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Bu sabahki 
haberler -

Busabablri 
Alman 
teblill 

Sovyetler ihtiyat 
kuvvetlerini öne 

sürüyorlar: 
Fakat ileri harekatı 

devam ediyor 
Bertin 16 (Uadyo) - Alman 

b~uınandın!•Jı tebliği: 
Alman ordula•ı Stalin hattı ö

~ınde DinyepP!' ve yukan Duna 
~erinde (M!nsk~n şimaJinde) ile
:rı frıare'ketleriııe devam etmekte .. 
dirler. 

, . Sovyetlcr, Aiman ileri hareke -
t'ini teıvıkff eyleme!\: için ihtiyat 
kuvvetlerini onr• sürıneğe teşeb -
büs etmişlerse de bu hareketi 
durdurmaıfa muvaffak olamamış -
lardır. ::>ovyet!,·r ağır zayiata uğ
ramışlardır. Aımaıı ileri hareketi 
geniş bir cephe üzerinde devam 
ebtnektedir. 

222 tayyare tahn'b edildi 
Beri in 1 ' (Radyo) - AL 

llıan Baş kumandanlığı tebliği: 

Yazı işleri telefonu: 20203 --ÇARŞAMBA 16 TEMMUZ 1941 • 

esnasındcı yanan blr şehir Şark ceD:ıesinde't gelen ilk resimlerden biri: A!1ııaıı ilerleyi§i 
ı······--·······································, ---------------

Londra ba 1 ŞiDDETLi ı Bariyere 
sababkl i BiR TANK mlttellkler 
vaziyeti l MUHAREBESİ bAklm 

aasd 1 Berli;;; göre Mütareke şartları 
giriyor? 1 vaziyet ilan edildi 

E.;ransızlar memleket
lerine dönebilecekler 

İdare işleri telefonu: 20203 

1.000 mahkum 
ziraat işlerinde 
çahştırllacak 

80 kadın mahkum da Kayser 
bez fabrikasına sevkediliyo 
Ziraat V ekaletile Adliye Vekaleti arasınd 

yapılan müzakereler bitmek üzere 

Anıkara, lfı (Hususi) - .M.uğla-ı tan sonra geriye kalan para k 
daki 4-00ı.000 dönümli.ık Alman dileri namına bi ı· bankaya yatı 
çıiftliğinde 1000 kadar mah'kflmun l ıacaktır . 
çah:ştırılma31 hakkında Ziraat Ve
kaletile Adliye Vekaleti arasında 
cereyan eden müzakereler b ' tmek 
üzeredir. 

Verilen m,üum::ıta nazaran bu 
büzyıük çiftl:kte çalışmak iç;n ay_ 
rılaoak mahkumlar diğer iş yerl•.?
rinde halen çalıştırılmakta olan 
maıhlkumhrın tabi oldukları şart
lara tabi olacak· ardır. 

Bu mai:ıkCırr.Jarın ç ı !t.l ı kte hu
susi pavyonl . .ır1 bulunacak, yemek 
ve elbise gibi zaruri ihtiyaçları 
Ziraat Veka1Ni tarafından temin 
olunacaktır. 

Ma!h'kunıların emeklc•ri muka
&ilinde alacalcları bir miktar yev
miyeden ı)u masraflar çıkarıldı'\<;:-

•• 

.Bu suretle mahkürr.iyct m · 
detlcrini ibıı.&l edenler ellerin 
bir m~ktat" se!'lll<'YC' ıle köyler! 
dönmek imkanını bulacaklardı 

Maıhküml:ır çiftlıkte her tü 
ziraat makinelermi kullarım 
oğrenee<:?1derclir. M(ldern aletle 
zeruyat yam'!lak iç!n belknm 
liizıım bütün usul ve ka;delere 
vukuf payda edeceklerdir. 

Ayrıca mahkilmıyc-t müddet 
ri iki sen~yi tecavüz; ı.:>.:1en 88 kad 
ma'h'kılm da çalı·~tırı:mai: üz 
Kayseri ht;ı7 fabrikasına sevked 
mektedirl~r. Bll mahkum kı:ıdı 
lar da diğ~r iş yerlerinde çalış 
maıh'kumla>:ın tab: C'!ldukları şa 
lara göre idare olunacaklardır. 

Uç yapağı taciri 
ihtikar suçundan 

tevkif edildiler 
14 Temmuz: tarihinde yapılan ha 

va. tn1.1itarebelerinde 72 Sovyet tay
Yateıgj duşürülmü~tür. Ayrıca yerde 
hulu.nou 15 O tayyare tehrib .edil -
mi~r. 1 .ıt Ten muzıda tahnb edilen 
tayyarelerin sayuı 222 ye baliğ ol
maıktadnr. Bu auretle şark seferinin 
başlangıcındanberi imha edilen Sov 
yet tayıyarelerinın sayısı 7 182 dir. 

Basababki 
Sovyet 
tebllll 

Müteaddid Alman 
motörlü grupları çok 

fena vaziyette! i
l Kiyef mıntakasında 

mukabil hücumlar 
ı püskürtüldü . 

Londra, 16 (A.A.) - Sovyet j Berlin 15 (AA.) - Pazar-
tebliği, Kızılordunun merkez ve şi. 1 tesi günüı Stalin h.atıtıntn talı - J 
mal cephelerinde giriştiği mukabil rib edilen istihlc.imla.rı arkaeın.. ı 
taarruzları gittikçe şiddetlendirdi _ da açılan boşlukları doldurma. , 

' ihtikar hadisesi bir cürmümeş 
hud sonunda megdana çıkarıl 

ğini bildirmektedir. ğa ve Almanların Kiyef e doğ_ 
Almanlar şlmdi başlıca gayret .. ru yaptıkları ileri hareketini 

lerini şimalden ve şimali şaıkiden d'Uırkhııtinlağla lteşelbbüaı eden 
Mosikovaya doğru inmeğe sarf81: _ mühim Sovyet zırb.lı te~ekkülle.. 
metedfrler. Fakat, bütün hüeumlan ri taımamen imha edilmiştir. 
pilSkürtübnüş, kendilerin çok ağır Sovyet tankları alelacele a- ı 

Dört büyük muharebe zayiat verdirilmiştir. çttan bpşluktara gönderilmiıo oı
dukıarınıdan Pazar gününden .. 1 

oluyor' iki tarafın da Mliteaddid motörlü grupiar çok beri şjd:detü bir tank muhare - 1 
• fena vazıyet~e bulunmaktadırlar. besi cereyan etımeğe başlamış.. 1 

zayıatı ağır Fazla mlktat"d.ı Sovyet tayyaresi, tır. 50 _ 70 ton ağırlıiında yüz-

Yapağıyı 97 buçuk kuruştan satan, fakat 8 
kuruştan fatura tanzim eden tacirlerin 

muhakemelerine dün başlandı 
Dün Asliye 2 nci ceza mahke- di /buçuk kuruştaı'l satabilecekleri 

· ·· him bir ihtıkar hfıd•se- ni, fakat faturasını 81 :kuru§ta 
mooıne :.nu . d kl . . ·r .. tın si .intikal et..ıniş ve duruşmasına tanzım e c~e erını ı a ... c e ı 

k va 16 (Rad o) _ S düşman 1ıatlınn-ı en yakın bulu.. lerce Sovyet ağır tankı Alman 
M06 0 b "' Y ov - nan tayyare mevdalllarını bom ~ tarlklarının ve müıreıttebatının 

yet istihbarat urosu tarafından bu ,___ kt' ı: ........ ı..ı l _L_,.b d"'- · 
.abah 0

....,..e&len harb tebliği: Uiil0dııman ettae (>( r. 8~LU\. a.rı at.eşe tanu ~ UUIJf ~ 

!başlanmıştır. Fiat Mürakabe Ko. !erdir. . .. . . 
misyonu memurlarının zabıta ile Fabrıkator Samı Ozan bu garı 
müıştereken yaptıkları hır ciirmü.. teklif karşısında hayret .. etmekle 

General Dentz bfr merasim - me$J.ud sonunda meydana çı'ltarı~ beralbert ınuhatablarını şuphelen 
esnasında lan bu mühim ihtikar hadisesinin dirmemiş ve istedikleri ~iata ran 

.,.... k • h · · · !'erdir. 
15 T ......... ımuz günü ..Jevanuncat Hitler arnı·ga ı umumısınm 

q.<•-·- '\: d 1 h Ağır tanlldardan bazılar! 15 
Pskov, Porohov, Vitebıik., Novog. tebliği, Alman or u arının er lik roplarla müce.bhe:ı: bulun • 

34 .. d nb . d d Su mahiyeti andut•: olduğunu söyliverek ÖmeL·abid 
gun e erı evam e en - ı- ·b' dak" h - 1 · h eiketı 22 maddeden ibaret Balatıta çom~ fabrıkası saht ı hanın ı yazı aneden ayrı mış.. 

rad - Volinl9k i&tikametler.inde """k tarafta durmadan ileri harekatıııa k B _n_ bü ilk - -''-""' ma ta.dır. u çao&. ··y· >110K.-
r.ıye • ' · ·· G 1 1 d t bir mütareke hükümlerile nihayete Sami Ozan evw~lKl gun a a a 3 ır. 

§iddetü muharebeler cereyan et - deva.m etti!thrinı bildirmektedır. lar da muharebe ırN:ydanında 
mi~ir. • . . D. N. B. diyor ki, şimali şarlci - kalmıttıT. 

Pskov - Porohov ıstikametınde l . b t b ~--· t 1--· .-.1.....;..~ Kl f . 'b bü ilk bi; deki Alman cep ıesı aş an ~.a .,..,v,e u.tVV~ ~:·-n ye 

ermiş bullfnmaktadır. Gelen ha - ömerabid hanmda. yapağı ticar_e- [)oğruca F~~t Mürakabe Ko. 
berlere göre bu hükümler hülasa o- tile meşgul. olan Ihsan Sımbekır, misyonuna muracaat eden fabrI
larek pınlardan miirekkebdir: Zeki ve §Ürekıl'3ı firmasına mür:ı- katör, ce':'eyan! hali alaka:larbra 

(Arkası sa~a 7 eütvn 4 hı) caat edereit 20 bin kilo yapağı a- anlatmış •ıe bu suretle İhsan, Ze'ki 
daha aabaıhitaın ıtı aren Y vasati olar~ 80 k•lometre ileri go-. "---·-(D-ev111n1 _3.-uncu-·aa···yfa····d·•a••) ı dfuıman mor.ör•ü kuvveti~i ihata et- tüıniilmfü•tür. "._ _ _, 
tniş olan ordumuz, bu duşman mo. -:1 

törfü kuvvetini, kııım kwım, parça 
parça imha ederek birçok tank. 
~ııtılı araba, otomobil, top, m~ki -
nel.itüfek taıhrib ve iğtinam etmış ve 

C Askeri vaziyet :J 
Suriyedekl harb bize 

neyi isbat etti ? 

G 1 b
• 
1 
. ...,. laca.ğını söylemişti.r. . ve şüreldısı firmasına bir cürmü .. enç er ır ıgı ıBu firmaya izafeten Jhsan, Ze- meŞhud tertib ob~muştu•. 

iki ve Kiloğolos, fabrikatöre: ('lle- Fiat Mürak:ıbP Komisyonu kon-Türkiye futbol rindeki yaf)'lğı.yı ancak doksan ye_ (Ark•s• sayfa 8 sütun ı de) 

birincisi oldu düşmanı gaııbe atmı.~tır. 
ViteWk istikanıetınde şarka. g~~

rneğe çalışan büyük mikyastakı auş 
rnan mıotörlü cüzütamlarile ordu .. 
l'nuz arasındia ,,iddetli bir muharebe 
l>aşlur(ışt:ır. Harb ela.n devam . et: 
rnelcıted•l'. Her iki tarafın da zayıatı 
a.ğırdlT. k , 

Vovograd _ Volinsk isti m;tın -
d'e, şarka ge901eğe ve fena hır va

(Devamı 3 üncü 1ayfada) 

Beşiktaş dünkü maçı 
4 - 1 kaybetti 

:Ankara, 13 (Hususi) - Bugün 
• t 19 Mayıs stadında Ankara şampi-

Şark cephesinde SOD vazıye }'K>mı Gençl~rbirli~ taılumı ıle 

Yazan ·. Emekli •eneral K milli küme şampiyonu Beşiktaş a. 
D ... rasında Türkiye futbol birincılıği 

Dr Ziya Gün dun Suriyede general Vılsonun ku .. I ~arı kalmad.'.ğını ~tira~ e~en final maçı yapıld1 . 
• mandasındaki İngilız _ hür Fran. Vi§i kıt'~lar:~:ı, g.os~erdıklerı yük~ (Arkası sayfa 7 )Ülun 6 da) 

Vefat etti sızlar orou:ıile general Dentzin sek. vazıf~ ~ıslerma.en. ~olayı as~ A k d b Ü gece kumandasında bulu~an Vişi ordu .. ken şerefın ıc8:b ett ırdı~. muame. n ara a ug n 
Bür müddet evvel servetinin mü.. su arasındaki harb 34 gün devam lenİin ya~ılacagı bu mutarekena. b h 

lı{ın bir kısmını istanbul Ünivenıi- etti!kten sonra 1-1 Temmuz sabahı menin hükiimlcffi arasında tasrfrı ir ava taarruzu 
te9lne terketmiş olan profe9Ör dok- iki generalln Akdenizin şark :;a.. olunmuştur. Ayrıca, g€neral VıL 
t4)r Ziya Gün dün akşam saat 24 e bilinde ve bu~iirı kti Suriye - Filiı.- son, siyasi old ı.ğu kadar da askeri tecru·· besı• yapılacak 
beş kala Cerrahpaşa hastaneshı<le tin ihududunun ttıkrihen 20 k'lo- olan <laha kat'" bir harekc.>lle ımza 
"efat etmiştir. Merhumun bir mi~ - metre kadar -.:cnuhunda bllluııan meras1mini müteakıb Fransız 1z- Ankara - Yarın (bugün) bu -
~on lirayı bulan servetind~n yüzCle. meŞhur Akka şehrınde im.!a et- zetinefsini okşayan çok nazikane ra.da saat onda tın hava taarruzu 
~"ıni beşi m~fuz hisseli mir~s~ıla. t'kl.eri bir mütarek~ ile sıına er- bir mesaj ncşrctm ·~ ve bu mesa- tecrübesi ~pılacaktır. Bir tayyare 
~ ayrılacak ve geri kala~ı b~t h~ miclil", Mütareke müwkereleri e. jında Suriyedc yapılan muhare. canavar dı.idü.lderıni öttürerek şeh-
~eti .d . I d Ünwcrsıtenın ':#"./: "h L bel--.ı y· k • 1 d b k . d 1 k ij· n ı aTem a tın a C peyıce uzun surmüs fakat nı aye ~ue ışı ı. a ann an aş a rin üzerm e uçuş ar yapaca ve ca... 

1lll İ§lerind.e ku.llanı~ııcaktır: ena- bu · müıtare~~ b·r eı~ri vaki olırıuş- hiı<jbir yabancı kıt'a ile karşılaşıL navar düdüklerinın ha~k üzerinde 
te anmaeim.i Onıversıte tara~ tur. Artık mukavemet~ de>1am (Arkua sayfa 7 ıWua S te) (Arkası sayfa 7 aütmı 3 te) 
'Pılacabır, 

• 

-- rm.........,.-
- Ba ,,e kadar çok güvercin böyle/ 
- Tabii biT ıey, diin~ada mlh iginJe Y«f4Y"'11 1'"'1 marn· 

lelret kaldı iti ... 
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16 Te1Dmu SON POSTA Sayfa s 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Baberıeri 
. --

Baltıkta 
bir deniz 

barbl olda 

1 Hususi otomobillere seyrüsefer 1 Bulgari~~ tahşi_dat 1 Ç' rv. 
müsaadesi verilmiyecek habe~ını tekzıb 

edıyorlar 

Rus tebliğinde 
verilen tafsil at 

Taksilerde tek ve çift usulünün ilgasına dair 
karar hafta sonunda ilan edilecek 

Suriye mütarekesi Dentz'in bülmmetine vcnliii rapra 

B 1 1 
iD.erineclir ki İngiliz kumandanın • 0 az ara Yazan: Selim Ragıp EIJNf elan mütareke istenmesi muvafık 

:1: •(!_ d • ku l • ı ıöriilmiiftiir. Fakat bir taraftan in. 
ngı~. ve ommyom vv~ en. ııillzlerin ileri sürdükleri flll"llann 

Anlkara, 15 (HusU'Si) - Taksi- mmdan <?S<tslı bır netice verm€di
lerde tek \'e çı!t usulünün ılgası.. ği ~lcrı:?!< ilgasına lüzum nasıi 
na daıir kar.u hazırlanmaktad .r. olmll§fur. !~ara_· hafta sonunda 
Bu usulün tatıb:kathı bıJh:tssa b~- ilan edilecektir. H:ısus; otıJın•)bıl. 
yü!k şehirlerde mi.i~külat doğur. lere seyrüse{er müsaadesi verıl_ 
duğu ve oonzin t:ıaarrufu bakı- mesi mevz:.ıubahs '.ie~·idir. 

taa .. l'DZ le ~~: F~anaızların ~e>:e çok ağır addeclilmeU, diğer waf. 
A kartı ıiriftilderi lıtarruz bueketı bir lan "t lru ı k mütareke ile !L buld F'l' 1 mu eamz vvet ere artı mu. 

'' 2 distroyer, 13 
nakliye gemisi ve 

mavna bahrıldı 

b 1 
v nuıayet u. 1 u • ı kavemet imkanının mevcud ima 

azı .. ıgı Vtİ1;\ O~~--_!~e kiraktanb. 5.u1 ~edhaelci maaı Viti Fransız bükLımetinr çok 
A lfl me~e Ufl ır ı en • _:u.::ı bir _ _ı_id L •--__._ 1..--•-..1 - c • k' "ovt-'" ınev. e Dlr&11>nılfbr. 

1 
~et ~•11 7,aman ~unyede ı Niba _ .. ··1 • •• ...__ ._ 

asi Siz · etin v· . k 
1 

. y.,...u enur, mu~ea.enameye 
va~ ,t;r• 1'~ • lf1 ~vn! ~ .a· imza atarak kendisine i.yan e:mit 

Ki 1 
leybine donecegını tahmın e.:mqlik. bazı Fraıwz generallerile hit mau 

~Sovyetler taralınJan ne ge
rnice, ne de ta) yarece hir.bir 

lıaytb yoktur-.. 

e e kar,1 1 •• ço• rçı• ı Taarruz hareke!inin ilk haftaların- baJında mevki almay'! mecbur kal 

Tu .. rk • B 1 •• da bu tahmin tahakkuk ~igi gibi ____ ._ . . ..t _, . . -U gar muna• L--1 • .:.a , • llWUIHUl lÇln mu ArCheOln ın'l7.8SI va• 

b kit B 
·~~ ~ııcın!n otuz befin.cı zifesi Suriye askeri makamatına are as,a'I sebet erinin ihlalini gunu de aila~lı !aa~ıvete son veril. btrakılınıı ve Viti, b5vlece general 
mek mecburiyetı hasıl oldu d" G u ·1 h h · b' h kuk. . 'hd f d h b 1 Su . edeki v · . ku ı . . o o le er ~· ır u 1 

d ltt l .k ıstı a e en a er er ded' ny l:r- 1,~t~r~n :- tema~ gelmekt~n ku ..... ılmuıtur. t,. 

Almanların 
te'8 b bii.sii. 

evam m e 1 ~01~ ~ ,u~ 1 kln·ı·e te bundan dolayıdır ki Suriye mü-
Sofya 15 (AA.) - Bulgar a _ k .. ~~-·-~· d a a. .. a~ard. ngı ız tarekesi. bu harbde görülegelen 

d. ua ttl . b ldıi a.r·~•n an mutema 1 surette ib l llil' lit'ka t h" l . e 1, 0 1' 1 
• Jansı i riyor: tak • alabil b' .. ıan ece ı po ı eza ur enn.. 

