapmının ~iği üzerinde bulun. 

ma• 

1. Evet bunu biliyorum; fakat 

5lmdi hiç kbmeyc Jlıtlyacım yOk, 
ailem de hiç bir tehlike ile ka~ı 
karşıya defi!. Yarnn çarkla dönUn 
ve keçllerinizin b~ına gidin. Ben 
Pictrancra yolunu bflirlm ve kla.-
vuzluk işim yok. 

İhtiyar: 

- Bir şeyden korkunuz olma
sın Onı "Ar.ton,. dedi; onlar bugün 
görilnmeğe cesaret edemP.zlcr. Ke

di görünlincc s çıı.n deliğine girer. 
Qrgo: 

- Kcdf sensin koca ak ııa.kA.lh! 
dedi. Adm ne! 

- Nıisıl ! Beni, ısıran meTkebJ 
üzerinde !:Ok kere seni terklde ta..
eımıe olan adamı tanımıyor mu8Un 
Ors "Anton''? Polo Grlffo'yu u· 
nuttun mu? GörUyorsunuz, ma
nen, maddeten delin Rebbla'lara 
alt bir adamını. Bir kcllme yeter; 
iri tüfeğiniz patlayınca, ıu, sahibi 
gibi kocamıı olan eski fitilli tüfek 
de swmuyaoak. Bunu bilinlt Onı 
"Anton". 

- Peki, pekJ; fakat Allah müe
tahakmı verem! Gidin, biı. de yo. 
lumuza devam edellın. 

2. Niha.yet çobanlar açık etkJn.
le baba.ya doğru ualdqtılar; 

fakat saman saman, yolun. bUtUn 
yUbek noktalan ilseıinde, &"fJ:U 
bir pu.u kurulmuo mu, değil ml 
diye tetkik etmek için duru)"Oriar 
ft düna, :ıo.umunda imdatlarına 
yet,ifebllmek tein 0!'90 ile tıs 

kardea&ne ,..ıun baJun~. 

1. İhtiyar Polo Grilfo ~ 
ıarma diyordu ki: 

- Onu anlıyorum, aıılıyonmı ! 
Yapna.k ~tediği ,eyi eöylmu~di, 

fakat OllU yapacak, BeJ>eemm ha. 

tiki modeli, Eveti Ba itde ldm8e
yi iatemcdlilnl söyle! Aslı& Nega.' 
ya adatm var, bra?O! Ben beledi
ye relsbıin derielne bir incir ver. 
meadiın. Bir a.ya n.ımu ondan 
bir kırba yapmak mümkün olmJot 
,..aık. 

'- Dell& Rebblıaıarm haftdl. ön· 
de b6yle bir ketlf mOfre-' oklu

P hüle a•bume rtrdi " Oll· 

~atalM"maMid~ .... 
1. Uwun MNNMhr tefliz bulunu 

R.Mlııia m-.pkn hep biMen OIMl 

~ kofuılnıU§lardı; U... 
banın bitaratllfa riayet eden h&J
kı iBe onun geçtiğini g&melt için 
bpllarmm önüne ~ buhuul· ,...., 

ı. Barricılni t&r&ftarlan da. ev· 
lerinde bulunuyo'r " pencereleri
nin kanatlan arumd&Jd aralıklar
dan dıpnyı ~yorlardı. 

(1) Kendini am Nega'ya vak
fetmek ( = !'e \'OUCr a salnt. Ne· 
p), btitün pardımlan reddetmek 

demektir. 

19~1 ~ 
şapkaDaıro 

1941 modaeı yaz şapka.larmı ge
oea. aeneden qnıı vud. bu f&llka 
lamı daha ince ltlenmil. daha ta
dm iei oluşudur. Bu ppka.lan yap. 

malt için her •t eşyadaa isti· 
fade ediliyor, lpeit, hasır, ltuetüyU 
birbirine Urtll)W. Ba yıbn ~ 

dMI fante.iye Ye )'91llllğıe kapım 

Jll &Çik blraiamftn', ~ ba 
yd bir örnek lltudard llPE•1v 
)'9111DJyor. ıı. ....... ,.. ~ 
lef' babmğa aiallllJ'QI'. 

a. yılın - nw)hel ........ 

nk p.p&aJaım. DOi, knnmJı, -
flf pike hülie& her oetit-~ 
ppkalar. Bu şaphbn yapmak l· 
~ bilb~ ipeC Yenle Jmllanılı. 

ym. lııroda. renklw be7K. kınnaı, 
-.n, .,., tabii alyütır. 

Büyük n bqlılt fekımdeıki P.P 
b.lar da çıc* rağbet ıört!Yor, 88.• 

hah ve akfM!l u.ert ıezlntileri l· 
~n hun- ıcnit eapkalar da modd. 
da. Bu pplr•tır klınleJilar, kut 

tüylerile. yahut lt.re.p jorjet bir 

~ile~. 

Bu yılm yeni bh- modam da 

Çinlilerin f6PkalanDıdıu ilham al· 
drğı jıçin Kuti lılllU .erilen oaplr.a. 
!ardır. Bu ppkalırm lı:enarlan l· 
çine lı:ıvnlı:tır. Bq üaerinde ço~ 

artc:a:ra doğru giyilmiş olara.k du· 
f'Ur, ~içekler , bilhasaa menek4e· 

!erle süslenir. • 
Eılki Framuz mWlli za.manmın 

11&1>kalamu andıran bir taknn gap 

tül ne beraber ltullanlldtğı vakit ' Bayanların kullandıktan lsk~let
daha cpJt yakışmaktadır. siz, şerit şeklindeki p.pkalan da 
Aynı tiplerden evvel sporcu unutmamalıdır, Açık otomobil kul 

lanan, tents, yahut da golf oyn9. 
yan kadınlar bu ı:ıapıt:ıları tercih 
etmektedirler. 

( .......... e1nı,....,. ... 
....... J'M ........ lmpomia Mrllktıa 

.~ 
S~JIK TICIU.Jl"l..&a, 1, AllA • 

..... .. VEBID. ALDI. •"TiM 
Pli& tll9ıt ~ ...... ~ "" _ ......... ,__.,, ..... ) 
Eolenme telclilleri 

~ 
yokU§tı Fahribey sokağında 8 numara * 17 ya,ında, orta Uçte tahııll '.,: 

da Osman ErgUwıele mUracaatıan. bırakmak mecburiyetinde bulunnn 
" Bt~ nıa.ğaza için satıo memuru ve bir g~uç 20-30 lira Uc çaııımak lst('. 

k&al,.er bayan almacaktır. ıo.ıs yq. mektt?dır. B. Valdeçeııme meydanı Ve
Jarmda bir de çocuğa lhUyaç vardır. dl Akaoğlu. 
(Tel) remzine müracaat • 162 • ıs yqmda lise ıo da tah11iltDI 

• 20 yapıda bir ıeııç herJıaııa'l blr btrakmı§ fakir blr ailenin kızı tahsi. 
* YAi 35. Orta boytu, ay&h ctialü, t~thanede ~ aramaktadır. (X. D) ille mütenasip bir ta aramaktadır. 