B b• vıye en ır mut.-arrı:ı. kuv. d •· • · mab b' · 
a:ı.ı ecne ı ajansları ve bu me.. t ı..-- d S • ..d ,.1 . . en nev ı ClllUlle sus ır yenı 

nd:a 
.,.. . l • ve ..... ,ısın a uMye mu a.ı erının .. lmu 1 ya utse a1ansı, Bu gar kıt ala. eaaıen mabd d lan numune o J o uyor. 

a.---~~vyea, tl5t""b(Aliği.A.':) - Bu sa. (Alman teblı•gv 1•J rının g\ıya Türk hududun.da ta - luna olsun, :z; d sayısırdeb; ~ Suriye harbi. Viai için zanıri ve ~ .;:J\,> " "Rus mı·ııetı• şı·mdı· haşşüd etmekte olduğuna ve Bo - cell b' barb' • be~d•w• e,~: -iimidaiz olarak kahul editmif bir 
- 1 " bi . . h ır m aca enu '"' eua !!--.l le id. Bilh • illi . . 14 Temmuz g\inü, muharebeler gaz ara arft r taarruz ıçın azır. k.irlıklara elbette k' kati dı m-=-ue 1• usa ayru m • 

finıali g . • b .. \.. \.." ''Ş k h • d k• müttetı•kı·mı·zdı·r,, !ıklar yapıldığına dair haberler i - Nı'•--'-'--- bir lık bir'. ~namd alez .• ye:e menaub in.sanları ul'ftlatbr • 
, aroı., gar Ve ceDw-uU garı•l ar cep esın e 1 d' 1 u.mll ay muca e nın __ ._ L-L mınd la • • latıilkarneU nnd d t f IJılla e ıyıor a.r. ne:icesi de bunu teyid etti ...... -ı an Fransız r sçın 
.,_~, ~ ~ evam C m:ş ır. Bul.gar ajansı, Türk - Bulgar mü F-'--"' Suriy-.ıe k ...... ılık.Jı m:~-- buauai bir elem vf'lilesi t*'l el • 
"Ylalarınuz düşmanın zırhlı ve h ek kk _ı_ ı ...- eo -~ --~lü ar At tera ,. ~a~~~ ~r~n aşikar bir tarzda . dele eden kuvvetler ıırasında im • melde idi. 
la . cü2JC.itamluının taarruz. Q Londra, 15 (A.A.) - Hoyter ~lalını ı~da~ eden bu h~bcrlc. - ün ve vuıta müsavataızlıjından Hud olan neticesi de fngiliz • 
lı: rı~a mukavemet etmişler ve mu- k d biki.ia:iyor: nn en ıltat ı bır tarzda tekz.ıb ed1L dolayı akdiae mecburiyet biall 0 • lere, Ortatartdlı ,.eni bir mevzi da-

aıb.ıl taan'IJl~rda düşmana ağ1r etme te ir IBugiin Avam Kamarasında söy. mesine ealahiyetli mahfellerce me.. lan mütareke, bu barbde emaaJm.e ba kazandınnıı oldu. Bu menün 
ta.yıat verdi:m•flerdir. 7• !ediği bir nutuk1 .ı . başvekıl Çörçıl zun kılımnıttır. raalanan nev'i cinsine mıdl1aa zn _ Irak topraldannt ve onun ötesinde. 

Gal1b isti!camet·naf' lnt'alarımız Sovıyel Rusya ile lngiltcreyı müt- BulgaıUtanın . Türki_yeye A .karşı raki anlapnalara bir yeni "ümane ki İngiliz mevzı1crini setretmell 
~~ava ~vvetle-rimiz 100 kadar 30 bin ltalyan askeri tefik olara;c ilan etmiştır. mueb1wane .~ıı.t~ı n~reketı pe~ala ma ilive ediyor. Mf'leli Yunanistan noldai nazarından lncı1tere~e bü • 
-.nan 1.ankı ve birçok düşman k h • Batjvekil dcmlştir 'kı: llmdur •. Turkıye ıle Bu.~garJıStan a: ~ sonl'artna doiru yiik faydalar temin ettiii muhak • 
o~iHerıni tallrib etmiş'lt!rdir. şar cep esıne (cB.ı bir ittifaktıu rasındaa dostluk mı..ına~etlerı ric'at battı kesilen Epir onluau da kaktır. Fakat barb bitme'1li,tir. Ya-
~uıbu garbi 1stikametinr.!e gönderildi Geçen h'if~,1 l'"C'nunda Britanya bendavamıdır ve ;ıeçenlerde. ımza - mütareke talebine mecbur kabm§, rın alabileceği pekil de meçhulü • 

~. alanımz, takrıben 3000 kişilik ve Rusya lıükCur.etlcn arasında la_naı_ı ddklarasyonla da takVlye e • faka~ bu tanı harek..t, bukuman. müzdür. Bu prtlar altınt'a Suriye-
~ oir düşman cüzütanun,t L d İ~iliz, Rus milletl~rile dominyrm. dilmiş bulunmaktadır. danhğın muvafaluıti olnuuiığı be- nİn ifa edebileceği bir rol vardır. 
~Ub ebntişle-rdi.... Birçok top, enlngra a lann tam muvaffakiy-etl.' müste. Moskovadakı· yanile recldeclilmit, mütvekeyi ya. İngilizlerin, bu rolü, keneli lehleri.. 
;::_ra~ arab:t Ye cebhane ilfi. dO~U rek düşmana karş!. mütte!ııd ha. pan kumandanlar da. bu vesile ile ne tebdil ve istismar P-tmekte aza.. 
-n ebttk. 15 & rekelte bumnmak için resmi b;r mu~a'1.e olunmu,lar•lı. Sunvede va.. mi itinayı göstereceklerinden fÜp. 
- Hava taamalari anlaşma imkanı hasıl olmuştur. Alman sefı·rı· ziyet böyle ohnl\m!Jltr. Vif& Fran.. he edilemez. 

1 Be.JI: • 5 ·A A ) Al l · ı saz hükUınetine tam.amile sadık 5 L . cJ2 C 
il 

4 .'I'emn1u"'. ooinu" ı..ava kuvvet. ı.un, 4 ( • • - man )lŞ.. Imza etli ~n ve metn· nrşredılen " ~- a.a. """' """'-- . '' c.- u nd l ' ıı...ı bulunan yüQek komi,er general rP9 7 L/t. ""' r 
ıı.:._~ı. düşıu:m tayyarelerine lru:ına an ıgınııl te1J111ği: Şark anlaşma harbin istikbali i.ızerine topraklarımızda 
-~ tneydanlarıru!a taarruz et. cep'hcsindcıki harekat terakki et.. pek ziyade hayırkar ve kuvvetli Bu sabahkı· C d A k I 
nıişler Ye düşman ktt'alarına zırhlı me'ktedir. bir tesir icrasınç,an hali kalamaz. eva çı a ın 
~=_..__nıotörlü cüzütamlarına şıd~lli 8erline söre Sovyet hiikimeti Bu pek tabıi olarak bır ittıfaktır 272 kişilik bir kafile s hı·...,• B ı· d ld 
.__._. 1ftdlıaalfleniir. Gorki'ye çekildi ve Rıus ınillet! şimdi müttcfıicL ovyet te ıgı er ın en ayrı 1 

HIMl muharebelnı ve tayyare Berlin, ı.a (A.A.) - Berlinde mlıxiir. (Alktş~RrJ. General Smut- Ankaraya geliyor 
llruvvetleı·imizir.. hareketi hakkın- dıcNapın :.~ cıd:M ~elakk. edılen h~- sun mutad kiyaseth sözler~le yap. (Battarafa ı ;nci &ayfada) ı Berlin, 15 (A.A. ) _ Cevad 
da şiandi da~:ı mufasnl malümat =~ ~~-k~~alın bv~ Sovy:t ~u- tığı beyanatı buı·acla tekrar etnı€k Kars. 15 (A.A.) - Sovyet Rus- zi~e bulunan tanklarla birleşme. Açıkalın a:la B •rıinden Viya.,a-
almmışbr. ' ıt t? u unına ta ır. isterim, ura bu sözler krahyct hü. ya ile hail harbde bulunan devlet- ğe çalışan düşmun piyadelerine kar ya ihareket etroış Ye garda Türk•. 

12 Temmuz akşamı düiı!nan Bu husu~a Moskova • tarafmtian kümetini.n ooktai nazannı teş!kıil J.er lbüy.ük el-;ı '.ıkle:- heyetleri ve şı şiddeti~ taarruz eden ordumuzla 
k'rt'aları.nın ve tBnklı!rının bulun- y~pılan teKı~b burada ooğru adde- etmektedir. Smuts şöy!e demıştir: bu :memleltetle:- tebaalarından 272 düşman pjyadeleri arasında şiddetli ye büyük elçlsı ve Alman haric'ye 
d4tğl.ı nakliye gem:ıeri tayyarele. di~tedır; • HiQbir kim.:.-e .şimdi bizim korr.iL kişiliik bır kafüe ev\·elkı gün saat muharebeler cereyan omıiştir. nezareti mümessılleri tarafından 
rimiz taufıo4la'1 B:llttk der.iziıwle Kiyef idametinde nistler saünd~ olduğumuzu ve birde Kızıl.c.lit huducl istasyonun. 15 T eımmuz günü, hava kuvvet- selamla_n_n_1....;;ı~~tı_r_. -o-----
pülımüştür. Bu nakliye gcmıle.. ~oımanya.. radyosunun ve~i.~ ~niıınıin harbini yaptığımı7.ı dan Tür'<iye topraklarına geçmiş.. l'erfmiz, <ıındıumuza yaroım ederek Lord Halı.faks Hı·n· 
rini distroyeri~:-. hii<:ambotlar ve malu~a.tıa gore Moldavyadan yu~- soylıyertlZZ. Kurdl~ kuzuyu iciare lerdir. dÜflllan motörlü vaıntalarına, tank. 
-av tayyarelen hilneye ediyc-rlar. y~!lrRan. •. R~e.~ orduları~ Dsn- etmeık l.stiyenleri Naziımtin h-Br- n ..... ıarında Aimanyanm Moskc. laıa \.e d~an hava meydanlarına distan umumi valisi 

1 l h 
:l... y.......,, nehrinin bütan u:ırunlugun b " ~ - pc!-te•' darbeler indimıekt~ devam 

dı. 8alhk fılo9\ı tayyare ere aru da ek Bu chri - ıni yapmakla ith:ı.:n etmek daha ve büyıüic e1~·si B. Schulenbourgun etmiş ve omanyada Ploetti petrol J 

'

emil.erile ve sahil b..ıtaryalarıle ı n burgeçe~ ' d g_ ~ • ne v~~mdlf- doğru olu!·. Hitlcr şuursuz mega.. bulundıuğt.1 bu kafile de 2~7 Al- t-:..•tı 1·L Sulı'nadaki depoları ve O uyor 
ed ek ~ . t rd ar, a~n a neon &fllllfıu ır. l . . ·ı R .. " ~ re St.oı1cıh 1 15 (A A ) D Ih. 

taaITUZ ~C' agır. zayıa w .'r- Harekat Kiy~ .ietikametinde devam .o!11a~ı ı e usyay.ı mu~a.~a? man, 17 Rumen, 13 Mncar ve 5 Tuncadaki iskeleleri fiddetle bom- 0 m, · - e '" 
miftiT· 2 distroyer ıle 13 naklıye etmektedir (Rad paet ') ıçm muca:ie~'?'ye rr:ecbur f'ttığı ıçın Slovak.tan rnürekkeb bulunmak. bardxnan etmittir. den Exciıan.ge Telegraph İngdıs 
gsnisi ve mavn.ı batırılmıştır. 30° bin ı~ Y~eri ... Rus ordusunu takdis ediyor V<' ko. tadır. Şimdi tahakkuk ettiğine nazaran ajansına biidirildığıne &<>re, Hın.. 
~an .~aada lft3x. nakliye gemisi Romadan gelen haherkırc göre ~-=~ ~mdesdmı:? hiç iştirak f~t- Heyet Kızılcak istasyonunda 14 Teımrnuz günü cereya;2 e~~..:=~ distan pafltaht·nı:l niJfuzlu mah-
ile bir dıstt~er -t§ır surette hasa. .... rk -L......:._.ı_ AlnıaınM 

1 1 
mel\ıl)ızm ou (lr u~·a tam muva a- Harici'Ye Vı'ka~eti mümessili ve va ınuba~~~~N:~1·n~.e veya tahr'L feller.iınde, Bl,.viik Britnnyanın 

lm 1 J ,.._ ce.,.acanouc r A yan n.. ki t1 t . r H't1 K E . D' kt- .. t f tayyal'e9İ auturu mut 50 b" "k ı .. L d H ra uğ'ratı •ş ve a ev er içinde hı- de herbetmek üzere Vi;yanaya gel- ye er emenr,ı e' 'YO"UZ. ı er ars nınıyet ıre ,,nı ara ın- d'l . . Bizim kayıbımız 24 tay- Vaşington uyu. e cıst or ~ 
rakılm~ır. Sovyetler tarafından mit olan İtalyan kuvvetleri 30 bin komüni2lm<.> kP.ndısini rlüşman e. dan !karşılanmış ve •stasyonda kı. e 1 ':i~"'· lifaıksın Lorıdra7a avdetinden so11-
ne gemice, ne de tayyarece hiçbi!' kipclir. ( Radyo ıueteai) derken bizi Sovyet uınd~sine dost sa bir tevak~uftan sonra birbırini yarBirırdiatroyerimiz. Fin körfezin - ra Hindıs.aı1 umumi v;;llliğrne ta-
kayd> ydk:tur. ~ istikametinde yapmamıştır ... ~as~ ki evvelce takiben hueke~ eden trenlerle de düşman tayyarelerinin hücumu. yini muhtPmel telakki edilmckte-

AJmaniarm ihraç tıefeLbaai Hardkit haliında gelen haber- Rusyal?, kom~nızmı kuca'klama. Karsa gelmışlcrd:r. na uğramı "" da, kendini şiddetle dir. Lord Ha!ifak:; vaktıle Lord 
Baltı'ktaki dent'Z harekatı, kar- ~re göre ~e'*-8 ile . un.ingrad dan haınane bır tarzda dostu yap. Buraya muvaealatlarında kafile müdefaa ederek tayyare dafi top. İrwin ünvanını taşıdığı sırada ya.. 

... 
1 

,m.;terdiği vaziyetten arae'11ıda dernityolu Almanlar ta - mıştı. anasında bulunan büyük ve orta Jarile iki diüşman tayyaresi düşiır-
ıruatmanın o---.. Al a 

1 
. E refından tahrib edilmit. birçok Al- Rus _ Leh müzakereleri elçiler ietaayonda vali ve mevki ko.. müştür. Dhitroyerimizde hiç bir ha- ni 19'26 dan 1931 c kadar aynı vazı-

anlaşıldığ'ınu. gol red· rm n ri~ . S- man lkU'VVetleri bu şimendifer hat- Çörç.H eözk:rine fU sınetle de - mutanı tarafındıan brştlanmı.ıır. sar yok.tur. fcyi bir ıtcre dıılıa ifa etmiştı. 
t.onya ve Fuı 41~,;:W "~1 e~~e tıra v~'r. vam eıtmiftir: Vali kafile reisi eıfatile Alman :=;;~~~=;=;~=-=;~-=-=-=-:::::ı-.-=-=-.-.- .- .- .. -.-.-.-.-.-.--=-.-.-=-=- =- .- =- ıı:ı-ı:ı-=- =-=-.---=-.-.-=-.-...-:::ıı-,..-=- :::ıı.;.. a-=-=--=-
asker çıkıırma te~'.:' su en .>g. (Radyo gazetesi) Hariciye nazxı ayni zamanda büyiilc: elçisi Von Schulenbourga be küm beton& ve demire raiıtıen 

k:ıymtv:i:ıi kaybetmemitti. Harb 
sanayii, herb kiymaıı . harb tekni. 
ii erkanı harbiyelerin alfabesi oL 
duldan l'Onra memleket müdafaa • 
il askeri iı olmaktan çıkını,, ı.
mamile iktısadi ve sınai bir varlık 

nıuştur. Bu teşebbüs :"-.lır.anla:.ın Şimal cepı.e.inde Sovyet Rusya devleıilc Polonya L yanı lıoşamedi eylemiş Ye büyük el. 
1'l.ıs ku:vved'!t'ın'ıı .~t-ıı~·n.e duş.. Berlin 15 (AA ) _ Pazarte _ raaında da bir anlaşmanın nU11ulü çi bilmukabele kendilerine karşı 
!)la]c gayesıl~ Fın korfezmın cenu- . . ... Alım F,' k . I 1 Fin- için pek büyük mikyRst!l çalışmış - göster.ilrrüş olan kolaylıklardan ve 

t Al nl eı gunu an • ın ıt a ar k l h .. · I kk'" l · · b'l bmıda yapılmı~. ı-:-. ma ann land.iyanın liınalinde 2 Sovyet ta- tır. Bu müza ere er enuz netıce - kabulden do ayı teşc ·ur erını ı -
.. ..__aile i,.,.ed:k,<.•n nok"1alar Kro~- L _ :..-:_ı b 1 1 kıs lenm.emit olan.ıakla beraber general dimıi~ir. 
'lı"'"W'ıı ,,.. • ouruno QCv ..... "'91er ve uıı ar - .. . d fi 
t.d deniz üsc;;ine yalkın bır mınla. men imha etmiş.lerdir. Sağ kalanlar Silro-nikı nm de,·!et a ıunı vasi a .. • İstasyon aafonunda istirahatleri 
kad-..J-r Buraaa rla tıpkı No:-veç İ8 • ec1·1m:..•:... rının da yardımıle pel: yakınde bu- müddetince hazırlanmls olan bü -

aıu:ı • duw :-\... e eau 1 ......... d . ·ıı ti . . h t ve 1-~ 1 k r·ı 
Ye Girid harek.attnd'l ol g~ gtui Şark cephesinin . al bölgesin - ~? iınıy~ . mı e . erınm aya. . fede izaz ed;m.q o an a ı e nza -
Almanlar ç1* cür,tkarane bır şe. de dıe \)rk .. fll111 b 'r Sovyet ıııtiklballennı teh.dıd eden. ~anıler~ ları gene iki grup halinde saat 20 

. k t m1şlerdir 1 aç gun evve 1 ka"ı bir safta y.er alması ıçın yeru ve 22,30 da tahrik edilen iki tren. 
kılde h~l."et etn:e 18 e ') . avcı fuitaeı imha edthrriftir. Bu fır- bu··-.:::ı.. bir tedıbirin daha alınmış le E~· .... ""'a g:...~ek üzere Sarıka-

(llMYo ıazetesı llıa da . -'-k"' ll . ve 7..- ......... -... •w" 
Ahnan • Fın tef~ u en olacağını :kuvvetle ümid ediyorum. mtşa he.rcAcet ~'ll~lerdir. 

A........,..n maksadlan . .._nt.&n.ıcran muhaaarıa edildik.ten M l.i.9 azıuının Suriyeden gelen Erzunnn 15 (A.A.) - Sovyet 
!~!izlerle Ruslar arasın.ta~~ 10ara imha ~ bulunmalrta - i i h~erkri okumuş hulunduklarl- Rutıya ile muhaeemat h:\linde bulu. 

ttiifak imz'>l~.ında 1 sonra da as e. 1 dır. :a şüpbeım yolctu.r. Samimi bir fi - nan devlerler siy~ mümcıısillerile 
\re te'knik ınJzık.creleK' .devam c- Macar tebliii kir ve nıh içinde imzalanan aske • tebaalarından iki kafile halinde bu 
düme'ktedir. Rııslar gıttı~çe dalfıa Buda.peıfle 15 (A.A.) - Macar ri mukavele Fransızların Fransız.- rayıa gelmişler ve istasyonda bir 
fazla arazi kaybetmektechrler. ~ geneikuımaJ'nltn tebliği: larla kardeş harbine rı.ihayc:-t verdı- müddet ~tten sonra hu usi 
li'lider bu zay:atın ehemmiyctflZ ~ Motörfü kıt'alarımız düşma - ği gibi Fıransız topra~ını müdafaa bir trenle Ankaraya hareket .yle • 
<>lduğlı-nu P,uslann bunu Alman um takiıbine devam etmektedirler. için kılıC( çekmiş olırn Fransız a~ - miflerdi_·r_. __ _ 

ihata ma;1evralarıocan kurtulmak sabah tebliği: keri ile JrııgZ(ız, AvuıK~alya ve Hın- ş·dd 1· ~b. 1 k 
~in yaptıklarını söylenwkle. Al- 14 - 15 Temmuz gecesı batı • dİı8t&n ~.&erleri arasında~i ça~IŞ- 1 et 1 ır _an 
lnanların m.:ıksa.ö!arının rırazıden şimal ve batı i9t.i.kıunetlerinde uke.. maya nı~tyot .:venntt~d'.r .. _Y•ctv muharebesı 
Ziyade Ro.sıart Jcuşatıp mağ1ub et. ri harelkat devam etmiftir hüıkümetı e munase >el erınuzın f u ' . . ' 
lllek ld .. 1 · .. kted r h . d'- · t'k t b'"I müellim muharebe haftaları zar ın. (Bu.arttfı 1 rn(;I aayfad~, 

l 
O ~nu ı erı sunnc 1 

- Cep e~~- dıgerd 1~ 1 am:h. ve : da daha fena hale gelmemi, olması mıntakasmda yaptıkları bütün mu-
e.r elerinde llUlY a f'ger mu ım m - 1 b" .. d'" 1 1 '- b' I __ L a·· k l ~ _..:ı - AA) M k g l _Jı_..~ hn dıgwt gibi cep- Fran.stz arın utun unyn mese e e- .~a ı taarruzrar uşrnana anı za. 

.uvnora lJ ( • • -- 05 OV8- haTebe er VUJlUUU ,a kd' 'd ' rd' "l k t ro dilmi ti "an l ' h~ 1 .. So t .. riode'k.' knaat ın vaziyetinde rini derin bir surette ta ır ve ı - yıat ve ın e~e a ~ ı r. 
t.._ gc en er. <'re .. gore vye he ~ . ı v· tklikler olmamıı - rak ettiklerini göstermiştir. Sovyet lkıt alan dagı1mııtır. Bun 
·~a lruvvetle!'!ll'n tıu~~mları kıı.r- de mühim degış Giridm muaınınidaııe müdafaası !ardan bazıları ormanlara atılmlf, 
'-oda Alman z;:-hlı tümenle:rmın ttr. . . 

14 1- T düşman hava kuvvetlf'rine ver- bazıst kufatılırnıı ve bu mınhtltada 
iJeni ihare'ketı ağırlaşmıştır Tayyerelenımz k~ 1'. kenunt tıuzı dv~•ı"len peı'k bü·.::ı.. zayiat bu umu _ toplanmıı kıt'alann biiyük bir it... 

....... lü eblii · dü.fmanln ma ıne ı ı aa n - yva. · . __ __ :1_ ;:.ı~ı.. edilnıi 
u _ • Diııa t So ıecMoe11 ··ekici etrol te.&satınl bom m.1 neticede büyük bir rol oyaa - mı ise ~ IDA5PM" 1 -
•TJ01Kcna 1 S (A.A.) - vyet ve 1 .~_....ı:. nu,tır -Alkıtlar- lentir. 

rat ~ 1 S Temmuz bardllDan elmıpcoawa. • 

Sabahtan Sabaha: 

Harbi yapan 
silahlar 

Ceçen barb bir siper muhare • ıelllini almı,tır. Harbi kazanacak 
besi idi. YAl:tJz Verduiı cephe un. ve bir menılek~t müdafa!rnda biz. 
de pell au. tAak kulle.nılmıttı. Tay. met edecek unsurlar benzin kau. 
yareler daba ziyade ketif bizmel- çuk, çelik, krom, bakır; pamuk 
teri yapıyorlardı. Bunun için sün.. gibi toprak mahıı.ll~ri ve buntJ..rı 
gü mubatehe'e~i daha uktı. Top. İfliyecek endüilri nlmuıtur. Bu 
çunun v.uifesi daha mühimdi. unsurlan eski devir muharebeleri. 
Buna rağmen on iki milyon insan nin erzak •!okları gibi t>lde lulmak 
öldü. ve itieyip silah haline getirecek 

Bu barb motör muharebesi ol. tesüatı yapmt•k bugünkü barla 
du. Karad:ı ve havada hakim silah sisteminin emrettiği vazifelerdir. 
motör, makiaaed\r. Sü~t mikyası Bugün dördüncü haftasına gi -
at ve İTtsaıl ayağından ınotcir kuv. ren RU6 - Alman muharebeıinin 
vetine geçmittir. Hiç bir cf'phcde renk VP mana verildiği gibi bir 
siper k.n:ı1ıp aylarca ve yıllarca rejim mücadelesi olduğuna inan. 
oturuldusıı yoktur. Filandr mu - mak &afıık olur. Mesele İngiliz ve 
barebelerinde Alman motörlü fır- Amerikan harb sanayÜne karıı te
kalartna benzin yetiftirmek ıçın dtarikli bulun naK mecburiyetinde 
dağlarda\I ]istik. bon•lar aeçiril • olan Afmanyan•n muhtaç olduia 
mq, ordunun hareketiAd~i sürat ham maddeleri bulmak kayım.-. 
muhafaza cdilmiıtir. Tahkimata d'an ibar~tir. Her ıİyasi palıtıa, 
gelince karııdıuı kopacak lehli • her diplomatik hareketin ve her 
keye lürtı dökülen beto"•ıo. le- ubri hamlenin arkasında ya 
peclen ~ ateıe ve çeliie muka- hemin, yn kauçuk k.,.__ aezmell 
Yemeli olma:lljı anlaflldı ve aa- miim&.Wür. 

::.! ,::::=._.:=~~ ~ ... '-- C.l.HJ 
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( Sehir llaberleri J Mahkemelerde: 

mu~~~~iJı~ka 1 Haliç idaresi dün ır·&;~-k~ıan l ~~~~ ~~~~~~i 
dinletilmesi Devlet Denizyollarına ; ithalat eşyamız ~Tavuk yüzünden, evvelki gün Eyübde komşu· 

kararlaşflrlldl d ı d gefmiye başladı ~ .. ~unu ?Idüren Veli, mahkemede "Ben 
.,..-••m••· .. ·--·-·-···-.. ·····--··, evro un u i ol~urmedım, kendi bıçağile yaralandı,, dedi 
r E rt" 'lk hal ;J ~ ilk parti olcn·ak Ziraat Ve- 1 Uık.Üıç .. g:ce evvel. Eyübde bir tıL retle cereıan etü&".ini anlatmıo;;lar-
: ya un ı tasıncıa : D . 11 u M .. d .. 1 .. .. .. H r haletinin Ameriha.,n ıımar-~ vı yu.zunden V~li ~mda biriı:~n dır. ~ f kon~rlere batlanacak, kici- E enızyo an mum u ur ugu, a ıç vapur- ladığı ziraat makineleri : = -~~tyı bıçaklıyarak oL Bunlardan Hüsey!n vak'a hak-

e sik Türk mu.ikisi ile. elli E larını iyi bir şekilde işletmek için tedbirler ıetirtildi ·ı= Sulta~- :ıl y~~ı~tık. kındaki lnÜii'ıeclcJerinı şu suretle 
: yıl evveline aid farkılar ı:e : J I . k I I . d"I k . . ~~ne bı~ıncı sulh ceza anlatmıştır: 
•t halk tu''_.L_•,'.erı' OYl•}•L·n,.l ":

0

0 

a ıyor, vapur ar ve IS e e er tamır e 1 ece : balkiml.iğinm karariJe tevkjf altına ı Rıı ... .Basra yolu nakliyata açıldı. • al c - Kutsı ifo Ve!i uzun zamım .. 

=
: ___ 1,,,,,,_ ,.alına-k .·.· . , . - - d c ına.n kati~ Veli ve aleıi katil er d ....!\..- • b ~ .... ,,.. ~ - &'fil an ~aki ithalat e{Ya - ı au~n u tavu~ mesclclerındcn 
l • Ha•:... Vapuıları İşretme Idare..I Bele<live namm·ı Bclt•di.ve P"'-is '-- an bıçağı saklıyan kahveci ME>h- d d 1 '- , ~ ·.; -' -.rı parti par:i memloketinüze d argın ır ar. Guya Velinin tavuk .. 

......................... _.-... _.__ ... , sinin Beledi~~ tarc.fından Devlet Muavini .Llıtfi Aksoy, Dajmi En. me dün ~lUd suçlar kanununa 
_v__ ı Id · h. l'elmefe betlamtştrr. flk celea t ..e:'l.-- d lan Kut.sinin bahçesmc gmyor. o 
ınAJu.')Çr'? :u.ır . aresı , . tar~ ~ DenizyollMı Idaresine devri ha'k- ı cümen azasmda:ı Avni Y~ız ve mallar arastnda Ziraat Vekiile. CVIULWı •ıru~ıcıaıarı yapılmak ü.. 

Türlt mUSlkı~·ne aıd tctkıkleı 'nı km<laki kanu.-ı •llakadariara tehi ğ Belediıve Müvaz"ı·.e l\·Iudun·1· Ne. rere lb!rinci Ağırceza mahkcmcs;_ da ibu yüzden Ycltyi karako'a ş:. 
bi 

· 
1 

1 •J ..- ti tarafından evvelce Amerika- _.ı. 1 1 ka~t ediyorınt•ş. 
ti.mruş v~ ~2'll_? ça ışmal.ar nct.i- olunmuşt-ur. catiden teşekkül el.mış, dünden ;_ ya &i ...... ..;. edil.mi.. olan ziraat ne bt'v~o unmuş arda. 

C~'-~e t h T ·'· ,_, d -r-"T •• ..,,. oo·-~-·· d d V ı· J Cinay-?t hfıd ısesinin vukubuldu ... ~w .• arı _ı u.r~ m .. t.Sııvsıne aı Beled.iye, dün akşa~dan t:.ıt:a: tıbarcı: vazi~P.':> . nl? b:ışlarmşt.r. makineleri muhtelif partiler a- llAU uruşma a e ı, ~v~ -
eserlcrı ~~ıt et~rşı,r. ren Haliç Vc:ıpurlsrı Işlt>tmf;Sını Devır muamelesı .Biiyuk Millet rasmda memlelıetünize cetitil- ce de yazdığ?mız tibi suçunu t:ı- ğu gÜ'ıı, ~n ailrnnle beraber Eyüb. 

!Konservıı~nr Iaaresi bu eser- bütün m~vcud!rırıh• birJ:ktc D~v- Mcqli.si taraf~ndan kabul edil~n mddedir. Vekaletin bu malla. marn.en inkar rtmiş ve: de Bostan is'kelcsı civarmd:·ki ga. 
lerın hatk~ ~ınletilmesı ıçın faali.. let Denı.iyolh ·ı İdnrrs;ne devret.. kaJ)UJl hUkümlc-i dl\:resinde yaı:·ı- nndan aonra tüccara aid niğt!'r c- Gece eviımf' gelirk('n sokak. z"noya giimiştim, burada kiracısı 
ye~ geçnu~r. Bu maksadl . .:ı ar.ıh- ~- Haliç vapurları bugünden laca'ktJr. '3u kanuna g:fre, Beled:. qyalartıı cetirilmesine baflana. ta Kutsi ıle karşılaştım. Bıçağını bulunduğum Veli ile a:ınesı ve 
ielü konserl~.r verılecekbr. Bu it.füaren 'O<?vl.-?t Dcnizyollan tara. ye tarafından eski Haliç şırke~r.. caktır. çekerek: üzerime hürum etti, e~er kardeşleri de ühıruyorfordı 
k~~~ ~ld h~.zırlık1a_: etra. f:.ndan ışle~1e•ek\::-. . . deki alacağa karş: işletn.e emvalL • 8-ndan memleketimize ge. • ati'k davranmayıp elinden bı;:ağı Akşam geç vakJt hep ber:ıl:er 
:fııı:la gpr:~lrnu uze~e dün Bele. Haliç Ş!ı-kelıoın :n.fısainndaıı ne .konuı:m i 18 bin küsur lirahl<: tirilecek «=!yalana umumi tuta- almasaydım o be:m Cldürecekti. gazinodan ka!ktı~. Tam evden !.. 
dfye ~s M•ıavmi I.ıltfi Ak.soyun sonra Belediy.? tarafmdc.n tPşkı1 tıaci.ı> kaldn"llnıış, Belediye Ha!jç rı 4200 ton kaf:far tahmin edil- Onu ben vocmadmı. Kendı bıça. çeri giroceğinuz bir sır.ıdo Veli 
riyasetinde Konservatua;· Müdürü olunan muva:dc:at 1:.1\etme ıdare:<- vapuriarnı her türlü borçtan \'a. mektedir. Banl•nn arasında ğile fttendisını yar:ıladh clt>.r.üşt;r. annesine: 
Y4.1Suf Ziyan n da i~i:r-altiJe bir nin hesa.bhrın1n devri mua melesi ~- olarak Denizyollarrna teslım batlıca l l.lOO sandık çay ile, Diğer suç.ı•ı Meiı:ned de. dn~- c - Be:ıi bu aı-.... m yemegye 
~1 • • ~<.e 300 toa ham deri buJ...,.lda- ~ 
.orvy.oantı _yapırlll!~t_ı':". _Konserlerin de lhirkaç nu:ıc klldar ikmal e:nlcı- et..ni<"+fr. 3 ... _ierl!y·.:? alacag·ı o!an dır .)den mallıma~tar bulunmadığ.nı, beklemeyin. Benim ne zaman g~-- :. -·-r . Amerikadan gelen bam 
venönesınc Eylulun ılk h;;.ftasın- cektk. Muvakkat idarE"ııin hesab... II8 lbin ·,ir-ıyı l ski Haliç İdaresi deriler Sümerbank tarafmdan Ram.ide kahvcôc otururken yanL leceğim belli dPğıldir> drycrck 
da .. baştan_ :ıc. ~-tl;, bu konserler biL lan Belediye tarafından teşkil o- tasfiye lıes;ıbınd:n ta;eb edecek. • · -~=>-=- • na gelen katii.in. alet: kat•l olan bizden aynl".l.ı. 
,,.;~ ı.. d f llparlf ll:Vlnıu~!D"• b • .!..,.,.. musı'\.ı usta ı Hamamızade s. hman bir k )misyon tarafından tir. Mu.v:ıickat ıuare &.lediye ta- Diğer taraftan, Basra yolu _ • ıçagı haberi olmadan ken,1i et>bi- Nereye gitti \'P. ıvak'a naS11 oldu 
malJ Ded~ye ıthaf ol~~naca'ktır. tasfi)ııe ohınacakt!r. Bu iko~isyon rafından tc~ıl edilmış ol:iuğun .• DllD nakliyata açılmasa Ameri • ne lko)'Oluş olduğunu bilahare e- bilmi.yorum. .. 
Ko:rserde Deden.n en gıuzcl Eser- dan bu rliare t4lrafınd.:ın y<lp!]an kaya olan s.ipari11erimU:in art _ vinc gitlince anladığını söylemiş.. Durup1 ı, gelmiyen diğer üç 
lel\ çal:ınacakt~. muamelatın Belediyece t:ı.siiyesi muma mucib ola.cakbr. Çün • t"r. şalhklin dinlcnnıclerı için t)aş!ka 

Bu konöeder üç kısımdan iba- o dun tı•atlarına bı·r sıras ooa nusui.e gelecek vecibe ve kü Aı:mrikao vapurlarla ha~ Bundan sonra vak'a ~hirllf'r!. bir güme t:ılik ed"Imiş. mcvc-ud-e:n 
ret olacaktır. Birinci kısım klbık, neticeler Delc?d")cy~ aid oıacaktır. da iki defa Basraya sel• yap- nin dinlcrır:ıeledne basl::ınm ıştır. malhkome)'e sevkolunan suçTular .. 
ikinci kıs1ro 3~ yıl evvele kadar Öy ndıliimiza göre· Devlet De. maktadırlar. Amerika ile mu - Dinlenen kadınlı, erkekP on üç dan Mohmctlin serl•cst bırakılm.ı. 
pıkılar, ıiçüncii kısım halk şarkl- mı·kıar zam yapıl- . ~an ldarcs: Haliç vapurları. vaaalanın yeniden tesisi tüccar şah.idden ba-zıhrı cinayt>tin ne SU- sına karar veriimiştir. 
la__:ı_ •• · -•-•--ı...: · nız)vı arasında biıy" ük bir alaka ile 

.r.ı:uu.cın muı~~ır. . ru da'ha iyi b i:- şckildt> ;şietmek B k F • 
~u D~lS:rue ~aı!1"1=e . jt ması muhtemel için yeni tedbi .. Je:- ala<:ak. hem VJ. ~::~~:ı· ı--1!:~ ~n:;!;: üyü ransız ve ıngiliz edibleri 

~dea 
1 

enakın r~JJlJde ? .
1
_1:..!: purlarda, hem de Haliçteki i.'5kt•lo?. • • _ _ı~ • • 

.ıtt o unu vucu a get rı !"\..~ aparq eauml!~rr. ( 0 --•--L 2 • yf da) I · ı . _ . • lerdc bazı değişiklıkler yapacak- 8-tdan baoeko Suriyede mü _ ~uanuı ncı sa a ası .tnsan 'lrın dunyasıru. onlara 
bir büst ıe teşhır olunacaktır. Kömürcüler Je hömüriin tı İlk ola:aK iskeleler tamir ed"- '-ekenin ~lamna" üzerine din düşm.aru Voltaire mektebinin mülcallik ahvali hikıiye eder. Bu 

Ko~rl"!r ~:İT· 15 kişi~~ _bır hf>: 6,5 kuruftan satılmasına l~ek. va.pınlar da Kadıköy hat~. yakında Suriye firnencfifer baL saliklerin<lcndi. Başlı~a ı:serlerinden bükürndaı fetnnet ve dmıyctile 
yet teşkil ed:.ecek ''e butü:n eskı imkwı olmadığını na iŞJ;iyen vapurlar gıbi giımu 1 tmdım iatifade edileceğinden biri olaaı. ııContc bu T onneau - Fı- muttasıf, sullın ve ndıılete ınute • 
Tüırlk saz!~rı kullan~lacnktrr. sö"'l.ii"-orW Tenge boyan:ı.cnktır. Bu vapurl~- naldiy.tın daha kolaylıkla ya- ~ın hi~nye~iıı pclı: a§ikar . gösteıir 

1 

ma.yil b.~r adam<lır. Gullivı;r ınaan-
Haınmnı:/dey~. ~ıd .. eserler<:ie:ı " J rın lbacalanna Devlet Denizyolla- pdımuı mümkün ohıeaktır. ki k..e.nduı dının aleyhındedu. lil.)ın ların dunvacl:ı cemiyetlerini naıııl 

sonra 81:1':.l ı.c tarıh ·. Turk ın-.ısık.i- rının arması konulacaktır • ı bic ~ libuı.dır, der; şalvar da en idare ettilderinı, wısıl cenlı:lcrle bo-
si üma.· dla.rında..1. Abdü1kad. ir Me. denB~ ~~~riF~-~Mu··rea-- Devl-t D->n ?.yollan 1. d;resı· va- '-···········----··--··· •••••••••····"' adi iht.iya.çlar:ı g:ire çılcaı"ılan bir f ğuşup birbirlerini ükiiiTdüldeıini 

Z uuun •• -.-ııc:>& -: "' u Adi• v k• ı• d•• teYdir. BiT yere kürkler korsanız o-lhik.i.ye ed!'lct: hükümdar arz ü:.ec • 
rıdtı, Itri, e1ciı Dede, Sadulla~ kabe Komisyonunmı Puıembe ziy~ müsa:d 1>Muğu taktii~ bir ıye 0 1 1 un na ha.kinı dcniliT, bir yeri' ketenler rinıck .,. in.anlar<:l~n daha muzır hiç 
ağa nnmın:ı kınscr1er verılec:;c: ıünü yapacaiı toplantıda hal _ kaç yeni vapur daha 63tm alarak ve .iya.b ir-likler korsanız oaa pis- b:ir mahluk olanı!yacaiına hüknıe. 
ve bu konseılc:- 10 kadar olacaK. Ledilmif ot.caktar. Bu müddet vapur adedini ç ğsltacnktır. İdare -u-sküdar hapisane- k.opos denmr... der. 
tm ... . zarfında .nark fiatlannı kafi Kasımp:ışa, Cıba~i ve Evüb ıske. Bu. muharririn maneviyctini, bu- Bu seyahatten sonra Gulliver u.. 

Şdhlr ;ı.yatrosunda verılec_ek. c. cörmi,-erek •lif yapmıyan 0 _ lelC'I'inr derha! tamir ettirecektir. • d t tk•k t t raya kadar verilen tafsil.\t ile LC'N- çan bir adaya Laput!lya uğraı Bu 
lan bu ko"lsedcrden halkın llstıfa. .fm.cnler hakkında ubıt ~ sın e e 1 a yap 1 rüz eitirm~ oluyoruz. Onu n~ıl adanın sc-kene1i ıiyaz.iyata ve nıu-
d"' edebılmesi için b'lel ücretleri Jacald1r. Odma c1.epoaa aahihleri, T • ahlafa tanıtan ve bugiin İçin bile en sı'kiye nefislerini vakfetmiş hakim.-
~ari bi::- hadd~ olacaktır. iddiallırmda tsrar etmektedir • Piyango aksım ŞetrimiLıfo bulunan Ad!i)'e Ve.. mqbur muharıirlerden hiıi yapan lerden mürehebdır. Buntuı anla-

ler. Bu iddiaların eeası bagiinkii meydanında kili Hasan Meucme.ccioğ;u uün de eseri uGüliver - Gulliveu dir lu tıTkcn mııharri; bize dünyayı hüL 
Asllerllk işl~rl: nakliye'" umumi mıasraOarı- k.f tetkik ve t~fii~criue devanı et- dünyanın butiin dilleıine çevrilmiş yalamıa göre kurmak isıiyen, ha -

Din fazla oluşa eaJmda top• çe 1 ecek llJ:iştİ'I'. Ve her tarai& yayılmlştır. insanların Jükate k.onamıyacak f.uavvuT)a-rl. 