bqğdq J"eDkll balık etlnd<ı ltıVtrcık • remzine mtıraca&t. Yazı ve hesap iıılerfnde çalış:ıblllr. 
eaçlı n lflertıd bilir, dul, mu•fldye • Ortamektep ıneaunu, l\ay&ta atıl. (S. R. Kinik) remzine müracaaL) 
&.§in&, aesl güzel, hueaa, orta taludılt, maıc mecburiyeUnde bulım.:uı btr sezıç • Ortamektep tahallll, daktilo ve 
namuehı w fe!'8IU bir alle Udlnı ~ aramaktadır. i'&Wı 'bQyWc OUukçU oldukça tr&ruıızca bOen 18 yA§mda 
35-46 yqları arumda, temine ltlııınat Sallb Zekibe:J 90katt namara gene; bir kız çalı§mak mecburtyetln-
edllir, y&lafıklı. iatlkbalint temin •t. 15 de Muaf.fer Osey. dedir. Her i.31 ehven bir ücretle ~·apa. 
mi§ bir bayla tanıprak evlen~k ı.. • 19 7&fll1da orta tld LahaWl, stım- bllir. (Slnangln) remalne müracaat. 
temektedlr. (K.T. 171) reınzlne mU. rük Jtomilyoncuu yanmd& a .ne ça. • B'ranaızca, almaııca, tngillzce bl. 
racaat 171. ltfmJI, ptyuayı a.a oolt bllen, gUmı1lk len, biraz da tUrkçeye &flna ecne~ 

* Yaş 28. Orta boylu, ac;ık kumral l§lerinden anlayan Bon8enilıl olan, 10. blr bay muhaaebe ve muhabere lfleruı 
yapılı ev l§lerine tamamen vlkıf bir zumUDd& ketu de "rebllecf'k bir pnc; de daimi veya 88.8.tle çatqmak iste. 
bayan M • .O Yaflan aruında orta tic&retlıane veya bir stımrttlt komla. mektecllr. Bu dillerde bu8Ulll dera de 
boylu, eamer, memur veya meaıek :yoncusu ya.ıımd& it aramaktadlr.(IJ.K. verebtllr. (A.B. 8> remzine müracaat 
sahibi bir bayla evlenmek tat.emekte. V,) remzi.ne mürac&&t. • ıt yqmda llae bire kadar oku. 
dir. (İnci 9) remzine müracaat. 172 • lt yapnda orta tkl:rf blUrmlş. mu§, maU vasiyeti talurlle de,,.mma 

* Yaş 35, boy 171, aerl>Mt meslek uırk~sı Jnrnetlt, eert dakWo kulla. mani Mr g-enç c;alı!P"ak istemektedir. 
9ahibl yüksek tahallll, kumral, slhlıat nan blr bayan 1f aramaktadır. Befl~ <Karakartal) remzme mtıracaat.. 
li iyi kazançlı bir bay; mUtenaaip .O. tq yeıılmall&Ue boetan Uat1l 110kak • Ul.19 y&fl&rtnd& bir J'8DÇ bir tU~ 
cudlU, Mımpatlk, .şirin gtlzel bir bayan 16 numaraya mOracaat. car yaıımda veya herhangi bir tlca. 
ıa tanışmak lııtemektedir. Y&flyle 'H 4 Bir Oniveratte fen takUlteel tale.. rethaned• çab§m&k tııtemektedlr 

boyuyla mütenasip olması llznndır. bol!i 1§ aramaktadır. Az bir Uerete ra. (X 3) remzine mUracaat. 
Dul olmasında mahsur yoktur ve mil. ~dır. Ortan Use telebes!ne tlzlk, kJm • Rtyulye•l kuvvetli iki ortamek0 

liyet bahis mevzuu değildir. (Dul 5) ya ve matematik deraterl de verir. tep muunu iş aramaktadırlar. HUc. 
remzine müracaat. lTS. (8.0.!I.) remzine müracaat . met Öktem 'ftl Rıfat Aldat: Clbali, CS. 

ANALiZ ve TEORi 
kalara da rast geliniyor, bunlar. I ş ve işçi arayanlar: 
fazla işlenm.il§ süslü elbiRelcrle iyi 

• ıo yqmda lise aeklz talUIUll, ball tırmı 110kağı numara S, Unkapanı. 
türkçe, franııızca, yunanca yazar a- :,. tngUtzce, biraz da dalcUlo bilen 
kur ve icabında tercüme de yapabllir. bir gene acele 1§ arıyor. (D.K. IU rem. 

A ,ağı<mkl suallere ceı;aı• ,·eri· 
1117.: 

a. Qui Ctalent les tügnorl et le'3 

caporn.ll de ln Corsı-? 

h. Qu'est-ce quc Bocagna.no? 
c. De quol parlnlt Colomb.ı 

~d elle <Ut: .. .l'ai c1ü faire ce 

.-e fal !ait"T 
d. De quol parlalt le grand vi

cillard nu tt'ınt rouleur de> brlque 

gitmektedir. • Bir Fransız erkek lilıeıl mezunu 
quand il dit: "Si votre pere m'a· Kulak iizerino eğilerek giyilen ~ aramaktadı~. Biraz lngitltzce de bilir 
vait laısse falre l'affaire de Barrf- . . ·· tik h !Erol) :remzine mUra.caa · 

ve çıçeklcrle siislenr..n kuç a· • 17 Ya.§mda orta Uçe kadar oku. 
cini''? sır §&pkalar da henüz tamamilc muş, yazw okunaklı blr genç çalıo-

r, Pourquoi ıes berger.s, ren· demode olmanuştJr. 1 mak mecburiycUndedlr. Müesseseler 
~ 0 t · t-·ı· 1 Tıunamen çlseklerden yapılmt6 de, Dllroıarda kUtUphane ve dl8'er aa.. voyes par reo !le enıuen ı., 1 1 ı. kt d 

' ., ve renkli bir gülle örtülmilş Tok- tııı dUkklnlannda ... arama a rr. 
rapror_hf.s du f~rc et de la sa::ur · 1 • . . 

1 
Taksim Ferldlve çaylak ııokafı 88 nu. 

r. Qunrıd Orso r('ntrn aYcc so:ur tar, koyu renkli ve klasık hır cı - maraya mekt~plR müracaat. 

a Piıürancra., 'JUe fir<'nt letı reb-- ' bise üzerinde çok gUtcl durmakta l • Ortaokulu !yl derece ile b1Urmi$ 

bianiııtee, lea neutrcı et lcı bar- 1 aır. • lT yaşır.da bir genç resmi veya husu81 

1 
Rcyu \'f' açık rt-nkli upkalar, mUe~f'!ııelf?rd~n hlrlnrlf'! mUnsslıı bir ricinisteıs? 

uzeri rPnkli bl'nc>klcrle su.shi bır 1§ aramaktadır. Fatih büyük Otıukçu 

Çalı§m&k istemektedir. ct.P. 9.8) rem ~ roUracaaL 

zine mUracaat. Aldırına: 
:f. Orta tahsilli eski ve yeni barner AN'Jda nuaa•vı ,...ıı ..._ .. 

le daktilo bilir. Yazıhane ve mağaza- kayueaJarmura 1larnl&rme r~ı .. 
tarda satı§ memurluğu gibi iıler )'&pa. mektuplan ldareJuwleml.-. 1Mır1ti11 
bllir. Ayda yirmi &1lD saat lO.lT .., ...,...._ ıtleye kadar "7• mat n 
rruıında c;aıışablleceğl bir iş aramakta. den eonra aldJrmalan r1c9 otuııar. 
dır. Saat hesabile de Ç&}lfll". (Kanaat. 
klr) remzine mUraeaat. 

• Llae mezunu, aekerlltlnt yapmıı. 
eııkl harfleri bilir 26 yaftnda bir 
gtnç huııust veya reımt dairelerde C"
lışmRk lııteml!ktedlr. Adreae mektup. 

vay .:addeııi !'\o. 60 Beyazıt. 

( PAk 37) ( S. S) ( K lııl.) ( ÖA"retmen) 
(c;-t!t 15~) (Tekyıldız 3) fYılmazı 
ıtzmirıt) (Fırsat 26) (Manka) ( t<ı bıu) 
(Bayanqç:) (Hadlyeı ı?f-!l~ ı • ?-T7 ı 

( K. 12) CGönUI il) IH . 16i) t l) ıl s ı 

l F. K . 26) (Baycm) 
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·13· Nakleden: ıLHAN TANAR 
llcirıe g.iıbi, diye düşündü. Diğer 
tnlar giJbi, bir çok şeyler iste. 
~ yal'll.lZ kendini istiyen bu 
Cevadm da karan;ız, serseri 
tını toparlamıştı. 