M IQl e Şeh"d yeümterı"nı'n lamnaktadrr. K.,.dda teslim Dir . Vekil dün sabah, beraberinde 'mahiyeti, hisşiynıı, ihtiıasatı hak - layihalar yaıpan utopisteılerin birer a y ' 1 ~ odun 350 - 385 ~- Piyan:g\'.>nun geçen ay R69'll,25 ~,.:u.-· • H .km t o . t ld kında büt'1n ma'kul fikirleTİ, akide- nezeli taıavirini yapar. Nihayet 
. -r- ı· h 1 J· b;r. bu .u~ıumumı ı e na o u- ' . . il . . . • V • - • 

tu··tu"n ı'kran·ı'yelerı _ F.kat kayıktan depoya-. ..kil ıra satış lSı atın-ı mu .a rı • ıh ı..ı- r.·-.ı ,_ ., .. , "d . k 1 len yılı:an bu kıtabı çoculı:luın e e- Gullıver bız1 dıger hır aleme go • 
• ..r.. d ı.: h ı t 1"'7 , ... ., -.· gu aKı>.: ~=11.;.ı.:yunc gı ere • . ' ' b. -ı . 1 L ! _ı_ b"'- '- _.:ı_ •· _ _ı b u .. .:ı.ı.;:.., ...... ~rlık Şu'"'APl 941 sen... Ye clepocla kesici ft İ!ıtilci ınas- <X'j' :z:acı.ıın a'U a~ı.a l , · ...., .l!'a -.lı. --1..ı.-- . , . da . nne vcn.o:<'C" ır eg ence esen o a, tüıriir 1U oraUA -.un mevıı;unue ~ 

.. ~,, .n.:>~ ~ ....... ~l. ııwı.u.•.:me.erı.e ıcra , lrE:~.1.- Tak likki k h. d - d ~·1 1 aoıl la d . ı d .. r· 
sine eJd tütün lkra.mi""C:~ .,..,.,,~ıda. rafları, motör aariiyatt ve ora. olmuştur. . if r • ·ı · ı m anl te etme ıc; ogru ("gl - un ar a.t r ır: 1n.ııau ar a tur" 

ı-.. -,."'!> dan da evlere .akil matrafla.. Pıyall.c,lYO hasıla ·ı bu şekiide nın aa ıye~ ve mcsa• crı c eşe-- drr. Teşcklı:·fr olunur ki ç~uklıır mülevves meyillerle, ec. mustdueh 
gosterilen günle:dc tevzi edeceitw. n 270 _ 350 kurufarasında ba • he.ıı _ n bıraz daha tezayü<i. et- olmu:ıJt.ur. .· .. . . . . bU11u prib ve ncayib vak alaı l:ı. adetlerle yaşıyan esirlerdir. Bunları 

Te\7ıi gün!erintn ga.}Ti gilnlerdo lunmaktad gu . A<ll>ye V~k·ııru.ıı., ıcra daıresın. tasviflerle ya:zlmş biT tuhaf masal tasvir ederken muhanir hezel had. 
sa'bah ve öğle pa:ydosuna kndar nu- ır. L-- od mektedır. deki teftişle-=ı. sırast.'1da dos:,a5Ul! olmak üz~".: telakki edip b~er hiL !erini aıarnıe. j~rcnı; bir levhn "'a _. 
mara aılma.k Jç·n .,,,..,....,. müracaat Diier taraftan _, uncu- ıM " ll' ~ · İd · ı· stanbcrl - 1-!J\... k b" t d -1 Y"""r' rk k lı bi ı ı . ıyang~ a!'"C'Sı t ........ u etme t-e oı:ın ır va an <ı~lıl kati ve tıyneti için ne acı, ne ııert, par. Bu sureli•.: büyük bir san"ata, 
etmeleri, tew.latl puJ ve nfrlua cüz - lar da basiinkii na '° u T hıtP.kınm bu s:ırctlc: p~yangoya muamelesi etrafında ke11dis•nden ve ne ye"s verecek bir hezel oldu - k.endisinc mahsus hır dehava mahk 
....... -....J1- - ... A... ' 'l>tılhda .. , fiaı olduğunu nazarı iıtWwa a.. • , Bu ı. bd b - · uurnaıuıı; uçer a~ ınce .._. r • larak ellerindeki stc>ld.fını bir karşı göste!'dUı alaka ve rağbeti ve al.fıkada,.laroa-ı izahat almı.şlu·. ğmıu Xlrak etn:e7Jcr. ıı:ita a e.r olan biT k.ılem sahibinin kin ile, ce-=. fQtoiT.a.tı, resm1 .senedi ge - an e..nl aatnıak İlteMektedlr- göz.önünde tutarak y.en; 7. nci ter. Hasan M~ncmencioğlu bundan fıkra imalarla.. ibhamlaıla, t~l -- miyet ve insaniyet hakkında kara 

Ounü ~ tevziat yapUmı ... ler. ' t:ıb pliınL-rıuı 1. inci çekıHşmi 7. 1\. ıııonra Ü~da:: adhycsinc gitmı§, ~lene db.,JduafcT. ı:':'mu:~:;:~~; Liri. husumc:ıthl k le yırr.l:ark~l.bel şer deni.. 
Şdırimize od1lft ~en Şi.. ğustosta lıe~·kef.:.'1 bu çckiii.şi ko- mıi:rt.2lif huk.1k ve c:eza mahkeme'- unamına e .e. 0 

• • _ .• • en ma iı un yanız se ı 'Ve mar -
)'a.Cail. le, ÇelmekM., Heciz, ÖMerli ve }a lıkla takib edf.:bilmcsi içm İs.. lerinde ffeülmekte olan davala::-ı fakat bugün ıçm bu cıhetı_hu~~m - dar tarnfl.uını g~rmektcn ve an -

22 Salı günlerı şehld yetfmlerine -ı lat:- M 1 Y . lak i}o ki.':> tm. t den sak.ıt olmuştur, asıl hukmu ba- cak onları ta&Vır etmekten 11asıl 
34 Perşembe gunleri de malw sii. Alcmdait onnan 1 -n ar - tanbul<la Ta!t.um meydanında. yap.. a a . - tA .e .~ş ır.' . ki kalan ~rin bqtan başa bC1E!ri - zevk duyduğuna ıahid olmuş bu • 

bay Ye eratın ikra.mı,ıeıerlnin dl\b· mara ha~• iskdekrinde kül- .,,...,,.., kant "ermı.::lir. Adlıye Vek lı m1.rtcruniben Us- .. . bnoc.lttıgw ı tezyif caınu.. ı___ 
tllıacatı ilfUl ohınıur. liyetli miktarda kömür ve odan "-ti"" "' küdar cerıa.evıne giderek biltün yruıdet u:z:.enne -,.- .. nuıTu~'-k.. 1 ,_, b ,·dTaL 

üoku yardır. Bnnlann da ıeb - ~ . ur. ~ ı..r o unur 11.l unu ıı; * rimize getirilmesi üzerine odvn Tozkoparana Refik ~1' ~okuma. ~e ço ı.ma- Kitahı icmal edelim: etmek ve muhanirio maneviyctini 
Şubeye ça(ırılanlar tüccarlfırtıun nrarlarında de • lathanclerı'J.l gezmışUr. Gu:lliver bir eemi kazasında b5- anlıyarak onn gürt• karar veTmek 

Beyoğlu YerJi Aaluırlik ~sin- vam ebnelerine imkan blrakmı. Saydam caddesi Uzun müddet devam eden 1'u tün yol ark.-ıdaşlarınl kaybeder ve imkanı dncak kitabın gaTİb ve tu • 

den: yacakttr. Falıat nakliTe masraf. ismi konulacak t~r ~ıra~ _ Vekil, işçi Lilllput iıııminde garibeleTle dolu bir haf m~uderic.atı . altında ~nklanan 
nı.bil> )'ii:zbfqı Ahmed oğhi Mi 3ıo larlnlıı yiilu.elroesini nnarı i:i- mahkumlarıa goruşmuş, bu çalış.. adaya düşe~ Bu art;ın.n insanları gayelen kcşfcdebıle_nlcre na!.!"b o -

dıoğumlu Nal> s {38206> bara alan komisyonmı aikiyet- Beledi,yP. To:dıt0paran r.addes.i. ma tarzında.1 mcnmun olup olma- altr parmak. boyunda.cin ve bütün lur. Bu ta'1l~I lı:adTctı. çocukL-m!a bu-
Haft> sm»yi teğmen Mustafa oğ.iu çi depo sabibkri k:IYne bir aıik- nin ismmm değıştirHmesini miL dı:ldamn. so!·muştt::-. Bu mcsaıJc- eşyanın büyüklüğü de onların bo- lunamıyacngında:ı kıtabı ?nla_;ın e ... 

318 d®ımlu AJ\hn Kanı.casu Emin tar lez.ayÜıd kahul edeceği tah. na:sib gör.nüş.tur. Bu raddeye (Re- rinden fcv1i:alad~ memnun olduk- yile mütenasibdir. Bu küçüciik dün- linde bırakanlıu onlara hır eglenc:O' 
Zt*i <32S19> ~-ı· b.d min olunmaktadır. filk Saydam caddesi) isminin ve. !arını söyıiye ı işçi mahkiımlar, yanın biT sarn·., bir hükumeti. h•r ve.rrniş ve bir .~n~h ~cm~ 0~ 

Yedek piyade Leğ;nıen ~J· ....... a ıD Ko"mur·· ~·tan --'· da 6 ku- brTuassa saa'at ve kaz.ınc· temin payitaht.ı vaTnır. Bunu tahayyül rot- lurlar. Bunue.ıçındıT ki Swıfwn v 

~n 312 doğumlu i.Mwbul Cend - ~mı, rilmesi Şt.>ıhir Mecl.sine teklif c- .Jt ı k · b"" ·• h kla ·n' t-g .. ~ nıı 30 pe.raya alınan ve iixerİ- ett.Glk!lerini ilive etmişlerdır. melde muharriT in.san arın seyyie - esen ütu:ı cı :ın. çocu r. .. k-
Perziıll (1164ı60f _ de bır' hayli --· ..... flar yapı. lunacalktır. . l.. • 1• t rine ve 11aki~..erinc hücuma müsaid le.n.dirm.ektedu. Bilmem eser tur 

Yedek tabfb yü~ M. Lfıt.ıi oğlu - .......... - Bund "~"''iT T:'-: • 11 ıflapz.san'.? uanasınn ı ave en · · b 1 1 f vril · "dt..." lan könıiirün 6.5 lnU'Ufa satı)- an ~a ~ulJrgat.!.r. af , 
1 

. 1 zengin bır zennn umuş o ur; a. çeye de ç.e mış mı ~u 
A'lr Sami 30f Knhire (36114) görmemekte _ isminin ~rgl>":l old\'ğU tetkikler yapı~a.A.ta 0 an ~enı pavyon ar- kat hücu:ı:ılanndan maksadla!ını Hay.11tı, be,eTiycti. cemiyeti hep 

Yutrondn illin edilen yedek .s\ıOO.y. masını miimlı:ün netkesinde anlaşıln"jŞtır. Buranın l~ di'ğer ~telyelcrın mşaatını :r- söylemez, mukayese elmt:k 'e ne- hu zihniyetle telakki ve tas if cdeıı 
tann nskeri d'urumJan tesbit edilmek ı dirler. 1 ısmi de Emi~fın Ş<.·klincle deği§tL ~k eden, H~-tıı Menenıencıog .u. tice çıkarmak vıuifesini olı:uyarı lar:ı Swift nihatet dü,vüncclerinin . vıt 
üzere 90k attle ~beye müracaatıa.rı \, -:' rile<:ektir. b:.hassa ,bk.tıd"l!' cezaevmde gar~ bITakır. d'uygular:nrn sıl:.leti altında czJle, .. 
ilin olnıı.ur. düiJü intizam ve faaliyetten do~a.. Bu miniminiler diyarına seyRhR _ Tek hiç bir zaman huzur ve t.Jk~n 

s~v Divor ki: yı aJaka<iarlaTa takdirle~·ini beyan tin.den ı;onrıı kitabın kahramanı içinde d~ıılenemİyl"n climnğı büsbu-
Paze.r o la Has n etmiŞtır. GulliveT o küçücük dünyanın ak - tün sauılmıştıı. Bir gün y:tdırırn~n 

!Bınaıdıın iyi int1balarfa ayr:lan sine bir dıvler diyarına (!Brobding- tepesi kırıi~Hş bir meşe a~cın ı go-

- - Hasau Bey, baksa
na, Bekd':sc imar için 
ııcrcyc l'linı atsa ••• 

. . . Karşısına bir eski 
eser çıl..anp-. o•anm yı. 

kılmasına mıln i o: 1yor. 
lar. 

Böyle gı~rse bıç 
Dir is yap~lamıy-.cak! 

-0..__.............._ Adliye Vekilhniz Üsküdar cenu:- nah» adasına ~eçer. Bumda i:ı.,nn. rerek: ııBç•ı de, diye hnylcııı.r; bıı 
' k k.li~ · c:I d" ~ "b. b ı dan vunılup olece-vinin daha nlOU ~:·rı bir şekilde tCV- }ar atla VÜ:I Jı:adem yii SC gm e iT ag&Ç gı 1 O~ m 

Hasan Bey - Bizim 
ta.rafların da yıkılması 
mevzuubahs ııniş ... Da
ha olnıa2.:Sl kaymvalide
yi Ö.'>C süı-üp ıtna.ı ede-
cegim. 

sii ~.-arılan etrafında miife ttiş ve bi.itün muhitte- tabiat ona göre: ğim h . d h { sıni 
Cemilden baZ! izahat alm;ştır. dİr. Adan1n kml*sinir. bir cüccsı Hak~kat':~hen ~"-vı .. d 12;11 .. ----·<>- vardır ki boyu yüz. otuz kademdır. k.a.yhettı. nn;t 11 agn ar açın e 

• B "k' dünva düıbünün iki tam - vaş yavdŞ bir sersemlik, dnhn soı:; 
Çay V~ kalay geldı f-~_ı~ ı -t··ı,,rek tasvir olunın, &- ra bez.cyan ve belahat geldi.. ~ l 

:~ .. · · d b " kt ınınu.D go u • · ı ·· d e'"' e 
11)""'""4 muze yenı en ır mı ar h d - . b...,..riv~t en küc;.ik ha. halde tamamı c t.onme en ,..,:.,. 

el . •. B ] k a ogru~ .....- . ' d ı .,. se•-dcdla çay g m•ş.•r. u çay ar 15- lil bü ük milcyasta iki ıüyet, dokuz. sen<; ynıa l ve yem . .,. 
.,. M- ak b ~- e en y 1 '-- ---.l ""ld"' men Fıat .ur a :? r,cmısyonu birihirinc zıd iki m~ooahede cvwı - y~ ..... a o u. ytı• 

ve kısmen de r.aycılar tarafından _ _ı_ ··sterihr· Me-zarl içirı kendi tarafından • 
' . !Jnva !!O - • ı. • ı • •• " d:.ıt · 

tevzi edilnıckte<ı•r. Arzu edenler Muharrir. kahramanını bır ta - zık.n .:ıtauenı.1 tcrcum~sr şu rt1" 
Fiat Mürak.ıbe Komisyonuna rrü.. lım ·vak:alar ;ıTa5lndan geçitir, heT .. B~~a~a, kaynaşan hıddetı .l~~ııfl 
racaat etmek~e-.Eı:leT. iki döny;ach birçok müşahecleleTde, yınegım. ytrtnmıy cRk olan 

A.y.rtca :.;o t.m da kalay geL tcekikltrrie bulundınur. Bu meyan. han Swıft rı•cdfunduT:.. U khıi 
ıniftir. da Culliver devler.in bükiimdaıına H. L. '3 



16 Tem._-ı 

BilcAye 

SON POST~ 

Teneke levhalann 
tevziine başlanıyor 
ıMemleketim~ze ithal edilmiş O

lan teneke levhalardan 1875 san
dı'k İstanl;:ıul mmtakasma tahsis 
edilmiş bu1uıımaktadrr. Bu tene .. 

nıııııuuı ıııtııı s111rr 

ısmarlama Ç·ızme :=~=~al~~iara~:~"~~ 
, cdileceıktır. Tevzi~ esas olarak bu 

giıbi fabrikalarrn geçen bir yıl zar-

Y azan : S. Samoylof Çevı·ren ·. Hasan AI" ı· Edız· !mda yaphktarı sarfrynt g&önün-! 

Rus Çarı Aleksandrın 
son sulh teşebbnso 

Ya.zan: Jlaıan Ali Ediz de tutulacaktır. Bu sar:fıyatın ~ 

Büt.im. bunlar benim, ısmarla.. '\ ' • ıhammül edfknez brr hal aldı. 33 nisbetbrl·~ teneke konscrvr:: - 7 - j bu hare'keti, benden emir almak. 
~ ÇWJte giymek merakımdan 

1 

\ , I' Hay~ırmarna:k ıçm dudaklarımı fabrikalarına VP % 4'l n:sbctinde iBu, harekat hakkrn~a . Napo! .. sız.ın, kendi nam ve hesabma yap. 
ilerı ıgeldi. San'atınih 1evkalada ısırmak me~bunyeti.nde kaidıın. de teneke de gazozcul:ıra venle. yonun, kansı'f't.l yazdıgı ılk mek- mış buluomaktadıı. 
ehli diye- tavsı:yP. ettıJderi kundu.. Sa!hnede bır gece fırtınası hü- cektir. Gaz·n iabn~alar. bu tene- tubdu. Melö.ıo Kovnodan y~zumış Ufak bır fasıladan sonra çar 
laıanın adre-;:nr büyük bir nruş .. küan sürüyo:'C!!.!. Salon zifiri ~a _ keleri ~ kap.:lk1a:ı in:alınde kul- olıup 26 H~ziran 1812 tar.hmi ta- Aleksandr sözlcrjrı'.! §<)ylc devam 
kiilatıa tedarik edebudim. Faka~ ranlıldı. He yaptığınu düşi:nmıve lanmaıktadırlar. Buglinden itiba- şrmakta ıdi. . etti: 
elimde ad!'e3i ob.a:mnsına rağmen, Iü.zum görmede:n ayaklarımı ~t- ren fabrik-ıtıi.-1er scnehk sarf:yaL Bu ~uretle Napolyon, demır ı - Vakıa ben bu .mülakattan 
bu adamın dükkanını: büyük bir tım ve ;faml"lerimin burnunu ö- larını göstere!! vesikaları ıbraz e. pençes~ -ılımda ~ulundur<l..ığu on musbet bır netice çıkacağını, har-
b-lukla bufabüdim. nümdeki koltuğu:> ayaklar.na tal(- derek kendi;er.::O? tahsis edilPn ~tı mılletten mu~eklkeb mıuhtelıt bın önüne geçileceğiru ummuyo _ 

Bu çizme üstadının dukkanı, tını. Salon<l:ı. h;iküm süren 'kararı_ mallan nlacak:ardır. Diğer ihti- bir orduyu'.. kendı. m.aksadlarım rum. Fa.kat hiç olmazsa Avrupa, 
hemerı 'he~ şehir dışında hır lı'.k~ !harclcctimin, yanımdaki kız yaç sah.ibleri de itine: plrti ;tha- ku\~~en fHl2 getırmek içın, on- hadbe bizi"ll başlamadığımızı öğ-
~rde imiş. Dül&ana ıgirınce, pis, tarafmda-:ı görül~es!lle nlani olu- :tattan tatmb edilece'klE'rdir_ lar _ıçın tamamen yabancı emeller ren~ obr. 
heıi:ıad bir kolw: ile ka!l'laştrm. ::•• •• yondu. Çizmelerimin burunb.r.ım peşinde Jt.Ojturarak,_ Rusyaya kar- Çar Aleksandr, gecenin ıkisın-
t'a.'kat çizmcn•.n hat~ için ~csh.nı ı dan kamklamna kMDT Cilan kısım- ı Jyice sık!~tırd:kta-ı SMra, oturdu. ikmal kursları açlldı :u hare.Kete getırmış bulunuyor- ~e Bola~ı:>, ~apolyonP Verılınek 
'~m. Çızme ustaclı, bır çıft dır. Diz kapak tarımdan aşağısı ise, ğum 'koltuğuil ke.ıarlan11; fterpk Şehrim; d ,k lis .• 1 · · · , uzere hır mek,ııb Yerdı. Ve Na -
~ ~·n istediği fiatı söyleyince bana değil çizmelere aiddi... jyavaş yavaş çizmeleri ::ıyağırr.dan san"at okz I~ :\., e 

0
fe ;:1~ ~~ Napolyonu.ı .~ma~ı, al~y aJny, polyonla konuşurken şunları da 

tldesiın tutu1Ja. ~ kat'tmak teş"'!-ıhiısünde' sı·yırmıva b~c:ladım 1 b ·· de ~ :~.ı - ~kr a c u ar ii ta:bur taıbfü-, bırbıı mı takıb eden söylemeshi tembih etti: 
Fak 

1 
~ · - 1 v "'I>' ~ 1 t.ıg\lrl n • tııYı.ren ı mal kurslaıı dalgalar ha inde Nicım eh · Ş .. 

at, her ne o ursa o sun JS- buhmdum. Fakat ayağa kalkmam. Herhald~, kendi göğüslerinden açttllUŞ b 1. 1, _ ' • •. - • en n rı - ayed Napoly< n nıuzakereye 
h'ıariama çı7.me giymeğı iyrce ka. la, tek.ra: ~ııdalyaya çökmem bir 1 biçağı çeicıp çıkarmağı hiç bir za., Oky.llaud~n~:t~c.:.~ 1 tal b uzeuı ·~1• kopn.••e.at·n g~ere~ yan~rsa, bu müzaker.clcre derhal 
fama y.e~·leş~ird:ğim için üstadın oldu. man tecrübe etmcm"ccmizdir Bu aded" •.. h ad.e a an e. e Rus sahllıne çı'kıyarlardı. l'\apol. başhyabiliriz. Fak:ıt bunun ıçin 
~ ~ · - ıne gore t?r ers grupıı J'"n ~ ·ı -l b" · · · .1 SQyfedfği füı.ta razı oTdum. Çmlc.k Llkayd ;bir ayla~ın yeri! vMiılan nu bu gecey" kadar ben de t"""'" r·· k .:ı b 1 1 ), yon, "'"l'ru e-uen !rı u,;ermue bir tek ı:ı:ıırtım•z vardır· o dı> ~~a.. 

-r b • -o · - """" - tıı:Umu a..ıa • su c e~ açı acaktır d k b t ·k b " :ı- ' ay~ğ;unı.a. ka~ıd üzemlde resmj b'iT atı seyretmesinı andırc.n bir rüfbe etmemı~tıın . .Fakat §U daki _ 1 Kurslard.:ın bokJ tJ • ··~ • :sı-" ~ ' . ı me.! tu enınez ır polyon ordularının dernal sınıri:ı. 
~ Ö~.isC a~md.ı. Kağıda is- eda il.e. bana bakan, V<i! kalk:nadı. kada, böyle bir amelıyenin ne knJfadenin \emin~ ~~s~·ıaz~111 d ı. zı~ır hal•nıfo uslanan a}av;arla rınuzın dışına çıkmalarıdır. Aksi 
lrlinı. yazıldı. Bacağa, baldıra aıd d1ğımı gö.-e.1 çizme üstadı, lütfen dar 1ztıra1>lı olduğunu çok iyı an. grupu iç~n a .:Ja b i e er '_ c?l"S se flrrll~yordu. . takdirde, bir tek Fransız askeri 
datw. bazı ölçüler alındı.. Çizmenin yardımıma gelerek beni kaldırdı. 1~ bulunuvorcium. f kün old ru ~ d 

11 şu ~ f~ ~um- ~ nMıayet ~apolyc~ da. ımıı • Rus to?ra!<larıncia 'kaldığı müd -
~~-"Ye \el r .. -U;ı..ı üz.erinde gör!i- Sonra, haiime acıyan bir insan ha. Acının sik1et merkezini teşkil t-.ı:kttır. ug a :ır az a c 3

una- !etıinde "n .~s~ı ~uharı_lıler o~du- detçe, sulh ha~unda bir tE'k kot.•ıi-
twdü. Ve bütün bun1ar nıhayetc lile kolum;. gırdi ve ben• dükka. eden aya~lanm, beni accJe ctmiye Kurslar Ağı.: t ı4 - k fil haJde koor:1~u geçt.ı ~ cıvar me ıkonu~mamızn imkan yoktur. 
e~ikten sonra ben meşhur çizme- mn içinde ge-ı:cl"nriyc başladı. Bır 

1 
teşw1c ediyorlar,, fakat şu:.ınım, dar deva~ <'dec~s;'° une a- ormanlard:ır:ı bJ!1ne ~ollar.dı · &la.şef, ayni gece yola çıktı. 

tmtn dillll(ar.ındcı.:ı çıktını • mürldet •lo:astıktan sonra kendimi yavas hareket etmc>klı~1mı emre • .r. Ortalı:'ıPa kımsecıkler. yl)k~~1 • Ve sababs k.ar'ı büyük Napolyu:ı 
L-~·an~hr ancak dört ay sonra o kadar iyi hissettim 'ki, çık.ınp diyıordu. S:mcalyesimn çekr1diği _ ımş oJôu, tı:ıbii her flti ç;zme de lsslz_ ()~-~la:-, kumluk sahiller, go-ı ordusunun öncüler;nin bul:.ındu-
~r olmuştu. çizme paralarını vermek ımkiınını ni, yahud ıtilci:ğın:, öniımdt- otur_I pamıaklanmın ucımdan kurtula- ~abildıgı t k3d~: .~:an~n ~ orn:an~~- ğu Rossienti mevkiine vardı. 
<;ı~n görd~m zaman, bıle bulabildim. makta olaıı adam hıssedebıhcH. rak, karanld<ta b'r yere fırladı _ er ta;:;_a .;ır olu sukunetı goze Bola.şefi Q.ldukça kaba bir tarı-

~:i....Afl ~ğzun kulaklarıma * Fakat bere1rnt versin, tiyatronun alr. ça1:1' 1 a 
1 

.. •. .. da kMxıl ettihr. Ve derhal NapoL 
"ardı. Ç12:111elerin konçları, vapur Elim~fo, 0 akşamkı oyunhrrdan bütülıı koltuk 1 011-ı sabft, yani yere Stiratie ayalrlarımı kendime Rus ~ ~oa~n ~yi.i'.k .?r~;.~n~? yonun yanımı götürmedıleı·. KH-
'bıııcalarını andı.rıyor, pırıl pırıl , birine aiJ:l iki tiyatro bileti vırrdı. mııhlı idi. doğru çektim. Kırp; gibi koltuğun :P 1 nn dl gördugu ıııt ıraırgtıb kararıJa:ı dolaşllrclıl:ır. Bo.. 
~ gibi yanan burunlan ise na. Tiyatroya ç.>'k a~ vakit kaldığı •çin, N:lhay~t. bin bir müşkülatla içinde büzülerek boşalmış ofan Ö- ~.aı::.e.ra .. ,~~ so.n~d~ ormanlar ve laşef ancak 30 Haz;randa V lnoya 
dir IL!L ~- • • • -ı~Md" • h ·ı..: • • d k b"l .. d k" ,_ ' ~ uu vıru >l.J01.ltnc:tı J ı -l 31 H - 1 '~eklerin sırtlarına 'IA!'nzıyor. evıe gidiıp Jmyafe'tırnı ur6 .~, .. ırm1ye er ı= c;ı:ame.vı e cı ara ı dinı. num e ı r.o.•..ugun altını araştır _ • • van.ıı. .azırand:t onu Naı;o yo.. 
~- Tabenhr- cilalı, düz.gün ve imkan bulmadr.1, tiyatroy~ bera - Ayaklarımı sıkan k1skae;m ıgev mıya başhdım. Koltuğun altında Rus çarı tecavüz hAdisesinl nun huzuruna çıkaıdılar. 
~tı. İşm ehb olmıyan bir a - ber ıgi1ımive sözleştiğim Kızla ti - şemesinden, ayaklanmdaki ıztıra- hiç bir ~y g(;riinmüyorou. Fakat e ede 1 hab ld ? &la.şef hatıratında şöyle SÖY-:nn. bunln.nn taban oldnğunu, yatroyu boyladım. bın di'nmesincfo:n müt::rvellid his - buna rağmen yerleri avucumla iyi n r ve nası er a 1 ler: 
\Jııılarla yür~:neceğınİ kabı] değil . ~~IVIi v.~ pa.riak ç-i1.rnel:rimij sett!iği~ tatlı ferahlığı, ra!ıati. si~ ce taradım. Rus Çarı Alcksandr L 1812 yıh •Beni, beş gün önce çar Alek -

&llı edemezdı. gizJ.iıce suırneS'.r.den. kızın uze - ze tarıf etmem~ irn'kfın vok. Kol~ Koltuğun altında bir f!Stık ka- 24 Hazir:ın geces•, gece geç vaki~, sandrdan mek~u::> aldığan ve em"r 
~~i""l edc~ğimz ÜZP.re, çiz- rinde iyi bir tesir yaptığımı anla- tuğa iyıce gnmülerek, ~çir.menin puğu, b"'" k:ıramPla Jdiğ1dı b:lc Vılno _şehrin.ele Ş2refme ver len ler telfrk:.Ci ettığım ayni ~:.iiı..rıa 
YJ!he.r?i d~rhal gıymek _ ~rzusnnu (hm. ~ konçları içi!'lcleki ayaklarımın par 

1 
bulamad•m. U2 1 ! koltuğumun ;çı.. bir ıbaio<la, Napol:yonun Rus hu- soktular. Sal:>n, eski salondu. F2-

d ettim. Eh, çok ~-ukür, buna Oyunun tam başladıgı sıralarda maklannı oynu.tıvo.r. fatlı tatJı 11€ •büzüle" ... ~ oynurıun sonunu bek dudunu tecavıiz ettiğl.ni haber rıl· kat çar Alel.sandrın yerinde Na. 
a :r:rnı"affu olduk. tiyatroya geldik, n karan1ıkıa giil'ihnsi-yere~c, sahnede vuku:ı gel- lemiye ba~'idım. dı. polyon bulunuyordu.> 
_ ~ü -.olduık> diyorun;. yerlerimi~ .o~rduk. . mek'te olan bır cinayeti, 'bilmem Nihayet. oyun bitip de h~es 25 Hazirruı gecesi saat 10 <la, Napolyonl!ı Bolaşefin mülfı'knt-
~ . •hna bakar.anız bu.;' Ben .muzıtı çok sevf!l'dim. Fa - kim·n, !>ilmMn kim; ôldürii<rlinü çıkmıya d::ıvrandığı zaman biz sabık uıpdye nazırı Boloc:ef ı hu. lar.mı izah eden ve anlatan Vt'Si • 
dört klşuıın himmet ve pyı-ett.e kat ~nm daha ·· ......:~ ·· de k ~· "- ' ' -s 

1·-I bugü h~ı· R · l · \Jstadm oğlu beygir~ biner .k ~-- ,
0 

: • U'Vcıı.""run eyıuı .. keyt'ıli seyrediyordum. O yanrmdaki kP arkrıdaşımla, orta- zuruna ~a~ırnrak: &U ar, n "a us arşıv crın-
:,~·:ı..A ""°'tm:I üzerine binmiş 1 e~;7kl r n a~~klaı:mı sıkna- anda, oldürcni de, öleni de. müsa- bğııı tcııhalas:masını beltlivormu- - Seni niçin çağırdığımı her de mahfuz bnknmaktadır. Fakat 
., ...... va.C"'"b- , ya ..,~ a ı arım ıssettırn. vi ıbir sempa·i ile seyred"v d m <.'.UZ ·~i o• nn Jr.:• d • t•ik halde 'ta:tım:n ~eme713in!. dedi. bu vesikalar, münhasıran Bola • 
çiz:nıenin kıJlaklanndan yakalıya- 'ttvertüriin sonlarına doğru d;ri Yegane '<:ork~ w ı_,or u · -s ş~~l' .u : 1.a ~am e • · Se . N 1 d. - şefin sözlerinde':l ve onun n::ıidet.. 

._ ıanca kuvvet.ile çekerken üs jör alık sla n b k .. - .up,u:n şey, uyuşmuş oy e, ):ırı goz e yanımdaki k"L nı apo yonun nez ·ne gun. 1 J 
raA o . l . ra a raıı.' ."7 • 'w ıl" '·~ ceva vermt: uzere olan aya~~arımla, önele ki l)turan - arlta<laıpua baktım. Zavallı 'k,ıt dermek niye•.mdeyjm. Ş!mdi Pc~ tiği şeyle:den ibaret ka makta ır. 
tad. ~n :.>IT ma~ .\ pa J ~ a)'~a ka1ktt~ı zam::ın. ?.r.a gı~ta ;L lardan binne dokunmaklığım ıhtL her şeyden habersiz, oturup duru. t~:rnbul"gta11 aldığım b:r haberde, Napolyon tarafınndan bu miila -
meyı ayağ'~ah~~~Je ei:J::O~~: medım ~des.:m, yalan soyJcmış oıu. ma~i idi. Y"J"du. Kı~ acım:§ olmanı ~:ze Flransız"ar:n Pctcrsburgd:ıki sf'fir" kata aid h~u:ngi bir şey yazılıp 
kansı da, bir !!... d, 

1 
rmn. Çun~ı ben, o kadar kolaylık Öncel~i. aya'ldanmm ac l ın - biraz garib görünecektır Fakat şu bizim hariciye nezaretine bir nota bıralnlmadığ'ına göre, ]3(>laŞt"fın 

da dolaşaıcı}t ·Auman a ar venyar. la _ay~a klHt•ı.biiec~k bir h::ılde den oper:ıyı seyredememıştim. dakikada, be:ı bi1h~ ~na acımıŞ- teıvdi ed"':"ıf<. Paristekif ıse!ıri!rııı~~ bu mülakata dair ~aklettı~ı ş~y -
du değiıdim şimd· · 1' · · B"--3 b. d" K k" ,. . .. d .,_, Jer sadoce onun sozlerınaen 1ba-

• .. .. . ..... 'h .. ,. ani bana e · 1 ı .ıse, ev~c a, oyunun se)Tmı tını. ıı:uen .r'), ık ve alaycı b.r prens ura ın m aynı gun e hu • - k b , ne de-
!Dördün~-~· y -yl '- g - Ayakları.mm cayır cayır yan - takib edemed~ğim için· saniven ses duyul'.i!l: defa Fran.;a hükumetine müracaat ret ka~maktadır 1

' .unı1ara ğ d. 
)ince ben a;;u~\-ay.- o e SJ&.ı bır dıldannı hi~t v b" . . • . • erilm .. rece iltım.ıd etme~ caız o aca ı. u-
~ yaıııtş»'ıtkm ki, beni ora.. rinc':i pedenıı ~eme ragmer., ki I- ?E:~un u·aJı~ ~ab1yt>0ti benırn k~- -:- Vatandaşlar!. Bu çizmeler ederek ~s~p<>rtunun v da b e~~ şünül.ecek b:. m seJeclır. ÇJnkü 

ıak İsti b: . . k 1 (:Va:mınca sa r. .P ... ı ve n~ el• haleh ruhıyeme kimın?. taleb ettıgını, Fransanın '! . Bolaşe!in Napolyona-zek.ce ce -
dan ayırn ile bcr;cnr lcrısı, an_c? ?~1ya rab.:.,.mı. Birinci perde \le 

1 

uymadığı 1çın seyrediyordum. Sesin g<?ldiği istiltarnete bak - diseyi, bi- kat'• münascb~t. ~.ıdııl- vablar v~rmış olmak ıçın, Napo1-
sandalya be aldrrabılır- ikin<:ı perde arasındaki iasalada, Sahned~, aıtistlcrin feryadları- tım. Pırıl pml yanan sivri burun- de reliiltki ettiğini, kend?~ının. de yonun .sormadı,&rı bazı sualJerı sor-
di. d- ·- .. .. . . yammdaki kyz arkadaşımın büfe- na lmrışarak g~ ~}e(liği, ş:m _ lu bir çift çi7.menin havada sa) - bilJmukai>ele pasaportunu ;stedlğ~ nwş gibi gi.>>h•rmektc olduğu, ge-

.Nfha)"Ct ~-"tl~uzu~ hımrnetıle ye gitmek teltlifıni reddetthr ve şekler çaktığı bir sırada, önümde landıklannı gördiiın. ni bildirmışt•r. Naplllyo~; ı.ar ne Rus nı'3ha:zlarmca kayd('d;} .. 
ayaidarıın ~ 7.lllen 11 fçırre sıkıştı - bana sorul:ın bütün suallere, kı?- oturmakta olan seyirci ayağa Çi:anenfo sahibler.ni anyan olm*la be~~-, harb ıçm. ~;~ ~ mektedi'r. 
nkbğı ıamBn. k b~~klarıı;ıın an - sik ve mıiauız cümlelE-rle <.evab kaldı- ve çıkmıya davrandL :F~ ses bir iki d ... fJ daha tekrarlayınca, f~ <M?.r~k 'tıir scbe~ ıle~ı ~r ~r1 Bolaşe;in Napolyonla ıki müla. 
cak ~sının. e ıme aıd old~ verdim.. kat ayaklan derhal, ileri uzanmış heniFL salondn:ı çıkmamış seyirci- mı fP:>rurfônım. F~ at t~~ı 5 k katı olmuştur. Bolaşef bu müla -
lartJD hıssettım. :,ur~a kasdet.ti.. Son perdenin, takriben, ortala.. ne olıduğ'unun farkına varmıya lerden bın, sahibi bir türlü bu - 1en bu. ~~: pe , ... ~\ . .1 K::a~n katlarm bir"ınd ~ ç:mn hususi mele.. 
ğiım ya'l"l hıca~, ız apaklar.un • nna doğ!"u ayaklanmır ağrısı ta- vakit kalnıatf ı~ bır adım daha at. (Aıkut MYfa 8 .a:.. 1 de) ehemmt'Yetsız r . ..,.un u tubunu Napolycım tevdi elın:ş, dı

-t7-

Boğulacakt.ı. Kend:sini sokağa edemedi. A.ğaıbeysinin de, ne sc - gerinde i;;e, çm m şifahi c. arak 
a1mağa karar verdi. Belki bir par- ~ble olduğıın_u_ takd:iT edemc~i~!, söylenmesıni emrettiği şeykrı Na 
ça kendine gelir, ne yapacağını sa- bır sarsıntı ıçmde !kwrandıgı.ıı poly: na nak1C'tnuştır. N •. polvon 
lim bir kaia ile düşünmek fırsa _ ~riiyordu. Kaç defa sormı:ş, Se - mektubu ok•ıdu'ktan, ve Bolaşer:n 
tmı lbulab"lirdi. Alelacele gıyfacli. daıd: sözlerini dinledikten n:,oma şun.. 
Bu omın, intihar vak·asmdan srın. - Bir şevi-"n yok ... Fazla yoru- lan söy'lcmiştir: 
ra galba, ikinci, üçünciı ~ağ:ı lu.yorom da ond:m.. - Bu haroir:ı, gc·rek Fransa .ge.. 
çıkışıydı. Cevabını vernuşti. rdkse Rus1a iç!rı kolay llm şe' o1-

Ya~: NldTei Sala Cotlum - Nereye gidiyorsun Selma?.. Ne yapmalıyd;? mıyacagını bcr çok iyi bılıycrum. 

bi d il 
. - Bir ~r:ı:a hava ala~ğım an- Ne yapma!t iktidarmdaydı? Ben bu hal'i.:> için !büyük h::ızırlık-

BeUli J End~ı· 'L:- - le ]azına bakı 1 mirliyen r vapurun, Ean a a Jla n.-:ı1.· l - .. . • l tı be . k 1 
- • • • "T'" ı uu- yuz • . ta)'Üaları onu göriip ne .•. Del.Al açı ırım. Evvela, şuphelermnı dogru olup ar yap m, mm uvvet er?m, 
- Dii§Üll ~ b\! suretle :Der 2.1- yordu: ray~ Wııtank l d· 1ı•;, \. ' - Çok do'!aşm~ k!:ıım .. Çabuk olmadığını tes.bit etme'k laıJmdı. sizitrkinın üç mislidi.r. Ben, sizJı 

-a t.-raber olacağız n- . d deni?.den ~ı armıcı ar • -"'bcr, a.ur- .. • _,, . . t b "-d ., . d d . ... n 'Ut: • - uet.ıgın e sapsarı... · 1s d '$ b .. b ·ı- dön ..• Meraı:t e1.;.crun, ıs ersen en Bunun için de evvehi bır dokto. A4 ar, belitı e sız en ıyi, ordu la-
- Hele bWU büsbfrtüa imkan Selma, bidcin bir halde, halsiz ~lmamış 0 _:!_.~• ukgut n Hu m~ de geleyım. ra miJ.racaatı ıcab edıyordu. Buna nnıızın m:Ncudunu bil:yorum. Si-

_,..ı,.ı admUarla sofad ' ed" doğru hış azabı Çt."AJuıyece ı. em ·uu v • ı.,n 000 · d 60 :r--o .. .. .. ar.ı s ıre _ • :ı.. 1....-ı.. gu"nlük müydü? Bütün - Lüzu•n yok anne... 'l"zaga da CE6aret ede\l'\edi, utanıyordu. zm ıuv. pıya rn:z. 70 lbin sü-

Gn-lıı. rnevtlaftl ÇlklJOr yürüdü. Yav:uı vavac: bu alar.:et.. aza;u v.cı - • gid _ __._ d ~·1· ş·· l b" . M-;t d" ·· ·· ;;,..+;; N 1 varinı·z """"vcucic
1
1 r B. ~- 1 ·1 

110 
J• 

1 
. ..,., - .. " . . •· bi - .. siırecek bJltün bİr yaşa. ~ egı ım. .. oy e ır arıta. u ema ıye!'l yurum-s .... · ere P. "'"" • • ı!" 111.e ıme ı c, 

e~ onıdıa, :tabsının ıçmde fıhz ver- r ~ . .._. i - - daşa uğrayıp geleceğ m. re geldiğinin fark:rda <leğı dı. ordunuz ~00.0JJ kiş"yi teca\Ü.!. c·t-
A..JI .L. "':l _.l!den sonra tak ıruye wlıyan m""th' .1.' "p.}ıevı yış müddetmcc .11.ımsen!Jl yuzunc • . .. , ... . ı· II lb k b ~aaa geç-·~ e-~ k k . ..wHı.v- 'I", • :u . ı~ 'Lllr iU _, bakami kil Artık şiipht>.s:.z D:rilednclr.ki k('Sıkl•k, vucudun- Kendini büyıikce bır binanın ö - memeMe-"..ıır. a u ; enim eır • 

'timden tam 35 yapr~ t;1· . ~~., ı~~ ettirıyortiu. Kom.. her ~a ·bir günahkardı v~ dm ha'b-iı.lik hfıla devam ediyor. ~ bulmuştu. Merdivenli ka _ dum, takribea sizin mevcudunu -
ISel'ma, ~ s:-ba g ermı. ~arınm yem evle11en kı:dnc!a ~Y- n . b" i he- du. Bir hay!i zayrllaımştı da .•. pınm yanındaki levha gözüne zun, üç m"slidir. 