~İrden. sarhoş olmak arzusu· 
~k. ~nevine giden yo. 
taptı. Anaıh.tarları Feride ver. 

e bulalahk ettim, diye.düşü· 
~du, za:vallr yavrum ki.mlbilir 
lcada.r korkmuştur. Ağa.beyi. 

onu korkutma.le için elinden 
yapacağından emin.eli. 

~cesedi taşıyarak yü. 
düğü sokaklardan adeta koşa· 

geçti ve evin kapısına·lbir 

gi;bi büzülerek saklandı. 
'tenu.z zile elini uzatmasına 
11 vakit kalma.dan. kapı bir_ 

"re açıldı ve Cevat, "karap· 
iki yumuşak kolun boynu. 

8anldığmı, göz yaşlariyle 

"r yüzün yüzüne sokuldu. 
. ,•• kendi gözlerine de yaş 
1ten, bygmlığa benrer bir ~ 

e farketti. 
?tlada a~ sönmüştü, pence. 

öı.•ine rekilmiş duran bir 
. le genç kadının onun gel_ 
~~ğini bildiği halde yine u· 
l'ak Yollara ~rğmı gösteri. 

u. Ona, sevgilisin.ıin geleceği_ 
' :Ya kuvvetli bir kadın insiya
·~~: ~ ~rklan hiç terket. 
f"_n unut, haber vermişti. 
·~t, gelir gelmez, .kızın ilk 
' lç bir sual sormadan onun 
at ' rnr tem.in etmek oldu. So 
Yaktı, yiyecek, ü;;ecek ve si: 

i getirdi. Bir çok zevcelerin 

le~e ~ö~ çarpan "ben 'bu 
b Senın ıçin y~pıyorum, sen. 
. ana karşr vazifelerini la. 
}'le Y ı ' ·rad · k 'ı.. 
0 

apma rsm .. , ı esı yo · 
b t~Ştdığı zincirleri, aşkmm. 

·~ \ltıyetirıin şiddetinden fark 
~3'~. :sa.drk bir köle gfüi, 

inin etrafında dolaşıyor. 

~a.t ş· di ı...;;..,.;;.ı. t hl"k , ım en IJU~...n e ı c. 
~endi vicdanı olduğunu. kı· 
Sôylernemeğe karar vermişti. 
t cnu kendine o kadar ya. 

h h~r zama.nkinden o kadar 
:~ ~Vlınli buldu ki, nihayet 

?l.i tevkif etmişler.' sözü 
dan kaçtı. 
~ bu söre verdiği cevap 

erkeğin boynuna sarılıp 

1.kk ~ldu. Fakat Cevat, onun, 
• 
1 enın mahiyetini, cürümle_ 

ııı ,, . 
,,em, ummadıklarını saf· 

•1 derhal idrak ettiğine e. 
di. Bu hareketile sanki aşk_ 
1 Vicdanından daha üstün 
~ ı için yalvarıyordu. 

disinden evvel bir çok 
!erin kolları arasmda tut. 

aı-r bu küçük kadmr bu ka_ 
, S<>'-'eceğini kim ta:hmin eder. 

~Vi!en kadmlarm lekeli ve 
1
l'ap1r mazileri, bazı erkekler· 
0tıları himaye için bir nevi 
cll'a:nanlık duyguları, bazda. 

kaldırdığına hiç pişman olmu. 
yor. bilakis ,ıbelki biraz vahşi 
fakat içten bir zeVk duyuyordu. 

Kız, yumuşa:k saçlı başını o
nun omuz çukuruna yaslayrp, so. 
luk penbe duıdaklr, saadetten bay 
gmlaşa.n kaıh verengi iri gözlü 
yüzünü yüzüne ya.klaştrrmca ka.. 
tjl olduğınıu bile unutup, ibu kü· 
çük zayıf çocuğa karşı derin 'bir 
şefkat ve , aşktan lba.Şka. ·biT şey 
duymuyordu. Onu G<ahraımanca 
himaye ettiğinden dolayı adeta 
mağrurdu. 

Sevgilisinin evinden a.kşaım üs. 
tü beşte ~ıktı. 

Ancak birka~ adıım. yürUmüş. 
tü. Korkuluk krlı:klr yaJbani, kıü_ 
çük, gri gözleri. çızıltıh sesiyle, 
yeniden düşüncesine hak.im oldu. 
Dimağında, fenalık yapmak nte_ 
miyen. sadece kendini ve sevdik. 
lerini fenalarm §errinden kurtar· 
mağ-a çalışan lbir insanın !bu ka. 
dar :ızap çe!rmesine karşı bir is. 
yanduydu. 

P:ı nsiyonuna yaklaşınca, kapı· 
nm önüooe duran bir taksiden 
Feridin indiğini gördü. 

!çeri beraber girdiler. !kiside 
asalbi, sinirliydiler. Oturmadılar. 
Fazla konuşmağa da lüzum yok_ 
tu. Dimağlarının ~on sür'atle iş. 
!emesine mukalbil, ctilleri tutul· 
muş gibiydi. 

Avukat, odaya girince dikkat. 
le kapadığı kapıya arkasmı da. 
yamıştı. Cevat da masa.ya yas
lanıdL 

Ferit, vaziyetini bomıadan. 

cebinden cüzdanum.ı çıkardı: 
- İlk hareket edecek vapurda 

boş kamaralar var, Cevat, iben 
uğradım sordum. Tutulmadan 
evvel sen git, biletini al. İşte 
para. Tabii seyahat için bazı: u. 
fak tefeğe de ihtiyaeın o\aca:K. 
Onları da alınmı. 

Cevat, uzatıla~ paraia.ra bark. 
madt, gözleri ağaıbeyisinden çok 
uzaklara, meçhul ibir hayale ba· 
kıyormuş gibi dalgm, cevap 
verdi: 

- Ben sonuna kadar bekliye. 
ceğim, ağalbey. 

Avukat Ferit, paraları masa • 
nın üstüne bıraktı, kaşlarını ça.

. tarak: 

- Bana bak, Cevat, dedi. Tah
kikat evraıkım oıkudum. Onu it
ham edecek kadar kuvvetli hiç 
bir delil yok, anlaşılacak. serbest 
bırakılacaktır. Hem, onun gibi 
bir gece kuşu, bir ölü hırsız:r için 
bir iki hafta hapiste yatmak 
bir şey ifade etmez. Belki bu 
kış gününde barınacak bir dam 
bulduğu için memnundur bile 
Çıkar aklından bu düşünceyi. Se
ni temin ederim ki, onun kati! 
olduğunu isbat edip hüküm ver. 
melerine imkan yok. l:::te sana 
mükemmel bir fırsat. Tali de 
ya rdrm ediyor, iein uygun gitti. 
l<.;ine girmi~ olduğun bu ''aziyeti 
erkekçe karşıla ve yeni ~ir ha -
yata başla. 

Hepsi sizin olsun! 
Nakleden: Muzaffer Esen 

- Dünkü nüshadan devam - nada yavrumun o kadının boy. 
~et versin iki kadın, saç- nuna sarıldığını gördüm. Oda 

!arımı ıkurutmak için lbaşmı.ı ma. Leylayı öpüyordu. 
k:ineye sokmuştu. Bu yanakları. - Haydi, Leyla, u"lu otur. 
mın kıza.rışını imh için iyi bir Artık kocaman kız oldun. 
sebep oldu; sıcak ıbava gözümün - Fakat anne ... Gider'ıken ha· 
ucunda !biriken yaşları içti. Pe- bam böyle tenbih etti. "Her ak_ 
riharun hakkı var: Her kadın şam mektepten gelinoe anneni 
kocasının emniyetine layık de. bir defa da benim için öp' dedi 
ğildir. Feridin ilk ıkarısı da. bun. , Leyla bir taş bebek çehresi 
lardandr. Kendini kocasından kadar renkli yüzü iri ma
çok yüksek gören kadın saçla- vi gözleri kumral bukleleri, 
riyle 11~ııı ~ i---...,;;1 etmi sevimli ve munis tabiatiyle fü. 

-o·-..---o- CJ!Ç.UbUJ. .. ktr v •• 1 k 1 k 
yen, dükkana gelen kibar erkek ra gım guze çocu o ara 

,. ıer·ı izli-. • 1. ..1 :ı... kalmıştı. 
muş ı ere g gız ı gu ~n 11.1ır . .. .. . 
kadın' F ·t ·b· d!:-:~ , .. , .ıış. Eskıden butun !bunlar benım 

. erı gı ı unr.:,•, ~ .. mal d.ı B k .... k he 
kan bir erkeğin emniyetine nasıl ~z lba ı.m · du du.çub ~n a-

l
• ık 1 ı B fildr. 1 . kendi· gız ı na anne er ı, u ınce kol_ 
a.y o ur.... u erı. 1 ~ traf 1 . . . al , __ ..:ı.-..::ı... a<:ı<ıgrw arı uuynumun e ına sarı ır· 
mı yerımıı an ı1u1A.ı.•.uuan ~ d ş· d" be ,L.. kkı · - . h ·çer:~.......:ı,. ı. ım ı n ~ıa mı ve yerı 
gormenın uımınasr ı ~mu"' • • . • 
tekrar tekrar düşünüyordum. mı lbaşka bir kadına terketrmş 
B d f daı1 olmağa çallşacak bulunuyordum. Ben aynln'ken 

u:rard aF ~d. ıya] b'"'-,_..,.-<:ı,k Leyla beni hatırlamıyacak !kadar 
ye e er~ ı nız ..... ~ ..... °' ı .. ~:ı--- d ek H k 
i,.., "'""'T<:!tım 1 B .yrtlrgmv acısı ı::ucıı.rıuııUŞ em . enı çocu oa. 
~ . u a _ ki 'nd 
geçtikten sonra.. kocam, kendine ~ 1':8b. aımesıbul en dlrendisaha. .~-
l#o k b. k dın b··T-nT..4-n zorluk VIm 1 Jr anne unca, . 1· 
cıyt ır a 'wıtl.öAwı. • b k ·d · d. h l ~kmemişti. Ve şimdi askere nı , ıra P gı em ne ıye atr a. 

~,.:ı, ~- ,,__:.- kadar .....:;.....ı w 1 sın. 
6 ..... er.a.en ucu.wu ~..,._., y·· ·· h hAı~n k 

·f lma f k t ~.ı ... Jran ıbir uzum er ~ mosmor e-zan o yan, a a .,,,.... . .,.. ·ı . ı lrtl. z· Le 1· 
iş arkadaşı, iyi !bir kadını ve sı mış o acak ıra. y. ayı ye. 
şefkatli bir anne olan lbu kadını re ibırakan ~m telaşla. geloerek 
• • • lh. .. ~.-...ı b·-·,·tığı icio en. cereyanı kestı. 
ışının ,~111.1.a. u-clA. ~ H ., 
d

. . .... ... ...:~: - asta msnız. Yoksa cere~ 
ı§eBız ve uzun~.... faz! eldi' 
Bu düşiinceler lbh- !hançer ~ibi yan a ~ g · 

kalıbim.e saplanıyordu. Ferit ka. Kekeledim: 
rısrnr unutmuştu. Fakat Leyla - Hayır, ha.yır lhiç bir şeyim 
hi<: şüphesiz an.nesini unutma· yok ... Yalnız !benim de bir kızını 
mıştı. Hiç bir kadın öz ananın vardı. Öldü yavrucak ,şimdi la. 
yerine geçemez! Ben vakıa ibiraz zınızı görünce onu hatll'ladrm 
ihmalci .bir kadındım. Fakat da. 
yavrumu deli gibi severdim. Bu Boğucu bir sessizlik oldu . 
çatının altmdıa. muhakkak ibeni Sonra genç kadın çocuğu bana 
özleyen birisi vardL doğru yolladı~ • 

Leyla beni tanıyacak, boynu... - Haydi. yavrum. Teyzeyi 
ma sıçrayacak, ve lhayluraıeaktı: bir öp bakayım 
''İşte benim ~sıl annem. Ben o. . Kederden ve 'Sefaletten l!ö'k. 
mmla kala.cağım'!" O vakit bil- milş ya.na:klarmıın ~ ~ 
tün endiŞeleı isnden, bütün acr.. kadar tatlı lbir temas hiseettim. 
!arından sıyrılmış olacak"lım. Çocuğumun dutla.klan ya.na:kla
Yerimi alan kadınm önünde kırı. rımm ürerinde bir öpü.cük ~de· 
lan gururum tamir edilecek, o mesi olarak dolaşıyordu. 
da ~u alıp götfrmıeme ıma.4 - Şimdi. Ley.la, yukanya. 
n:i olamıyacaktı. çık, terliklerini ve mavi önlüğü., 

Leyla, ~ kadmtlan öcümü ala,. nü giy.. Sonra kaılıvaltru yapar, 

cakt 
sonra da derslerini ha.zırlarsın. 

ı. 
Çıngırak bir daha çalındı. Ka. Çocuğuma ait bu ufacık saa.. 

pı birderibire açıldı. Küçük a· detleri bu kadının yerinde ıben 
yaklann koşmasından çıkan lbiT tatabilirdim. Ben 'bu saadetler. 
ses ve neşeli kaihkahaAar dülli. den istiyerek vazgeçmiştim. Fe. 
m doldurdu. Makinenin altında ride eş ve Leylaya anne o1manm 
hareketsiz "dururken kalbimin kcymetini bilememiştim Bu kötü 
bütün kanının çekildiğini his. hareketim.in neticelerine kat_ 
settim. Yavrum beni orada gö. lanmam tabii idi Suçlu bendim. 
rünce ne diyecekti? Fa;kat çektiğim ceza da çok ağır 

, oluyordu. Buraya gelirken lıeye_ 
- Anne ...• 
Birdenbire kalbim vahşi ve canlı bir sahne ile karşılaşmağa 

muzaffer bir sevinçle genişledi. azarlanmağa, muaheze edilmeğe 
Ellerimi kavuşturdum dinledim. hazırlanmıştım. Fakat bütün 
Neyimi? Bu cümlenin manasını bunlar olmadı. Şi.m.di ceza.lann 
anlayan kadının cereyanı kes. en korkuncu olan unutulmakla 
mesini, makineyi başımdan çı. karşılaştrm. Kocam ve kızım lbe. 
karmasını ve yavrwnWl boynu· ni hayatlarından silkip atmış. 

ma sarrlmasmı. 
Halıbuki bunların hiç birisi ot 

madı. y;avruım birisinin boynu. 
na sı~radı vakıa.. Fakat lbu ben 
d('ğildi.m, ötekiydi. Leyla ona 

}ardı. Ölünün bile re'-imleri, 
hatıraları kalırken benden bu 
yuvada hiç bir şey kalmam:cştr. 
Ben bir ölü bile değildim. Beni 
hiç yaşamamış lbir kadın sayı. 

yorlardı. 

a ı~c kemirici bir kıskançlık 
~trır. Cevat, bu duyguların 

Ilı de hissediyor ve kızı kol_ 
btıda tutarken onu mahveden 
a çapkının hayatım ortadan (Devamı var) 

anne diyordu. Olduğum yerde 
' kaskatı kesildim. önüm.deki ay· Enseme dökülen bukleleri gö-

D -
.:ığan bey yolda gidt'r ken 

ı Ahmede sordu: 
~Gideceğimiz tepeye ne 

c:\n varacağız? 
......_ Bir bucuk ~aat sonra ... 
~ Halbuki sen bana yol u

tır demiştin ! 
......_ Kestirme yoldan gidiyo-

"' Yıldırım. tepeve ne za
tı ~elecek ... biliy~r musun? 