:rnml'ıic:ı bir' mıde bulantısı ile açtı. nı tezahfü·led görmüş sonra da karnında 3a, cemıyete ır p ç_ 4;;..,. agıv r di"nlen dinlene yu··ru·· ,. ked" ' d. tmf• 1 hazırlıkları varaı """", · ~ - çarptı: Napolyon bu mü!llkat esnasın-
Sanıti, mıdeSlnde bir 1 yavru5 u, ~ olduğua•.ı haber almıştı. ~ ,.e . n_ nka d y bb' ·bu meğc başladı. Şüpheleri tahakkuk DÜŞMÜŞ CENÇ KIZLARI da, Rusların hurb: kabul ctn·1 ye -
:mütemadiyen tırnaklarını batın. Gün'lerdenberi hafif bir G&lennı pa 1

• ara . 
1 

ede.._.,, ne a acak.tı' ı t h · 
. '. ağzınr kaıp:yarak şekide hissettiği bulantılar, olmı. ne feci bri şeydı. Babasız, ibır ço - • ..,..,, Y P · KURTARMA CEM YET rek ve er şey: yakıp y tarak ..;e. 

l"ortlu. Ellerını k t. e ...,ümkiun-
1 

y·ft-ft'- l k . "h . cuk d~"racaktı. Bu sa;ıJanma7., Şimdi, kcnd:nd~ iııtıhar kuvve- MERKEZi kHmelerindc:ı otih ü h'€settigı (ıf-
l:kı.uslluğa ko(.u :fa a~ n .... · -.:.el&. §eY ere arJ! ıştı ası ve nı- ~.. . - · d 001 d So- k 1 G · ·ı · · d • · k · · · b öfk · .A;.._ında birik~n ekşt tiıkrii1c bi _ !hayet mıdc~niu h~nkü şiddetli ört ıbas edılmez bır ha'!_ised. A~ne.. t1h ,_!:;; d~~:~ı ud. _ • . g~ su. at r_a de d~yrı .. ın.:b•ı _yan dukr u d. ~en~ıSJ <.-~ı l~bzıı vedmen1ıış ve ~- 1 es1:nı, -~ . . :mı-Oesmde.n tazyiki .!t~ k . tJ de sinin y:ü:reğine inecek, aar eşı ın.. a..........,,ı cuı.ı.l\.;.&yı uşunuyor, tı 1:.

1 

ü§ml~ :ı genç ız egıl mıy- sınırı rr e a ı c ve ~u 111.c .me cr-
~n~ın.dcn baŞkaor fakat bu- olciıuiunu aç~ ızı:ıı~ ~aı:ı~e nBu san iÇine çı1tam1yacaktı. Mahalle- yordu. Çırpınma:C, çabucak öle - di? Bunu yüreği parçalanarak it:. le ifade etnıı~i: 
~bD ~Y ~:ırev~ ediyor- bü$bü1ıün taır.i~ ~k&nyor b~~ fe- de 'kim bilir ne dedıkodular ola- memek, ağzır.dan. dolan suların raf ettj. Burası mademki, bu kab·I - B n Bark•a fo - 'l'JIE\l ta-
"'ıı. aynı ııddet liıtlırett:i. ' nsız 1 cak, !k.endi5ine corospu> dıy.eceı: - ~.~le n.:!'f<'s alamamak . . ?h. ~anlarla. ~~~gul olan bir hayı::: nmuyorum. Fakar harpkatın b:ış. 

O , A od dan fıd~yarak ıt..1ediWi .,,;;.,.,.ı. bi se a..-ıinde !erdi. Bütün bunlar olmasa bıle, olum de ço.c zor.:ı'.ı. Hcle dP.nızoe. muefEescsı idı, o !halde baş vurnb - Iangıcına t--akar::-ı< bu zat n : s er. 
nun +e:.a"la a ' lllP 6 • .,~. r e r :uu.ı b'l" d'' Atk1 ?t be · ıa· ,\ · l'rdi M d" 1 b "k" b · ·a k -.._1-.,,_ • 1 inin nazarı ıne,ldana nkacaktı!. A nesi ağa.. bu çocuğu ne yapa J ır ı ına af,a ysı ge ı. uzenne ı . e':' ıven erı ır ı ı asa - lik sahas1ndakı ıktı at"mın pe 