......_ İ am gece yarısı orada bu 
~mızı söylediler. Halbuki 
Rittiğimi7 yolchn c! ha er-. ~ . y :-\YE\~ügız. 
Lclda düsmandan eser yok. 

t>ı:t hepsi~sürüldü mü? 
f'l Ahmet gü)üvordu: 

" Artık. sü~i:JdÜ rni.i? Yok. 
°'1;ıctan mı crecirlldi? Bunu • o . 

"" varınca <1nlayacaksınız ! 

$' m<iı size ne söylersem a.klınıı; 
almc.ıL 

- %.u.fer o kadar büyük, öy. 
le mi? 

- T a:savvur ed.ilemiyecek 
kadar büyük. Ben gelirken, 
karargaha seksenden fazla Al
man, Fransız, Macar §Övalye. 
leri e:m olarak getirmişlerdi. 

- Ya ftalyanlarL. Onlar. 
dan t·~ir yok rnu? 

- ltalyanhr, yarılan koldan 
kaçm1slar. Fakat, Türk akıncı. 
!arı onları çevirıneğe gitmişler. 

fıiiy:Ht l'ir çevirme hareketi 
pl~,111 1 ;•7!rlanıyordu. 

- Ben onların ?a ele düş. 
rr.e::i ıı; ;~terim. Zira. papanın 
harı başlangıcmda Romadan 
Avı•:palılara hitaben nqretti. 
ği be·yannamede Türklerle alay 

Yazan~ lskender F. SERTELLİ 
. 46. 

ediliyordu. Papa: .. Türkler Bi~ 
zans kapılarında meşgulken, 
Tuna boylarını kahraman Ro
malı süvarilerimiz işgal ede. 
cekler !,. diyordu. Allah onla
rın yüziinii güldürürse, adalet. 
sizlik yapmış olur. Çünkü, bi. 
zim hiçbir milletin servetinde, 
toprağında gözümüz yoktu. 
Yıldırımın Bizanst muhasara
sına gelince, Türkler bu işte 
yerden göke kadar haklıdırlar. 

Yıldmm ordusu, Bizansı mu. 
hasara etmekle, Bizanslıları iş. 
kenceden, sefaletten kurtar
mak ve yurdumuzun kapısına 
sahip olmak istiyor.Bizans bi. 
ızim hakkımızdır. Bugün değil. 
se yarın oraya gireceğiz.. Ve 
Bizans surlarına Türk sancağı 
nr dikeceğiz. 

Jf. Jf. :ı(. 

Tepeye, umduklarından da. 
ha erk~ Tardıim. 

Kuruluş tarihi.: 1888. - ::ie:rmayesı: 100,000,000 Türk Liran 
~ube ve Ajans adedi: 265. 

Zırai '" tıca1i iter nıvı banka muameltlm. 
Para bl.rllrUreo.lere %8.800 Ura tkramlye "'rtyor. 

.,...t B&nk&smda ırumbara.11 ve llıb&rsı:ıı tasanııı ııe~,..,•.-·.,t'lıı en u 

00 11raaı tııılunaa.l&ra eenede • defa '=e klleceJI kur'a De qağıdald 

pLl.Da I°" l.kramlye d&fıtılacalrtır. 

• aded ı.ooo 11raıı1r •.ooo 11n ıoo a.c1ect &0 l1mhlr a.ooo nnı 
• • 600 • 1,000 .. l2G • '° • uoo • 

& • !50 • 1,000 • 160 • !O • UOO • 
.. • 100 • &.000 • 

DiKKAT; llelıapl&rmd&lı::S paralar b\r eene lçlnde l50 l1nıdan ....,, 
~ lll:r&mQ'9 gıktllJ t4kdlrde ~ 20 razıuıyıe nrUece-kt.U. 
Keeı ... • .... : 11 Mart, 11 Bazlran. 11 EylQ). 11 Bl.rtnctkA.nun tarthl~ 

rinde yapıln'. -
Jstaabal Emniyet Sandıftı 

Ulğladea: . 
Midir. 

Emniyet sandrğı borçluların<ıa.ıı Eıxıiııe Bedriye varisleri.ne ilan Yoliylc 
son tebl:ğ: 

Murlelniz sağlığmna 372/21&2 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 

o(2GCı) liraya karşı UakCdarda ih~.uıiyt> mahall<ıSJ. ve sokağında Es. 2 Ye. 36 
No. H maabahçe &h.,cıap bir evin tamamını blrincl derece ipotek etmlşU. Va. 
de8lnde ödenmiyen borç 6.3.940 tarihinde fa.!z ve komisyon ve diğer JDMraf. 

!arla beraber (231) lira (63) kuruş:~ varmrşlJr. 
Bu ııebehle ve 3202 numa:a.•1 kanun mucibince yapıla.n takip ve açık 

arttırma neticesinde mezktlr gayrimenkul (800) lira bedelle talibine muvak
kateıı ihale e<lilmiştir. l:;bu 11An taı-ihtnden itibaren bir ay zartmda 40/1591 
doaya numaraııtıe sandrgımıza m1traaaUa borcu ödemediğiniz takdirde kati 
ih-ıle kararı verilmek üzere dosyanın icra hA.klmllğlne tevdi oluna.cağı son 
ihbarname makamma kaim olmak tlzere ilAn olunm. ı(4M7). 

rebilmem. için arkamda ayna tu. 
t§..n kaıdm ' 

11 
aml jıyi ol.mue mu? 

Diye sordu. Ayna.ya bakma.
don bile SönUk bir sesle cevap. 
verdim: 

- ~et. Teşekkür ederim. 
Artık !buradan gitmek ıazım 

geliyordu .Burada, öz yuvamda 
kalmaık için elimde hiç bir vesi. 
le yoktu. Beş sene evvel buradan 
ııeşe içinde, sarhoş. esef duy
madan çılanıştım. Şimdi çocu_ 
mun yaşadığı ıbu yuvadan aynl
mak barla çok acı geliyordu. 
Mantomu, şapkaımı ağır ağır 
giydim. Uzun uzun çantamda 
para aradım. Bunları ağır ağır 

yaparken Leylanın bir daha bu. 
raya geleceğini. onu tekrar göre
ceğmıi, belki de kucaklayacağı. 
mı ümit etmiştim. 

HEPSİ Stz.tN OLSUN 
Bu sırada yerimi çalan ka· 

dm yeni müşterisi i~in hazırla_ 

ruyordu. İçeriye erkekler kısmı· 
na seslendi: 

.:_ Emin şampuanı hazırla! 
Emin sesi beni titretti. Bu 

benim zamanrmdaki kalfa idi. 
Buna erkekler taraf mdan bir 
ses cevap verdi . 

- Şimdi. 
Bu sesi tanıyordum. Şimdi o 

içeriye girecek, belki de beni ta. 

Doğan bey at üstünde etrafı 
gözlüyordu. 

Sarı Ahmet,. batı sırtların. 
dan gelen bir bölük atlıyı gös. 
tererek: 

- işte, dedi, PadiŞah geli. 
yor . 

Bu sırada ay doğuyordu. 
Doğan bey tepenin en yük. 

sek noktasında ve at üstünde 
duruyordu. Atlılar kafilesini 
uzaktan görünce sevindi. 