t)dkllf?a. kopnas.ı annes arlcaSJndan beyMi bu hale n.a 
1 
~~l e- Kafasının içinde ihtilal vardı. en derin bir şefkatle tıtriyen, b:r m~ çıktı, fakat, 1mkanı yok ıçcri del' e a• mı bı ş ,. oı 111a 

~~~~~ cetbetmı~ c:lecelderdı? El ~e nas1ı baka- Bu ibtililin gürültüsü i~inde ser .. - baba 1uwhr. ke~dısile al~ o - g_ir<:111iyecektı. H.eyecandan t!.r .. tir hü'kmecHyorum. Sızin girışt ğinız 
~- • Se}ma' cak, alemin ortasma ne )ıii'Me ~ sem olan kafası artık brr şey du. lan bu faı·letlı kardeşe, gıtme'k ütrıyor, utancından terler doku - harblerden hic birinde bu .derece 

- x~ ol;ayonun •· acaba kacalk.tı." pıeıı~J. Şakaklarına tok _ gıöz yaşla."'1 içinde günahmı itiraf yvııdu. G->_rıy.• dör!dlı, giremiyec"k- buyüik bir intızamsızhk gö,ster -
11... "'"-:' 1 ç..~ ıs~.~~~~le bu ru~•-'-ı" ~den lcurtM'aD zwıetrlar ini3'0r, beynine binlerce ederek, bu felakete bir çare bul - Ü. memiştin·zı. Ne ~adar da anbar 
~rıendım mır .ıaıuıs1.1• •J· - ~ OUP.rı k. yal ı.. -'~ rt--· t (A L.- ) .ıı._ı __ •• .~ 8 ··t 2 d ) l~ ki... tesadüife linet edi~u. Yeni dıe- hançer batıyordu san ı... masına varm:ta. gnuı. ~e · )'1'41S1 var <~ .. ,... ıu un • 
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Esham ve TabviUıt 

47.75 
46.50 

r
dnn; bütün bu sultanları üç bakla; ıballerininı keffini i&terJ diğ_eri: Ki .. ,keşfini isterlerdi. 1 Sensin mal eden nice ehli tarik.İJ 
sekiz fasulye; dört mavi boncukla yametin ne znman, hangi gün ko- İşte bütün bu emelleri; dört bak- Yarab! Ne içindir: Bu eva11'1iri 
vallnlü çınlçııplnk. soynrdtm. •• pac.ai~m Yı1ô1$amc ile tnyıinini lıı; sekiz fasulye: dörtmavi bon - bu nevabi!. 

(Çın'!çıplı:ık) tabirini bamda iyi iaterdi.I. Bunlara cov.h vermek la. cukla 'koşfedece'k idinıiz... H epsi Şeyh beni görünce ağlar gibj bit 
anlıyamadım. Bu tabirden .mak.sad mndı? de bakla fah isterlerdi ... En kes - .cele: 
ocnba sultanların paraların.ı çek .. İç.lecinde en mcraktmi celbeden; kin fal bu imişi .•• Snnk.i ; bütün bu _ Başıma geleni &OTma eren • 
mek mi i<ü'.. yok~a onl~la sarayla- bunlıar!n en ge~c~ (Şıı.ziye) ~ult~n- wallerill cevabı: o bakala, fasulye ler ... dedi. .. Köpek oğlu köpeğin 
rı:n kuytu ko~lennde brrer aşk ma.. da... Aşık m1 ~dı?. Sever nuydH ·· ve boncuklaroan aLnocak. Sultanı biri Sarıyerdeki plvarlı Ahmed s.. 
cert\Sl yaşamak mı> KaM> maceralarına mı meraklıy.dı>: aliyetüşşoın hametlerile saraylıların ğayı dolandım1ış. Sahte bir mek -

O; beni; sultnn saraylarina tak - Ona hiç. bir fey aöyletmek kabil kalbleri tatmin edilecekti! ... Me - tub e.1ıchn ... inandım kalktım git• 
dim edeceğini viıdetmişti ... Bu vi- değildi ... Sarayında beni kuytu bir ğerse (atdanmak) ne derece vasi tim. Dalyanda: Vay 

1

bizi doland,.. 
dinde durdu: Medjha Sultanln; Ha.. ooayıa alır; adeta ba.şbaoa yalnız bir .ihtiyaçmış Yarabbi!!... ra.n ıens.in ... diye beni yakaladılar• 

- 32 - ci defa g;itm.ittim: Benimle daha tioe Sultanın; Şa~y~ Sultanın; hlrtz; t~ tekra~ fala b~k.tırır; * KU11<iul'8ö'I çıl<a.ran; aopayı kaı>ll~ 
{büğü) bütün kadınların yüre - samimi Oldu. Anladım ki: Bu a - Fatma Sultanın; Naznne Sultanın faka't ne eoY.leaern; ınce ~nf. kaş- (Ebülhüda.) Efendi ~· yakıla başıma ~ü ... Eşek bir tarafa, ğini oynatan bir kcümedir. dam, bazı kitıı:bların: Fala; remile; earaylann_a girip, çıkmağa başla - lar~~!~ kaldırarak latif bir te.. bana.: ben bir tarafa ... Zavallı eşeği bile 
Kadınlar: büğüye çok inanırlar .. ilmi nüıcuma: büğüye dnir yazdık.. dım ... Bır ~akgu: Hanedanı aalta- bC95UnMÔ:x.:ı.ı Nafi B b Ç k ha t • • dövdü.ler... Bunlar yetmiyorITlllf 
YalNZ kadınlar mıL .. (Ebül - lan şeylerden başka bir fey hilmi- nat ~lan ıçin: . • • - ~ ••• deıdi ••• Bileımodi- Ad-et - "d ~ abi·:· L~ı_ı sa ımış.- gibi başımdan aşağı birknç te .. 

B 
'-' bl k b - Hepsi dehdır... demış. nizt... a ınm ıuz r ruı.ıoe yatıyor - k d . d'I A"' ııçlP 

hüda) Sultan Harnidi ve bütün Yıl. yor •.... u .uta ar~ o umuf; azı Ona 1 .. 1 -..l=- K" demişti. ne e e su geç,ır ı er. gzınu _..l 1 dız sarayını hu (roP ile ele alma.. yerlenın:ı ezberlemış. Bu genç suluudarin öyle tıflane -L-1• ; ne erk ı"°ydemC··.bd ~ muKş .. l.bim b ' d ··b. - . B k bir söz söylemeğe k1amet ol~~ 
7 Yaln bir k 1.. M sözlerini tş;ittim · öyle alelfıcayib ttuXJa yer ama ı... aı e a ır en ne cız: etti. e - B eket. . k' Sarıyt!r imam• ı• .. mış myclı'). tz: umnz ıgı var: ·. u • halleri:ni görd~ ki ..• Hepsi birer bahsettim: Tutturamadım ... Mal - tıaşi şeyhinin Sarlyerde bir hafta ev- d ed v:;;; 

1 

y k herifler zıır: 
F eh.im Paşadan: Y edisekiz Ha - ha.tabının ~sını tetkik edıyor. (komedi) olabilir dan bahsettim: Alakadar bile ot - vel bnhkç11ar reisi şalvarlı Ahmed daha unal ~ . ı .. · klo d' Bir hııf .. 

P d 
~ f' P d k k Sö. 1 .J :.::.: 1 . d ... . • • ,..._ - _ı h ,_ - . Ol ... . ... . 1 a eşımı ser ece er ı ... 

san aş;ı Ml; o:>'C ık aşa an or • y eu.q;.& fCY erm uyan ıracagı me- Mediha Sultan: Ölümünün k* mıadı ... ~ıın aıu;ettim... - agnd'an yedıgı dayak hatırıma ge - d K Ik cak hıı " 
_11 ,,_ h ö-_ı - '- ı ı _ı_ , __ 1,_ _ı bah . Ol d ,... 'd . ı_. _ 1.. _ ln ta lr yııtıyonım. •• a a 

tnıyamar (Ebülhiıdcı) nın isminden ra'lü ve eyccanı g ZJQ<;n 11.aç mı - fini isterdi .. • ma<U; ~ıx.ıen &ettim.•• ma. ~ .. • uı eynn. ~ır gon ~ a yım lim yokt. •• G _.....Jf 
korkarla~dı. yor! . .• . - K~ yaşında ölece~} .. :. Na- dı. .... . . . d1ye , R~e~hısarmchılci .. meşhur _ Vah vah üatndl... eçı·~-

- Bir büğü yapana; maa - Bana her fCYl a_çık. soyledi: . aıl ölecegun L.. Nerede oleccııım ~. - DcgıH... Btlemedın~~} .. '. t~k~ gittim. On ~ g~n evve! olsun... dedim. .. 
r:a1lah... - Su.ltnn Hamıd manır; dedi. Bir sultAn sa.rayında bu e:uallere ce- Ya o 88raylılarln deülıklenf ••• gıttiğım zaman rakı zıyafetıle, pen B k rı:ıgö:ıii 

Diye kaçacak delik ararlardı. paşalar inanır; sultanlar inanır •• Ne vab veımek hayli ıüç tne8ele değil DöT.dt beti bir ooaya tX>pL\nll' ... gibi sakiler.ile nq'e içiMe olıın bek- Zavallı adı:mı .. id .. u ı;,it•c?? * ye .inanırlar?. Kime inanırlar> ... mi>... lnsanın cebine gireceklennif gibi taşi tek.~esi feyhin baıtalığile adeta oyua.tanın benım o ugumU f~ 
(ELülhilda) ••• ı.cUoa;ne ikin- N;çu. in.,...ııuı ••• Ah ""'ç olo•Y'- Bma. Evl.ıdW-ının blltilıı Wik.. ,..,.._ ookulv<lar ••• laılkballerioin bi< bn..ı..ne olmu,w. (D .. amı ı.a.ıı '"' 



16 Teım SON POST li 

• 

aft edi meli ., 
1. 

6inderilen cevabların 
ıeşri devam ediyür 

("Son Posta,, nın bulmacası: 8 J. Askeri vaziyet 
Bunlardan 30 taneaini IJallederek bir caaJa yo.iıyan her 

okayııcamu:ıa bir hediye takdim edeceğia (Bq~ l ind '8yfada) J yardrm zÖien kıt'alarilc. Beruturı 
Soldan ... :...: 

1 2 3 4 
S 

6 7 8 9 
maımş oldugun".l bilhassa tebarüz cenubunOaki Dam _ . -ıs• ctti.-rni«+ir. . • . . ~ mnagı uı.e 

1 - Yunnnista. '"~·~· rmdeki Vışı mcvziıni varı bu ır 
nm ımeşhur zeytiD l lBız ~- yaz~ı~a Vişi Fransa. mağın şimaline geçm~i ~amı ı . 
ülkesi (8) sının Suuyedeki yasi durumun- gal ettikten sonra bir tarnfta C 

2 
_ Kuru ....r~-.. 2 dan, onun ::11.ırıye hakkındaki s;- beli Lüf>nan.ı ve Beruta k ~ te. .,,.,...._ ·asi ..ı~;~; , • d v arılı a.. 

c
4
> ~ ~N:e.ıa.:ımn ogru ve'!a nrruza başlıyan ve diğer taraftan 

3 
_ Nida ,

2
) ~n~ı.ğınd~ lıahsedecek degı. dn Şam _ Homs yolilc rimaJe hs. 

Beyaz (2) Açın ak.. liz. Bı:z, mı durum veya, düşün~e rdketle Hoınsun 80 kil;metre ce. 
sı. <ı> n.~ ol°:15a öısu;., ornda .bu.unan k .1. nubu şark's'ndc bulunnn Neblt 

4 
_ İlenin kısa- çök lbır :ıs'kerı ttuvvetın, rnensub mev!kiini :şgal edm hür Fransız 

"'H sı (2) İçki ~ n olduğu vatan v~ hükumetin k~- kuıvveUerinin Irak hududtınu 
~ vukuatın günahı- "Kaldıralım bu men- disi;ıe _tevili eyicııUş olduğu vazi. Frrat neihriru katettiğı n~ktadar 

nı k. y .. ki k h . ·ı" (4) 6 fenm ifa:;..ına sıra gPld:ği za:nan Suriye araz.isin~ dahil olarak bt 
ç ıye u eme us ıpti ayı ortadan 5 - İşten Çlkar- bunu baş!ı:a hiçbir mülahazaya nıdktanın 265 'kilometre garbmd::ı 

dogo.1 fU degı" "ldir,, Vessel" mak (B) 1 kapılmaksız~ll ve mevcud şartlrı. VC Fransız petrol borusu ÜZt>. 
am .. •n 6 - Ab (2> Rek.. lk d -• nn en ısınc mu~a~~ olma?ığını rinde kain Tüdmü ... • şehrjni zaptct. 

D lüleburcaz.ciQ bakkal M. • Ankara Horhor "'kah lam <4> da pak o ka.ia: duşunmeksızın bu tneği istihdaf eden ku\•vetlı bı. 
: f 5 numara.da H. N: 7 - sakat (.fi) vadeyi ifava tehafükle koşmuş İngiliz kolunun harekatını teshıl 
c-- Bir yastıkla iÇkinln orta. c- Ben ıçki kullanma<lığlm 8 - Dudakl::ı. ça. ve ba.Şkomut;ınıncbn son erine kn- etnneleri, ::laba sonra bu ile. kolun 

d~n ıkaldll'linbilceeği.nc . kanı . de. halde her nevi alkolün cemiyet ü lına.n (5) Gün :~n. d?.1" n~us ve ~e:ei borcunu bü- iş ıbirliğ! yapmak suretile Hmnsn 
lilım. Bu hususta ta~bık_ edılen ze:indeki fazla tesırlcrmi yakın gi <4> yih vlbir m~tetle ifay~ ça~ş doğru daha ziyade yaklo:şmalal'l, 
lllu ol ve yaszkları gorduk, maa. mUşahedelerıme istinaden Jrnbu1 9 - Ü!lenen mu I l o~gunu tau.'!ı ,.e ta.vzıh kasd•n. en nihayet d0rdüncü bir İngiliz 
~ef hiçb•X: n:tıee .verm~i. Bila. ed~rim. Jçki içen msan sade ken- siki aleti <3> • deyız. kolunun Musclda::ı hareketle Mu. 

turlu turlu. ahlaksız1ıklara yol dısıne degil, yakın ve uzak mu- 10 - Bir şeyı ~ 2 Esasen 140,000 .k.l..':rretrc mu.. sul _ Nusaybin _ Cerablus demir. 
'stı. Diğer :rneır:Jeketlerdekı ör- ıhitlere de kasdeden 'kımsed•r. şu bel.ll eden damga ralfuaı kadar genı~lıg•nde ve tak. yola boyunca hareket ve sırasHe 

~ r de JJ?alfuıt. . ata sözü içki müptelaları içir. ade- C-O> Eda.t t~> riben 2,750,00ll nüf:uslu bir mem!e- Nusa)tin:n hemen cenubundaki 
En maku1 h~et, ıçmesini bil ta biçilmış bir kaftandır. ıı - Guzel komışmn.k l 7) t ~ dere (6} kot olaı;- <;uriy·~ ~deniz ve 0178- Kamışlı kas:ı-basile hattın CCJIU-

lcre her lle\ti alkolü menet. ~Dağd:ı. dana ölür, zeırar C\'e _12 - Bır iskambil oyunu (5) Bir 5 - İ.n4aat pojeanin mücCISSe!DJ ~taıki son vazıyet dolayıs le bundaki <liğ~ Fransız merkez ve 
ek, cdqalllcılar~ karışmamaktlr.:a gelir:a güzel rengi (3) (5) Be~ t2> Adab.r deni7.i (3) Fransız .,ana_ vatamnda~ ve Frnn.. knrn!kollarlnı ışgal ederek Halebiıı 
e Tcqağıf_ İcla&yon mema • Bazı zevat. içkiyi bir iJham Yukarıdan aşağı: .. a .. -: Çdk'l.l'l'ı ak.s1 (2) De.ci.?Jde mesafe 812 ~uca ım~ato~~ug.u me:nlc. 100 'kilometre kadar şımali şarki.. 
f!fi Kamile Ç elikkaya. membaı olar2k telakki ediyor- 1 - .Do.marda at.an (3) Pant&Jonu ölçusu {~) Ynlan söyJer (4) keflermden 1.eCl"!J edıınıış bır hll- sindeki ~b!us.ı yaklaşması ve 

« - lçki yaslk ·edilemez ~kü. Jar .. Bedii güzeJliklerin envamı 0n;~1:~} ';1:::\~2J M- 7 - Blr erkek iıs:mi (!)) de bulun.uyordu. B~nd~n fl.ti srne bu suretle Berutt:m ibaşka Haleb 
'l1Jtt caınia~ zam~nımı~da e~ sinesinde topiamış olan aziz yur- (

4
) -

1 en şey : ~ri imlan, Arlan ~9_) . kada;. e.,;nl, bugmıkü Avr~pa v.e lbns ~irlerinin ae çok ya.. 
~ffUd ve en len~ hürriyete sa. d~~uz bu ılham.~ teı;ıin edemı:z 3 - Nota C2> Kmn.m (2) Telefon a7.a.la.Tı <;F au.:ığı OZ) Bızını kabine h:aiibi lllt lııışlad·ğı zaman Sur.:ye- kın bir tehdi:Ie maruz kalması ü. 
b bulun~dı,. mı .... Alkolle küşe>y:ş bulan bır nidnsı (3) 

10 
_ S:ı.f tek (S) F deki ordu.;unu tnr hayli takv:yc zerine~ ve: m:ih!mmatı ço a-

Ceıniyete ~ar· vermiyccek hc>r dim~ğ,. benc.e asilnda kısırdil". 4 - Memleket bö1iiın1eri (e) Kü • nm Qk.si CSJ masum er ena. etmiş. <>lna l<~ransız hük:Umeti. .AL zalan küçük ordusile dar bir saha.. 
fıaeltette n lak bir hürriyete Bır ıçkı nlcmınde manaSlz sar- rnanlarla rurt...?Ull.:'K mecburiyetın.. cta çok fena ve üm:ds:iz ibir duI'Ul"ıa 
tnll olan vitandac::lar. bir vasak hoşlukların so~uk kaprislerıne uğ Ankarada hava denemesi Surı·yeye mu··ıtefı.kler de kaldığı _mü,tarekeder sonra bu düşeceğini anladı. Bu sebeble de tahd d ~ " - ordunun bı.l'\'O~ kısımlarm1 tekr:ır mütareke •:ılebbdo bul • w 

la 1 e • hır hükmü kara. rayan nayzcn Tevfik bile şu mıs. (Ba.ştarafı ı inci sayfada) teıtıis ~iş v«: orada _ancak deruh- medbur oldu". - un.naga 
kı.tl·den far· olırr. raları s1rlamaklan kendisini ala - yaptığı tesirlere halkı alışttracak _ hakim te etmiş olduğu vekalet _ man.:ia IMütemeddin r . h . 

Helik.es, . kendi hareketinden manuştır:. .. . tır. Geçen sene garb cephesinde .vu- hUkü:mle.rini ıcr"' ve ı·-,r,...,,.. kA , . ve ye lŞ?lllŞ er lD-ld B d f h N k . "" mcu.a a1ı san ve va.zües!nc çok b tğ'· bc.r as.. nı.esmes u ~ İçkiyi a.ğz.ın:ı bur c ezmı ney e su e ar.ın e1Je ua gelen muharebelerde cMUlvar (D--tarafı 1 'nci fad ) geleıbilec~'k dereced~ küçu .. k bh ker, ıQ/>kil ve «::'!~ ne _:_rs~~ olsuıı. 
nun

a bu!a!=t •-.ı ·· . _, b. - -hfiun oltıını. düdüklerile ynpılıın hareketJer ge - ~ 1 
say a -ı- ...-a uru ., • '"" aı· yıı2unren ır .,...,ı, -ır- 1 M"" f"k k 1 S · klwvet bırakınıştı Bu ikuvvM 8 kütleyi ze\~ • 'k . . d Su içen ~J~ğe ulık gibıdfr.ı rek halk, gerek aaker arasında kor- .. ütte ı u.vve:t er unye v l; . . ·7 , •• "'-.., • ; vazifenin b~emehal 1f'ls•na çalı.. 

ınııhrum e~~e d n~ e d ğ~1{d1~ en Demek oluyor' ki sarhoı; musi 'ku ve paniğe sebebiyet vermiş, 0 Lubnanl tamamıle ışgal edecekler _ o .. lbını asıl Fı ansı~ '\: e mutebakısı şıbna'kta olduğunu ve vazHer.in 
ogru l' ı ır. ' ~ tl - zaman bunun ehemrniyetsizlig;i b" dir Frn11ıSTz Vişl kuvvetlcıj .ise 15 müsterol. eı.<{e ack_cri ~lınak üze.re her durumda daima bir numaralı 

Hem bu l ,:ı tclA 
1
.. kinin de ın~cliklerini hususiye c- 1 

1 
- T · 30 Al\ ;ı.. d s 'ivar aşa ne uzum l . . ,__ k. _.ı· i __ nememıişti. Yartn yapı-lac.ak tec _ emmuzda (yanı bugün) toplan • . :-w uını ge.-~. _·yor u.ve , urıye-_ biT amil olanı\:; rrözonüne almd ;n_ ~ar? enm anüUIJlyan ıms1...-uır. b h lk b d l b :ı...-ı...~~tH;-.; t d dl '"' o· . h t k ld ru e a ı u zaranız gürültüye a. ırı mııt ulunacakl:ırdır. n.ın. ~uıc: -..;•mı.ı ecn e. ı mı~ nı görür.>a çok memnun olur ve 

f....a..• ceıı: . Uzun tariCıere ne rce •• a ı. 1,....ı.-...... 1 ak vazı t ha b ı b k t h dı ~ı, ete zararlı bır rnad- raiım hu menhus iptilayı orta.dan '4'LU""·~ o ac tır.(Rad;10 gazeteııi Suriyede Vişi Fransız a erlerin.. rye 
1 ~ 1 

e u ·u\vc m a.. büıyii!k bir zevk duyar. Mı.it.'lreke. 
~. <>Jsaydı, hiçbir fenalığı başıboş vesselam..> --·--<>- den istiyenler memleketlerine gide- va ~o}u~d:m b-ı~ka ~~c,.;h~r şekilde ye talih olrnakl:ı beraber Berut 
vra'k:mıyan muhterem dE:vlet mc- . • • Söz arasında bilece'kle~ir. ~arn ve deniz ~yn t~-vı~csı .le k:ıb•! cteğildı. Bu. tak- şehrinin 8 kilomet!'~ uzağında ye 

nizmaııııı bu i i de kökünden • S-ılıvn okuyucularımız· CB ft • .~ d haılan mu'ttefik kuvvetlere goste - vıyenın ise, bılhassa mcscıfenın u. ni mfuiafaa nıevz!leri tes;"ine ve 
. J Sed d S .. ak 8$lar8 2 ncı sa,.An a) ·ı 1->.! F k l . 1 n1 y d l ., lA b .., p atardı. M.,.amafh bır takım an a agn : lı. ..il..._ rl ı·v; ~ n ece1:1ıur. ·ransız as- er en top arı, zu ugu o 1y:S\1P aşey mesa n_ bu suretle ~"·<.od mütareke talebi ırın 
1 

. . ş· .ı-ı t' . k" 
1 

h suı:.ıı.un •:vZ ı ıg n~ ınann.az ve bu- •t 1 .. 1 . .1ah ... . tl sinde 1 .,.., d kA .d • J e·- ç enn'lhin iı:.k"yc karşı zayıf c- ı<U( c •C ıç_ ı a ey tarıyım. K1< t b .. k nura yoz en, sı ve munımma a. o acag... er ar l ı. bir muvnffakhtetsızl;ğ,. uğrarsn 
aflm-.o Alk~l hanaı ne de ol ı nun mu.va 11 •r rnutare e oldu- rınl bırakıp çekileceklerdir. Erler Suniıvedeki bu ınw.u·· k ordu hu-r · · · · ı.: • 

_,. a ~ .. Bu kmDytlh.i ferdi .... ' ..... Vl n ursa o . ğuna kani bulunurlard• Orta çn"" üha 1 h • ·ıaııı ·-.; nw~ ' vaziiesın2 ye:ı:de l devam ımkaıı. 
c nı'1 rfahc. f:?ydalı ~ğlcncelcre sun •. cem:yet !çin zar_:ırlı bir nes. da Frans.ıvı tevcih edile. ..h ..... - vh~ s kıly ~~ şaysı. sı anm .t~ıya.. Fransı:ilarm harcketınden de a~ larını hazt!'lama~a çalışan ttener21 

,.,_ 
1 

d.. ı · nedir Muptclalarını adet ve ah J n mu ım ııece eTuır. ışı kuvvetlennın e- k ··t · 1 b" · • fi "' · 11:etılleıeri, on nnı uşen ah akı • · - bir ingilı7. isiil.1 hareketi h&ykcc Iine düşmüş olıın müttcf'k k v t ~0• mu e~-ır o muş_ .r vazıye.tc Dentzin bu yem hareketi bende iş. 
vazı~h·.ı. lak lhud~al?n rlışın::ı çıkaran ıçJı::i. son~ erdi. F:-ansanın başh<:a za!'a. ler esirleri derhal ı·ade eı dı"leucekvtır~ - ıdı. Bu husus, S~rıye harbımn tc bu vazlfo ZC\7k! his.5mi canlan. 
:te .,._ hemangı bır yasakla_ ortadan kal 1 1 · bıtslM'lımcmda Su ıv Fnm clınlaımazsa. bu takd.rde şu tcd _ rı, ngi iz krniın:ı ödL•ne:n ve allı. Vişi esirleri ise mütarekenin icabla- t'l--..: -....,.. r - e. sız or. drrdı ve be:ıı. sadeee a ·keri mürn. 
• /(onya Kuzgunkaı;ah birleri almak faydalıdır: na lharcirah <lt:::niJen mühim bfr rının 'taı.Wki sonuna kadar kala _ usu ılınrınay ba~~·lc bu ora~- ha:zalara tiıbı olarak kcndisınl ta'k. 
'-a/k 'ndc /ştanbul cadde-

1 
. . . . . tazminat oM'J. caklar. bilahare &e.Ibest bvakıla _ dan d~~ dı~c: muhım bıı.1taç su. dire sewettL 

-1 81 l • x - He .. neV! ıçkıyı vc-sikaya caklardır. Bunlar aTnsmda istiyon.. ba:.yın hur FJ·ansızlar tara. _fınn gcÇ- !Ben gene-:-J: Dentzin hareke-
€ 226 numara ı evae V· tabi 'tutmak bu d k nd .. 4'-lziincr• · si ohııalıdır. ler Fransaya gidf'bilec.ek, arzu e. ln!Ş ve or uyu e 1sıne karşı tinde FrallSlZl.ar'a ~ darbım~seL 
r\: bek . . h 2 - .Fiat!ar.nı her s·mf halkın İnsan.lığın smcsine hergün bir denler de hür Fransı~lar cephesine h:U-eket. ~:a?aca~ ola~ tar:aia bil- !erini yılmndan tahakkuk ettır.mc. 

a · ıse~ı~ ve _ er vu. temin ederr.iyeceği yüksek b:r had katre daha zehir akıtmakta de. iltihak eyliyebilecelderdir. Sübay • tün tafsılattlf.: bıldırnuş olamalari, ğe çalışan çu"< iı;;tifadcJj bır aı.im 