- Acaba karşılamağa gide. 
lim mi? 

Sarı Ahmet: 
-Burada durahm .. bizi ko. 

layldda görürler. . 
Dedi. Doğan • uzaktan • at 

üstünde bir heykel gibi görünü 
yordu. 

nıyacaktı. Ovakit feci bir saıhne 
olaeak, yerime gelen kadın ya 
öfke1enerek beni kapı cbprıya 
atacıık, yahut da bana ac.ıra· 

caktı. Hayır ,bunların ikisi de 
biribirincfon kötü ilıtim.alle:rdi. 

Heyecandan dura.m!yorduın. 
Çantamdan çık.a.rdrğım bir iki 
buçuk liralığı kasaya fırlattmı. 

Ve rakibomin sözlerini dinleme 
den dışarıya doğru yürüdüm: 
Kadın hala söyleniyordu: 

- Fakat paranızın üzerini u· 
nuttunuz.. 
Hıçknr gibi lbir sesle: 
- Hepsi sizin olsun. 
Dedim ve bir hırstz gibi kapr. 

dan d1şarıya fırladım. 
Sönük ve ümitsiz haya.tona 

doğru yollanırken, göz yaşlarım· 
la boğula lboğula tekrarl~
dum. 

-Evet hepsi sizin olsım. Ko
eam, kzrm ,evim, hepsi sizin ol. 
sun! Ben onları koruyamadmı ! 
Siz koruyunuz 

Hayır, artık kimseden bir şey 
istemeğe hakkım kalmamıştı. 

Eski saadetimi saklayan bu mu
hitte artık benden hiç bir şey 

kalmamıştı. Ben buradan ayrıl_ 
malı, uzaklara git.meliydiaru 

Bir daha dönülmiyecek kadar 
uzaklara. 

SON 

Beş on dakika sonra atlılar 
sırtı dolanarak, tepeye vardı. 
lar. 

Burada, padişahın geldiğini 
haber veren bir boru sesi yük. 
seldi. Bu ses Doğanın asabını 
sarsmıştı. Bütün dünya uyur. 
ken, muzaffer Türk orduları 
başbuğu at üstünde, Doğan 
beyle konuşmağa geliyordu. 

Yıldırım Beyazıt, beyaz bit 
a"la binmişti. Diğer atlılar ara. 
smda padişahın atı uzaktan bi
le göze cmpıyordu. 

Ttirk akıncıları tepeye gelin. 
ce, Doğan bey atını sürdü: .. ve 
Yıldırım n atınm yanma gitti .. 
yere atlamak, padişahrn atının 
bastığı yere kaoanmak iet~i 

(~"'" ' "''\ 
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1--;tanbu Levazım "mır iğinden ~erilen ı L .. arıcı asıer. ıuıaau . ıAn.ar. 

Htoı ton odun aı.uıac:akur. K&p&lı zarfla eksütmut 23-6-941 pazar
tesi gUDO .... 11 de frabzonda aallerl •tm alma komiayoııundl. yapıla • 
caktır. a.ooc ııra ilk teminatı l3150 liradır. Evl&f w prtnamem komla· 
ycada sörWUr. Talıplerm k&nwü wslkalarlle tekJif mektuplaruu lhale aa· 
attndeu bir aaat evvel ltomlQOG& ~ (9) '('293) 

*""* BeJıet kıl:mına ı~ eanUm fiyat talmıiD .. .üleD JCnurum ııeblr dah1U 
16.000 ton .nakliyat kaiJ&IJ artla eailtmeye konmuttur. lhaleat 2.7.Hl çar
ıamb& &Uııll uat 11 de Eraurum aakv1 aatmaıma komlayonunda yapılacaic- · 
tır. Tutan 22.l500 lira OK temins•ı i~8 liradır. Tallplerin kanuni veatkaı.rlle 
tak1lf mektupJ&rmı ıhale 1aaUndeD Jı:' A&t 1'!"91 1com11yona vermeleri. Şart 
namut lı.omi9yonda ıcwwtır. (67.47C7) 

• • • 
1000 adet lı.Uçük MiMi' taıw.ı.tl W 4000 adeı -.ka mabtelll paarbkla 

•tm &1111acaktır. tbaleai 25.6.IKl çarpmba ıUnu 1aat 16 de Ankarad& LT. 
Amtrligf • atm&Jma Jtom!ayonqnct.ı upılacaktır. Semer IHeletlnln beber1nbı 
fl7&tı W ve aka muıeainm oebın 4:50 kuruıtur. Taliplerin belli vakitte 
kanuni temlnatlarllt- kom!ayona tf1>imelerL NUmun•leri İcomlayonda görlllUr • 

(81-'780) 

• • • 
30.000 kUo zeytt.n)•tı &lmualı.tır. Pazarlıkla ekalltmeai H.6.941 &U1 

gf1Dfl aat 11 te A.nkaJ ada Lv taı'r~ atıa&lma komlayonunda yapdaeak.. 
tır. BUe- ldloaUDuo tabmlD ıtyatı 80 kuruftur. Taliplerin kanuıd tamtnatıa. 
rUe bem vakitw ~o.n18)'0Da ırebueleri. (8M782) 

ıf-.ıf • 
76.000 Kilo kuru .aaı.lye paz&t';Ikla atm aımacaktır ~ Beber ktıoau 23 

Jıuruft&ıı ol~ ihalt'S I ?·U.941 atı gUDO l&at 10 da Allkarada Lv. &mirlilf 
utmaı.ma koımayonwıda yapıl9C.1ktn. Taliplerin kanuni temınatl&rtle beW 
vakfttn komisyona gelJDelerL (9.1..t.'1~) 

*** 
-'4&1Jda yuıt· E:•IZeler kapalı zarfla ekatltmeye konmuttur. İhalelll 

ao e ltJ pamrtt> gtlDO aaat ıs da bmirde LT. Amirll111&tın alma ko· 
mlayonunda yapıJacak111'. Bepablin tahm!D bedell 24,'82 lira ilk teminatı 
1831 liradır. Şartname:-! komlayon(a görmOr. Taltl>lerlı\ kaıiunt veltkala· 
rD• t.ldU mektuplanm t.'lle aatinden bir aaat evvel komiayona vermeleri. 
a,91 llDdan Jlelıero ldle9aDan fl7&tt 

ımo Kr. (lr 
Tue kalıak 17,600 6 
~ tuuıye 'IS,200 6 
Kmnm dom&t. 166,400 4 80 
Tue btlbe:- 84,400 1 
Pa ... N,800 G 
Bamya 28,200 8 

(57-4862) 

• • • 
80,000 kilo ntn' ett almacakw. KapaU zarfla eblltmUI 215 6 941 

çarpmb& ıuno aat 11 de Tnbsıında ukeıt •tm &lm& koıınis)'onund& ya· 
pııacaktır. Tahmin ıı.deJ, 16,JOO lira Dit temlD&tı 1200 Uradır. Taliplerin 
k&Duıd ~.le tlıklU mektupl&rmı ihale aatlDdezı bir aaat enel ko
~ ~ EY..ı ve prt;DamUI kGmlaJonda g6ri1Ulr. (11-üOO) .... 

HABER-

ist. Vakıflar Dırektöriüğü ilAn,ari 
Semtl ve Jıllıhallul C&dde veya ııe~ No. CWıl Muhammen ay1ık 

Lira kUl'Uf 
Veznilcller Camcı All Hallaç Jılanaur 9 Hane 11 
Fatih Zeyrek K1llae caml1 eo • • 
Yedikule Kazlıçeıme Tqban 14 • H 
Yedıkule KazlıÇtıfD"I .. d • 5 
Kuınkapı Çadırcı Ahmet çelebi Bali Pf. yokul'I Ç&dırcl Ahmet oeiebl ca. ' mil J'8rl 
Kun\kapı Kazganl Sadi camı yeri 1 

Jılahmutpaf& Hacı KtıçUk eamil altmda 21 DUkk&D 30 
Daya Hatun Yaldız ban alt katta 4 Oda • 
Çar,ı ZlncirliJı&n 10 

' " 2 IO 
Eyllp camll kebir Katen~rbane Df11Ck&n 1 IO 

Yukarda yezılı mahaller ~ 1e11eli mayıs aonuna kadar kiraya verilmek Osere U&m uzatııml§br. ?baleleri 20.6. 
941 cuma gtlall aaat 15 tedir. tateklUer ÇemberU~ta latanbul nkıfıar bqmtldllrlOIUncle vakıf akarlar kalemine 
gel1111!leri. ( f834) 

NAFTiL-NAFTALiN 
ymae Jaıllanrlu. 1ahlll edllerek NAFTALIN ayarlllda oldup tıeepl& 
edllmlfUr. NAFTIL Fl)'atr: htanlıal Flyıd il......., Koml9JW 
teal.tl• edUmlftlr .• 

Toptan kilosu 47 kul'Uflur. 
Umumi ll&tq deposu: TabtakAle No: 88/81 TelelOD ftHI 

Devlet Demiryollan ve Llmanlari ~ 1,1etme Umum idaresi illnlan 
Muhamm(n tıetleH 710.000 {~dl yOz on bin) lira olan lkl kalem balar 

levba ve bet kalem bakır antr.uvaz çubu!u 4.8.941 pazartelll gtlnU aaat, 
lfi.30 da Ju!.palı zar. lil:ı;IU ile Allkazada idare blnaamda aatın almacaktır. 

B-.ı ife girmek ısuy~nlerln 32t:.0 (otuz lld bin yUz elll) llr&lık muvakkat 
teminat ile kanunun tnyln etUll ?et'kalan w tekllflerlid aynı SUn aaat H. 
ao a kadar komlayon refalıtme vermeleri lbmıdır. 

Ş.rtnameJer 200 kunıp. Aılkara w ilaydarpqa vemelertade •tıım&lr. 
tadır. ("843) 

• • * 
Muhammen bedeli (1200) ı.tra olan IOO kilo kromlu ka.e1e <21.6..941) 

Ç&l'l&mba stıntı ... t o{U\ on IJIT.Je ~ pr blDW dMIHndekS lro. 
m!8yon taratmdan caç:k ekalltme WRJlDe atm •ımaoaıtır. 

Bu ip giJ'lllek ıatiyealerm tllO) UralJk llllmlklrat teıaınat w kanumm 
tayin ettlll veu!kle b'rltkte ek.U!De stıDtı aat1De kadar 1comlaJcG& mllra. 
caat!:m IAmndır. 

Bu ip aitt&rtııameler ~ parum olarak. dalrtJlm&kt.adı.("10) 

18.6.1941 
1.11 llaftf 

percalar 
u.a AJuıa 
1.00 Ş&rlab 

Valaler 
uosw. ..... 

1l.IP a.aı 
tnrldller 

U.45 Ajau 
JLO" a.lon 

one.trur 
IJ.U llaftf 

'l'8rldUer 
U.18 ..... 

....... L"9 ._.,. 
N1911Jelle .. _... 

-ıa.ao Ajım9 

19.14 ........... 
faali 

I0.16 Bad)'o 
O.utetll 

".4"i "laltanm 
ftrlı:lılll 

Glreeaa 

~ 
11.00 Memleket 

poetuı 

.at.10 Moart 
Sereaad. 
(KDçök 

lılr pce 
maalldill) 

il.ti RIJUe&lcam 
imi' ..... 

Ali !!lolo ........ 
ll.IO~ 
11.'6.,... ....,. 

Göz Hekimi 

D=". Murat R. Aydın 
lleJOlla~ ....... 
Ne. 1. Tel; lllN 

1 BiR PUDR 
T ecrübeai kartı .... tCUll 

10.000 

Dalsa 

KADININ 
B&1111Tl 

~ 

genç "' dalı& 
aevtmU görtınmenbe 
yarayan kat, ... lıııııl 
DIOR1'Bm Pudra .... T 
m~ )'9111, culp '.. 80D 

bir bfU. dU>t G'OZllL
LEŞTlRl:N f&y&ZU; ~t 
n yeni bir unaur, .flmcll 
ipekli elekten geç1rllmlf 
en ince bir pudra ne mOdek:klkallllll• 
tanda karqUrılmıftır ki, 1ıa 
cllde bir parlaklık ve yal bir 
Tel'ir. Esmer ve çlrldD lılr ı... 

ltD tabii rukleriy'8 ~eflr. 
ol&rak, terkibindeki p;.,m ba 
unaur oJ&D ''Krema k6pUIO" im 
uaulU 1&yeainde Ud mlal1 faD Beber metftJllDe tabmlD edilen ~ 10 Ura olan 40.000 adet 119ttazılye 

pmtlılda atın •Jmacalı:tır. T~ 21.6.Nl camartıeel stmt1 -t ıı.ao da 
Ankarada ıı.x. v. •tmalma k®ı~ lııf11unm&lan. ıı:...ı n prtnam• 
si 20 11?'&7& k~ verWr. 10 OCıO adetten ~ olmamak IU'We ayn 
ayrı tekUfter de kabul edlllr. 'Tali'1er'..n tekltt edeceklerl miktar üzerinden 
1raınn1 kaU temlrJ&tJ&rl?e beDl vtJdtte ~ Pbiıelerl. C7WT'2) Unkapan•ndr Har~tçt Karamebmet mahallulnln Hlaaraltı • 'Oık1lp1U 

••• ~ INlıliF~~~iıalt~iliıi~4ıi1ao·k·&l~:m::dai6Mİ27:~~-.~2=o.a:4~k:a~p~ın~um:~a:n~1~ı~evQ!lveC.:•~bulla:ı~f~&f~::!~~l\ıl!-~l-....:::.ıilll~i.ıı1.._.~~~..,._-1"7-~~~~~~~ 
·~. taf:mtn et\Dllıı tt;&tz - ~ ôf9ft •• • I 

lıld& atın alJnacaktır. İhalNı 21.6.9•1 Owıtarieai günU aaa: 
11 de Anltarada JUıl. V. w.Ul:ıllma l&oDdQonunda yapdac;aktır. 

10.000 adet.ten aflllı 01ırwuk OMN Qn Qn tekUaer de kabal edilir. :mv. 
m ve prtnameal 32 U7a7& ~ allDll'. Tallplerbı teklif edecekleri 
mllm:' 1Jarbıden bp1lql katı tem!Maartıe beJU ftJdtte koml8Joaa pımeıe. 
rL ('Z'1.t7'8) 

. • • * 
600 toı. ~ çaı.yır otu puarhkJa atm &lmacaktır. 1'ahmbl bedeli 

24.000 l1ra kati teminat. 8800 J.ıradır. tb&ı..ı 19.6.Ml perwembe 11bıtl 1aat 

11.de ADbr&d& Lv. AmirUll -~ koDıiaycmUDd& j&pılacaktır. Tatfple. 
riD belli nkttte koınia~ pblıe!el'L '(INW!leO) 

.•• * 
PuarWda 20 adet ordu tipi •epetll moto.lkı.t, atm •'IJıutc&lrtlr. Bebe. 

rintn taıam1n fiyatı ııco Ur& bepelı)tıa na .tem••etı aaoo Uradn'. thaıeat 

30.6.Nl cuma gQDU aaat 1G te .Aııbnda ,IUl.V. atmaıma kom1syaaunda 
)'&Pllacaktır. Taliplerin be1ll Yakltts kom!qona l'fbMlerL ('7-'IH) 

•• * 
Beher kllOIUD& 5 kurut t.bmln edilen· 2000 ton 'b&lya1J kuru ot puar. 

1ıkl& aalQl &lm-,c:aktır. :bWul 24 6 "1 A1J ıonıı -.at 15 te BalıkMirde ... 
kerl ııabılalma kcımi8yrnund& Y&JlX:aeaktır. IUU temtD&tı 12.300 llradlr. 2l50 
tondan aptı olmamak tJıere ayn AY!" taliplere ele naaıe edUebUir. ıcv..ı ve 
prtnamesl komlayonda g6ı11ıtır. (10C5.4817) 

• • • 
• GeeteTUecıelı: be! yere taJtm ~ 90. 90. 90. 76. 75. 30 toa olmak üzere 

celUf' .UO ton kuru ot puarbkl.& • tm &lm.t.calitır. thalut :U.6.941 laJı gtı. 
Dil --~ 16 te Bolayırd,a uked Mlnıalma ~Unda yapılacaktır. Beher 
kllOIWUm tahmin bedell 6 kurut ııo ADt1m '" kaU teminatı 6737 Ura 80 ku. 
l'Ufbır. Her kalemi ayn ayn taılp~re de Ul&le edile~. (10W81&) 

* * * 5 adet ksmyon a· .ı>ae&ktır. Bcherlnfn tahmin bedeli 5l500 Ura teminatı 
4121 lfNcbr. PUatiıkJa eblltmetl 28.6.941 puart..t gOnQ aaat 15 te Anka. . . 

zabıt Ye muamelAt mUdl4ı:lUıu ~ı.e~~ ıöı1Uebilir. Tahıniıı bedall laill ıı.. 
ra"' ilk tennnatı 96 lir& 68 kunıft.ıır. thale ao.6.Hl ~ stmU ._t lf 
te daiıni encümende yapıJacaJctr.-. TaJı.ıefhl ilk ~ mak1'us weya pıek. 
tuplaril6 Uıale gOnU muanen n.atte da1llll enctlmeade banmmalan lbmıdır. 

<4ntl 

u.ooo kilo ıc kurut 
38,000 • T • 
~.000 • • • 
48.000 • T • 
10.000 " u • 

1.000 demet 1 .. 
(10&4816) 

NURi BELLER 
aoıaa .. aua BAll'l'••.mJUC 

Aabn C&dde9S No. ft 
iılua,.me ....u.t: 11 deD ttnıarer. 

-
V A K 1 T matbaası 

K ita o kısmıııı 
. . . 

tanzım edıp 

qenide 
a·çmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete m.asar. 
Tabiler .,.111'"'"• ,.·~,;.; •"ıe ... i abr. 

................ :ıım ... 
"Fakat bura8ı öyle bir 

ev olsun ki ben istediğim 
zaman i s t e d i ğ i nı duvan 
yıkabileyim, istediğim ;yeri ı.te. 
difim tekle sokabileyim saray 
nazın bana kanfmaeın.,, Bu va. 
ziyetten feV'kallde müteheyyiç 
olan Biapıark çok yaknı bir doe· 
tuna: "Halı.aki 111 dakikada bir 
his politikası gütmeme imk!n 
)'Ok,, demiştir. "Yanmn" impa. 
rator.ıuıa müracaa.t etti onu ga. 
yet ~l' buldu. Ona ga;yet 
keskin bir eekilde kendi pr4'fl8İp
lerini anlatt. Ertesi gUıı bütiln 
bunlar hakkında nazırlara 'beya. 
nat verirken ölüm haberi de 

S\tıtJjCt millJclm•ta 

geldi. ' 

rv 

Friedr!ch'ln ya.km cıo.tu otan 
Robert.J>cobun ölüm Jtllnüne ve 
ona takaddüm eden yirmi dört 
aaat içinde g&:terite ve Jdılakl&; 
rile töY'e "8kalan l&hit olinuıt
tur. Yirmi cmrt saatteflberi pto 
o gUııe kadar timmenin görme -
mit oldufn tJlrçok zabitler tara. 
fmdln .waı ecJiJrniati. Onlar ge. 

lip yerlepıif, yiyecek bir 18)' ve 
yatacak yer ist«ni~rdi . .tımpara 
tonın ölümünden birkaç aat 
evvel earaym yeni maraş&Jı, 
yeni hilkiimdarın i· 
radeeini bildi: "Sat.oda bu
hmu.lar • bek' de dahil • 
ptoyu terketmekteiı ve hariçle 
muhabere etmekten menedilmiş
lerdir. Tabiplerden biri ~todan 
çıkmak istene hemen ~ e
dilecektir.' 

Saat on birde yani imparator 
ölO, ölmez manzara birdtdJfre 
defitti, il.ilki imparator katle • 
dilmlıt onun dHp•anı ve varl3i 
onun )'Wiııi almak için 'bOtUn ter 

HAYATI .YAZAN 

f Mil LUD.Vf6 

• 17. 
tibatı daha evvelden almJtb. 

"Mektep fırkasının kıta.lan 

jimnaatik adıml&rile birdenbire 
eatoya yakl3§1D1§lardı. Metodik . 
bir pli.n takip ediyorlardı. Tera-
88Jll!l önüne. bir sra silAlılan 

doldundm111 nabetçüer dikildi. 
Her zaman ptoya geldiji aman 
istenilmiyen bir ziyaretçi ola • 
raık iıltiekat gö~ binba§ı Von 
Nalzmer ölüm 1111.atinde atmm 
dizginleriııi tutarak sarayın et • 
rafmda dıolapyor, emirler veri • 

nöbetçileri ~ edl~. 11:.: blı.aıian ~ d6l't 

nala çıkageldiler. Kıtalar sara -
yın bütün medhallerini tuttular. 
Bu suretle pto gayet 8*ı bir 
ııurette abluka albna altnmll ol. 
du." Hekimlerin karan berine, 
otopsi yaPmak ilan Virdıov'u 
çaP.mak bere bir telgraf ha. 
mlandl. Bunu yollamak için ıe. 
YU&ya çıkan bqheıkim n&etçi· 
nin ''geriye" emriyle karplaflı. 

Eğer m~avemet ebıe ve emre 
itaat ebneae1di onu flevtff •· ceklerm. Yeni . hUkiimdarm lel' • 

yaverinin Wldili '* waika cılma 
.... 8U'$1uı ç6map iımil:tn 

yoktu. Telgraflar da kontrolden 
geçiyordu. Jşte bu suretle sabık 
imparatorun ptoeunda bulunan 
insanhlnn hepli yeni kralın mah 
bu8u idiler. · Rekfmler, erkek ve 
kızkardeşleri, hattA anneel bile. 

Annesi, ltD# imparatoriçeye 

kendiaine müeteena JJtuamele 
yapılmam için ojlu yanında ta • 
vamutta. bulunmaa:nıa beyhude 

yere yalvarmıetı. Haftalardanbe
ri devlet vesa.Ucinin Londraya 

gltmif olaıaamdan filpbelenen 
oflu bebumım öliiaünün yattığı 
bu ptoyu tir ble sibi -kontreill 
a1tma •mnftı. Bir an dOit••• 

Yeni imparator VolııMrsee 
refakatinde tahal ~ 
sederek parkta ~ 
raz 1011ra kendisine bir zarf 
tirdiler. Bu art cUla.undai 
Prusya kralma w!rien iV 
Friedrich Vilhelm'in meJıı:i111 . 

Bu mektupta kral tültm& 
rül et.mit olan her ~ 
sine. kenaiainden mrla 
olan kanunu eaaainin bir an 
ve1 orta.dan b!lnnı• için 
mumı iatemektedir. Genç 
parator bu mektubu hemen 
tı. 

(Devamı var) 