ttiğ\n \ 1~ği1l~:·e yuklemcik de çıkarmak. . vam eden içkiyi süratle ortadan lar yeni tayinlerine kadar vazifele - le sa!bit.ı.ir. gıördüm: 

3 - Saı·hoş o~up da vukuat Çl- kladırnnah.yız . ., ri ba.şlarknda kalabileceklen:lir. Suriyederl Vişi ordc~unun için_ Le mot cimpo~ib1e.:. n'ı.:st pas 
~. 17 • insanlar, tıynet ve karan kimseleri şiddetli bfr suret. • /stanbtıl, Çarıamba Meh F.-.. .. ızluın r-, •• ,,. gemile«le g;t- de bulundujÇ> .şeklin bu olduğu frnnçaU; = .lmkfuvı•» keHmesl 
1:1) rat b bz~wı her fırsat. te cezalandırır.ak... · med Akgüngör: melcr.iıne müsaade edjlccel.<tir. Su- hemen b\it.ün dünyaca malum ol. frans17JCa d->iPdir. h . d 
lleşrc.-dıl .<!erındcn, iQkiyi Nr riye ve Lübnandaki bütün makam.. duğu cihetle, eğer tahmin edild·ğ: Sark cep esm e 
i'renıtn, o!araı< bbul etmek 4 - İ~ mücadelesini sade Ye- c- ~ktırr.lar arasında kü.çü'k lcu ımüuefı11dere dC"VTcdi:1ece'ktir. glbi Suriyede bazı Alman birhk- ~ . lm , S , ·nt Prolvıkar eyk-mek deme«. şilaya tort~rn1.meyip, bi°Lti.i'n sosyal Uir tetkik yapıtsa, eminim ki bu Liman tesisatı nakil vasıtaları da leri yok ise b~ har bil'.! birkaç gun f!~~ ~ .an '~ A ~' Y ~ 
Nov teşekıkü.ll~ri bu ~de vaz1!el€'ndir- zavallıla:n bu feci akıbete süriik- bu deVT>e tabidir. Benzin &tokları, :içinde İn.gıliz _ hür Frar.sızlar or· teblıgkr~~ .~:ır.< cephesm c ımnn-

"'"ltinin ~ bakını mek..• lcyen ·~ '."ühım iımilin içki oldu. ıayyue meydanlan, hangadu, de. dusunun tam bır zaferıle hıtam yn .v~ ~u."'1'1;1_°!1 ordul?nnın ev-
Jaroo: sı vardır v . . ; • Gebze olra coılarunız- ğunda ".bfak edonz. polu ,.ı,,;b ed;lmekUrln müttefik. bulacağı '" Vi~i a,;kerlerinden ve~ gun baş .. ,on y•nı taarruz.. ~ >i<ldo,, n • .• ıçtıma: d z· .. • yu Ekserıy.>tlP. gazetelerde oku- lce denedaeool"k ln.mzl" y«H pek çoğunun hür Fra.•s.,Jar sat. 1=.!e Savtet .. R~oyn ordusunun 
il\'# .ımlerniz b·ı~ır: rollerı an ıya ~gun. ruz. Bir ıkafl cinayetim mü1ea1<ıb a5kerleri yeniden ask.eri hizmete 1~ g~c~i r.c muhakk~ gıbı bütün ce,ıne uzerıncc bu laarruz:-

OJd, 1daşlar ~lJ'ız. c- 1~; şı~ini patlatmaz.. fa.. SOI"guy.a çekiliı- ve §U sfülcri soy. ala.bilecelclerclir. Suriye ve Lübnan- görüil<lü.ğundPn bu zaferin öyle ~ra muka.-emet ve muk:ıhcl~ 
~ k ve k 'koı ffra_tı~- ka1 Ekseriyetle ~?şesile insanJarın ler: da bu hareki'i_ta !Jtirak _etmiş olan- pe'k çdk J<an döktll:nPdcn elde edL )~de? Uıhas~l 8E'n çok şıd. 

daıı nan iş ~~ak ıstı- kafasını patlatır. c- O ka?a; ~aı;nrıstum ki; saılt• !ara ceza verılnuye;ektır. ı .. Fran - leceği kann:ıti d., umum: g~b! id:. detlı munı:ıre~lc:ın deva~ .ctme_k. 
~~>ı.r y akJ egışır, bu da il:çki in.san!ara kendi ellerHe. bı.çnğrmı ~.ıct•ğımı hatırlıyordum. •ızclan ~ 2 ·~~ilız.dcn z:?u.~d&e~ Fa!kat, d:.isünülen şey tahtıkkuk te olduğunu bıldırtnf'klcı!" ,.. 
f.o~ temin olu.. k€!1'1di1er'.ine felaket hazırlıyan bir Sonra ne oldu pek far<krnda dc>ği. hir k~ısyon mutan:~~ hukkum1ler~. etmed·. Vaz;fe ıb:ssin;n çok nğır Emekli GeneTal K •..• 
h~ • ı· ni ıtatbik edecek.tir. ~,utarc e ngı.. 0-

--::.1 ~alt . ~~U1: ... d . 1 . '" l!lTlD.~ ___ ,_ l k. ·..n.-:. ; d"" Jizce ve frnnSlZCa olamk iki mefin baskısı alt1~d..1 kalan g~ncrrıl er er §Wllar IÇkı yıuzun en lŞ enen cınay.c1.- cu.~ o uvor ı, h~ ııra .. ye - • _ _J b" - _ı:ı.......: ... : İbtila( rık Dentz maıyetıne mu'knvemet ve Genclerbirliği Türkiye 
QI- _t; b. . :ı..-"L. , ... ~..: . ....,,..ı.:- · ] d'l d;;ı;· uzennoe tes ıt e<D.,,~r. .,, 

lll>' u-ı ~ ler, beşeriyet kin !I' mbumı ac>r- ı~m.ıwıı ve ı?san arı ~ e '61 şe.. n-ı tallcdirde ingilizce metin mu - nrukı:ıbelc emrmi ve-raı ve bu mu. futbol birincisi oldu 
l "\zaltnıak Heraeki alkol kilde sevk ve ıdarc .. rdc:b·l.e<"ek kı:ı.. te~CT olaeakttT. (Radyo g~) ikabele, hiı; kimsenin ummadığı 

lll!kfll fiatlar · aleyl:ıine reklci.mlar yapmak. dar tai'rtt~ıura muessırdır. . Müttefider Benıtba derecede ~i<l.dcfü, va'kıfane '\''? (Battnrafı 1 inci sayfada) 
2 t fazla} ıııı ırnümkün ol. 4 _ İç.ki içııkterı sonra, rezalet iBmaenalevh fazla l!'edktıırm.c- üttcl;k fenni oldu ve t,-:ı"':. d; etti. Bu es- Oyım daha başlangıçta çok hız.. 

dtrğtı · le'ı~n aşt~'k. çı'karanl.D!rı ::-idietle ~ezalandtr- den siddetli bir yasakla bu men- !Ha)(fa, 15 (A.A.) - nada öyle s:lhnc:er canJanclı. k• E"- lı lbiT şc-kıl aldı. Gcnçle.rb rlıgı a.. 
...;,,_,, -=;;~eg bili1t;s nuık.... hus ileti ortadan Jta!dırmal·vn.• ltUV'V<!tler Eeruta girmişl•rdir. ğer sadece ~eneral Denizin elind< kın<:ılan ••~'ı sollu ve merkezden 

"""· v Yhin · ı.:.11. k y 
1 

.. ı_... ... s- 1 lakı bir parça daha kuvvet bul:m~a idi ani ak..ınhrla B':'Şiktaş kal:.:-smi 
Hı•:~ lı .. "-··ın~ bcnil her ne v~ her k.im oluna olsun: ıÜ~üme bir ağırlık c;;ö tü. ·• at - runecel\.;Lırıır •·• oy r. easc~v ik t ·ı 1' M f b \'»n, u:;-onilft<' ş.7;1 e (cıhlt) onlu ;ç;n bir mabudu mu- t>m... .. _ •. nosıl 0 ,ta!a çık~<nkt>m? .. Utan • beriki t:ır~f için fam manasUP fo. tazy e li.,•, SO ıç usta a eşın· ~ •. ~'il", ;_',}ım. hddesti! .. Beni pay edemiyorlar .. Saba~leyi.n. kalktım... Yuzumu masam agl.yacng. ımf... . • laket:lf neticzlcr husıl olması siip- cide ilk goı.-ü attı. Beşiktaşlılar bu 

\ d~~i\ ... sultn huret. dı... yılcamağa gıttım ... Allah ... J\ll:ıh.. _ Ne kahve, ne çay. defol gıt .. hesiz gilbj irlı. • god(ien sin:rıi bir hale: geldiler ve 
~\ '~ ~\u . . - Evvela ben bııkttracvağım} Suyu yüzüme vurd~ı:n··· FJlerimle ~iç ~İT §CJ istemem •.. Deli gı'bi gi. Ancak azım frade cesaret fe. bu yüzden Gcnç.ıcrbirliği gayet 
""~ ll~. 

1
le ka\ıim - Hayır ben baktıracagım?. yüzümii yıkadım· Hızım sakal yolc .. yındım .•. Baatonumu aldım. Bah- dalkirlık ve bilgınin' derec~ ne milkemm~ oynayarak gc.ıc soU.ç 

ı ~ l"~~tn h;Q· bu - -·-.Evvela hana bakacalcsın de.. Rüya mı?.. Tersim ~i dön~ü-~:·· çeye fırladı~ ... ~am kapıya ynk- olursa olsun harbde n:hayct ııde- M~fa. vasıtafil~ 16 ~Cl ci~~ı~a-
._i_d» '"""" ç anlıy• - .. ı nu hocam>. Odama ko•l•nv·· Cehu..lelu ku - laııd.on •.. Lnnonıukl., a.a.,ndan din ve bu adedıe birlikte sürekli da iılciııci '° 26 ncı •lakıkada uçun. 

1r ,, d ıt aa~nn ı:r::~k· - Vallahi ben danlırım. •• Bu ç.i.ilc. aynayı çıkarıp ~alctım ..• E - pembe başörtülü; güzel pembe bir muharebel<?rin i~rasını temin ede- cü gollerim t>.t+tlar ve devre 3.0 
t d > tq ~t tir; b _ı kşam ilk sıra bend~... vet: Sakal yok!..· Bızım sakal ne maşlah giymiş bir kadın ~ık.tı. Dur. cdk mühimmat \'~ crzakın oyna. Gc~çleııbirliği lehine bıtti. 

t f ':? d azan oa n.n~1 
1 

B k 1 • ..,.. "> Y takt'l mı kalmıı;tı} · · n.:--· -
1 

i Be 'kta hl• · çok ı.,..- ı ' 
11 

'1tın-duı ~acı.·· Fuu ye.·· oncu · · · 0 m~?'·~ · .. · • b k.t dum .. lnce bir eda ile yanıma yıık- dtlcları roll'?~· de hayatidir. Mazi. ıA.Wa:I uevre c şı ş .... ı 
:"«) tı I· ?ltrıı ı.. " 1 K h 1 I b t Ca}"J'I ıhtıvaı 1 yorgıını açlp a ım. . . . . • t sa-tettı"l -) "lt ~tı-c • uct?c.-n eli. zır . . . a .. e er, çay ar• §er e -

1 
l T k laftı; dıru teklifSı11ZCe omu.zuma deki en ka~ıı~mmı kale kuman.. gayre .. n C- • 

~ıı" H.> 1nhi~la m'b· • ıe~ geldi. Esa9c.r. bunların hepsj Sakal yatctk•a ka ır mı· ··5 kal mn koydu· danlan da enııt ve mühimmatları Devre soularma doğru Beşıktaş 
l '"d, ~ı ... o"v. iT- gü\ .. rubu!. Boyuna söylü~rdum; sakal ml bu~ ... o halde: 3 il r.e . • ·. . . d • U~ ıç 11 ııon- egıl... fnki° .. li f l d -·ld'· b k olmuştu?. Sar:ıyn ak~m ııakollı - Mahmud Bey, de<lı. ıkı ku- bittiği .ıaman askeri harekata son kazandığı penaltı an yegane> say;_ 

dCTı 1 1( ~lıı, e;a kızlann ntyaı SOY yenk la egı ~ k 1~Y- gelmemiş miydım} ... O aralık h _ puz bir koltuğ sığm82. Hem sofu.. vermekten başka yapacak iş bula- sını attl. ~1u devııcd~ Gençle!" bir 
(ul ol ıt ~ rnfnnı al . genç ız ar arası a a ım v ı . l k L -- sd hlik S k .. Jard l dah ttı ve oyun 4-1 Gı.mrler 

1 

'"'-') ~ ~Panca Ç - lisanaıçeJmi,ti... Boyuna a~k<an: remnga.sı ge.dr: u ; nc::m ı .•. La ın gueen - maT11l§ ır. go a a ··~ -~· ıı..,. , b_ı>ı,,. "' \;: ocvd.ao hahoediyordum... Bu. - Ha<n efend; çay m•? Kahve mc ... Bunu aano ben yapt.,dım... Jlu kısa Surıyc harbind• de hal birliğinin galibiyet: ile sor,a erdi 
ldı 

1
di... _ır fabnkada · m.übnhi\t onları büsbütün çı1du. mi? .. diye sordu. . Böy1e daheı güzel değil mi) ... Ben: böyle oldJ. Takv"yes:!: kalan, mü. Gençlerbirl:~ı bu suretle Türkl:-ttı~lt ı:,/n ıdi. H n tıyordu. yt nt ··ı· yok Meg-erse - Çayırı, \tahvenın sırası mı? •. Böyle istedim... tevali muharc-bekr'e mühimmatı ye fu"!ibol binnc

1 

.... i olJu. G"n len 
• • t "'"l .. ep- (Ş . c ıı n ı.,. • S k 1 ı _ı " S -u-ı. 1 . d dol yı '-'ı ı b ~rnc.-} . anye) }t<>n bizi kapıdan <lin - Sakal yok l. a 8 ım ne oınu r en Fakat bir daha kızların fnlına ve lkuvveLi azalan ve hıçbfr takvi- bu mu ;r.uuu--iyet erın en a 

~it ltn ···lı U- ··d- ••'.t ked n
11

,_ ıt d." defül· Y_?rmuş •• ,Sı..ltnn da bunlardan a. gor un mu.··· l d bakmıyacakaınl •. Eğer knlbleri keş- ye de ala::naya:ı gı"neral Dcnt.z, te'bri __ erız_·--o------
-• n Uv • ı:ıagı degvil:' d 1 1 :ı Arob g":imeğe boşa ı!... f k • · b b k nd" · d'" t st•k t' ~ k · hl " 11 ilra.. Falln b' . a a ev; a ev amm ·· A lad B b . etme ısı:yors:ın; o e.ırn era er e ısıne .~nı ur ı ı ·c:rr.<' .en h T · 

l b ~ra~'~ ha - üzercr ıl~tı. l Gece yarııı yatmak n ımb .. :1 unıahr endı gekce o ararız ... Olmaz mı?... mü'hıim kuvvctlerh .lerlcmckte ve Aç.ık ava temsı lCTI 
\) •ı u 't . &tile Ö- • • se nı tarafındaki odaya lıyısı şer elı ~ snr oş c ere sa- Old - d hl kaL taarruz et.mekt"' olnn ıgenc.ral "', ·1. Beyoğlu Ha1kC1A.r.deı:: .. ~ .. L- ' ~ ..... taı:.cl gıttım. Yal..lı\ v Be ·r kalımı hracı etmişlerdi- ugum yer e mı anmı~ d d ı _ Döroıinci.İ nıeydan _tcms•li ~ti '"l~'"'-i~cr ••• ocr ağ~ bana bir herema~I 'k fi Eyvah .• : Sımdi ne 'yapscaktım~ mı ım .•• Bu sözleri söyliyen kim- son orduSJ karşısında a ım, a ım Comr rıe&i gunu :;aat "tıru~- hlk:u .... 1: betti: Fakat; nea'ısı şberbketı ıı = Aklıma geldikçe :ıivanadan çılcı - <Ü bilir miS".niz"? •• Şaziye Sultani ... geri çcluldı ve son günlerde bu 19/7/941 T :!b Çocuk b hçesın---.. C:.. ;.·- c.-tı . u ayıs :r-- • Alttnd - ordunun, sahll rnıntakasında ha- 18.30 da e'} a fl 

lioai d.i. ~n1_tndı oan!e h gelme- yordum! ... Ehülhüda Efendiye ına. M•hmud Saim ag .,.,.Jl.~t ....A....- ve donanmadan aı!u de verilec..-.ktır. 
'-'Y~'ll a~ ·ıınn ~ erek . . • eıl gidecektim? Herkese nasıl gö - (Arkası var) A~ ~ 
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8 Sayf• SON POSTA 

INGILIZ YAPISI 

R AD YOL AR l'nın 
En son modelleri GELMİŞTİR. 

ACELE EDİNİZ. 
Türkiye Umum Mümessili : 

1'1ÜESSESA.TI ·GALA.TA 

Uç yapağı taciri 
tevkif edildiler 

(Bqtaran 1 inci ıaYfada) (Baştarah 5 inci sayfada) 
'--illarından Neı· ad'a Emniyet ve depo yaki·.ın·2 .. . Hem niçı'n? 
~ıv Cinai Azı Çoguw 
Müıdii'rlüığü meraurlarındar Şina.. Ya 'bunları hiç yapmamalı idiniz, Teel.imat 
si, fabrikatör Samı Ozanın Mtibi veyahud yaplıktan sonra, kullan~ : Sığır (but) 15,000 35,000 Kl Haftada üç defa 
sıfatile tatili ve nurr.araları tesbit mah idiniz!. Benim ışöylr-ce N·c Bon.fileb 270 630 
edilımlş 16 bin hralık bır çek ve meni ziyaret edip döneceğimi ve Rozbif 120 260 
3500 lira para ile Ömerabid hanın. kar.§1 sah ile geçıniyeceğimi mi Koyun jigo, pirzola 9,000 21,000 
daki suçlulara aid yazıhaneye git- zannediyordunuz?. Hem be sizin Koyun (bütün.) t ,320 3,060 
m:işlerd ir. hesabınıza büyülk bir ayıb değil Siit icU'2usu (bütün) 1,060 2,520 

V.aziyette:ı şüphelenmiyen suç. midir?. Pet ~r J. zam~ınından, y:mı Kuzu jigo, pirzola 3,300 7,700 
}ular. faıbrikatöriin yolladığı çeki Rusya b ir Avrupa devleti oldu - Dana eti 1,320 3,060 
ve FWYl alm·~ar ve evvelce ko- ğundanbcrı düşman hiç bir ?aman Tavuk 7,200 16,600 Ad. 

nu.,.<;tukları tnrvfa yapağının beher smırlanruzı aşmamış(,u·. Halbukı Bakkaliye: Zeytinyağı, torba 1,500 3,50-0 KL Sen.ede en çok 
kilosuna 31 kuruştan fatura k ese- görüyorsunuz kı , işte ben Viln,l Zeytinyağı, Bar- clôrt defa 
rck 3500 li.rayı fatura. harıcı cehle- şehrindeyım. Bütün bir eyaletini. dıı..klı _ Ayvalık 1.020 2, 380 
rine indirnuşlerdir. zi lhaJ.ibsiz zaptetti'm. Hiç olmazsa Yağ, soka 240 560 

Bu sur~~ıc cürmümeşhudu ta.. çarını.za ol,m. hürmetten ötürü Soğaın 4.200 9,800 
. mamlamı.ş o!an memurlar, htivi- Vilnoyu ınfühfaıı edecektinız .. Ç'a. Aatatee. Bolu 27,90-0 65,1110 
yetJlerini açığa vurarak üç muhte- rmtz, erkiınılHtı'b:yesli~ beraber Patates. Adapazarı 1,500 3,500 
'kiri de suçüstli. ynkalamışlardır. tam iki ::ı.yını bu §E'hirde g~çiı· - Pirinç 5,100 11,900 

3005 sayılı milli korunma kanu- mş.i. Ordurıuzuıı manevıyat•nı Tuz 1,600 4,200 
nu hu!küınlerme a:;km harekette nasil yükselteceksiniz?. Daha 1.bğ~ Şeker, ~o:zı 5.400 12,600 
!bulunduktan iddiasilE: mah1'emc•- rusu şu anda ordularımzın maı1e. Soda 2,.!50 5,250 
ye 5 evkolunan suçlulardan İhsan v'i.yatı ne !haldedir?. Oste!'li!; har. Turyağı 4,660 10.920 
Saııılbekir kendjsin~ isnad 0!1.tnan bine gider:rnn ordularınızın ne d ~i. Yağ, Urla 2,040 4, 760 
:ihtikar ic:L.i instrıı kabul etmiverek: şündüğünü be"l çok iyi bfüyorum. Fuulyc, Horoz 1,260 2,940 

c- Bea fabrikatör Sami Ozan- Onlar o zarna.1 'ke!1dilerinı yenil- Nohut 5 70 1, 3 30 
la lbu hususl9. bir törüışme yapma. mez lb'ir oro~ ol<ı.rak telakki edi - Meroime1'. yefi.L 420 960 
dım. Elimde'd m..~"f!Llri yapağıları yorlardı. Halbu.'d şimdi ordulaıı- Makarna 1,590 3, 71 O 

t 1 k .l Ka.kao 78 162 
Kauıc:erili t:üc~arlardan brar.ıme nız önceden, ordu ar.m arş.sın..ıa 

,,~ • . i b "l Çay 85 200 
sattım. Bu idJiayı asla kabul el- mağlub olacakl.ırını ç.>k ıy 1 1 - Çolkolata, llÜtsüz 60 140 
menh demiştir. :ycrlar... . Ç.on~r eabunu 405 870 

Suçlularda ı Kıloğolo~ ta bu Napolyonla Bolaşef arasındakı Tucvald kağıdl 300 700 
müessesede tellal olar:ık istıhcJam bu kıonuşma saatlerce sürdü. Na - Peyn.iıı, kaş.er 390 2, I 70 Her a,, 
edildiğinı h5..Ese ile alakası olma- polyon, gittik'Ç~ sinirleniyor, za - Peynir, gravyel' 720 1.680 
d1ğını ıfade etmiştir. man zaman adeta kendini kayb~- Peynir, beyaz l 00 250 Tn. 

lMüteakıb~:ı. fabrıkntör Sami derak çar Aleksandr I. in şahsın~ Yumurta 40 100 Kaaa 
Ozan, komtsyoncu Yahya ve cür- brie lhücu.m edıyordu. Sözü Rus Un 3i) 60 Çuval 
m'ümetıhudu tertib eden memur- ordusuna ve Ru :; kumandan1anna Sirke 1.360 ı.ooo Ki. 
}ar dinlenmiş~crclrr. intikal ettiren Napcılyon: Zeytin 450 1,000 

Vakit ~eç olduğundan müddei- - Sizın, Engratlon müstesna, Toz sabunu 1,500 3,500 Kt 
.-.. ..-..< dmer .,ahidlerin dinlen. - ;,...; bir kumandanınız bile yok, de_ 0 zo M 'b 
U1Iıııv..ııu •1; .,. ...,. Yaısebze: Kabak 7,500 17,50 ayıstaıı itı aren 
mesı. 1·ç1• 0 durı.ır,•'ttr.m baş'ka b;r di. Sonra, duyduğuma mızaran, 560 15 H · et .. Fasulye, Ayşe K. 3,240 7, azıran an 
güne bı~ra~nlmasmı ve suçun ma- bizzat çar Alcksand :- ordunu~ ha- Bakla 4ZO 960 2 5 N&ndan 
hivıetinc göre de her üç maznunun şına geçec~krniş? Buna ne lüzum Patl11.;.an 16.690 43,610 Ad. 25 Hazirandan 
t~kıf ı;!(:flmesinı istemiştir. Suç~ var? Demek k i ç:mnı: mağlftbıye- Fa ulyc, çalı 2,340 5,460 Kl. 15 Hazirandan 
luların vektli bu talebe ıtira~ rt- tin mes'uıi~et ı ııi kPndi üzerine Bezciye 2.160 5,040 I' Hazirandan 
miş. neticed(> mahkeme 3780 nu. almak istiyo ,·. Harb, benim san'a- Salata 13.600 32.200 Ad. 
maralı kanunun 67 nci maddl'!-İ- timdir; ~n buna iyice alışt ım . Jldl Marul 3,240 7,560 Mayıstan 

İLE SABAH, ÖGI.E' 1 

Der remekten sonra pcle U'ç 'uamım 
di•lerlnlı:l (ırealayı 

Türkiye Cümhti 

ZiRAAT BA(ASI 
Kurulu.t tarihi: 18 

100.000.00ırk Llraıı 
l)ubt .. _,am adedi: 

Snl 'N tiearl her DıHi baDU. llld 

:·. ~-· 

·:::::=~:: : : :: ;.::: •. ::. It ~ .~ .. z'*-~ti0 

PARA BiRiKTiRE.NLERE :iloo 
LjRA iKRAMiYE VERi';\ 

lirW Bankumcta tumbaralı ft lbbum u..r.rral ~ 
enu IO lirul bulunanlara ltMde •defa .. klt11ıt kıl,,,,, 
d&&i plA.na söre 1krami79 dalıuı.cakW. 

4 Adat 1,000 Lirahk 
4 " 500 • 
4 " 250 " 40 " 100 " 100 " 50 " 

·~20 " 40 " \60 " 20 .. 

4,000 '"' 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,20l 

Dikkat: Ht!&blannaaki paralar bir eene içinde 50 
d~enlere ikramiye çıkt.Jtı takclira 'it 20 ıuıasıe v 

Kur'alar senede • defa, 11 Y art, 11 Hawan. 11 Eyl 
ci Klnun tarihlerinde çekılecek~ C'. 

ne göre suçt;,ılıırın tevkifleri ne buki Ab!cHmlr bu işten 3nlafTlaz!. Hiyar 4. 360 ı 0,220 1 Hazirar.dan 
karar vermiştir. O, ıneseb itibarile imparatm·Jur. lspanak 2, 340 5,46() Kl. 1 O T.evvcldcn • Gaziaıateb Asliye Hukuk Mah -ı Gazianteb 

IMuhak~mey~ başka bir gün Onun vazife:ıı, ülkesinde impar.:ı. - Enginar 2.160 5.040 15 Mayıstan kem.esinden: kemesinden: 
deV'am edilecektir. torluk yapmak ve kumandanlar Pancar 2,400 5 ,600 1 Mayıstan GaZitıntcb belediyesine izafetle ve_ Gazranteb beledıyeslıl 

tayin etmektir. Şaycd tayın ettıği Domates 7,560 17,640 10 Temmuzdan kıli avukat Ahmed öııden ta.rafından ktlı 1ı1vU:kaıt Ahmed öııde Hikaye kumandanlar liyakat gösterirse, Prasa 765 ı. 785 ı T ..evvelden iki kıt'e. arLuhalle asliye hukuk m~h.. AnkaTade. Tepederestnde 
taltiıf etmek, şa)•ed ehliyetsizlik Havuç 5,220 12,180 l T.saniden kemcslne müracaat olunarak mena .. Hn.taô İ:nşaat Şi.r:ketoinıde 

(Bqtarafı 5 mci aaytada) gösterirle:se tecziye etmek onun Lahana 2,<>40 6.660 1 S T.evveldcn !ıi umumıye n.nmma '-Sttmlli.k.ne ka. - 518 dıploma No. ıı 
lunmıyan çizmelerin vestiyere ve. vazifesi olarak kalr.ıa1ıdtr. Ku _ Bibel' 2.0 ı o 4,690 rar verilen Eyüb oğlu M. hududlan Gazıanteb şellir dahili ~ 
rilmesıni teklif c'tti. Çizmelerin, mandanlar clururken ınnğl-:ıbiyet Brülc8el laha.nast 90 190 1 maliım 5632 seh.mden füaret harab rita.ıarile şehrln must.ıı~ 
iki sıyaıh k•Jgi.ı gib ı havada yüz - mes'uliyetinı çarın yüklenrr.esi Karnı bahar 780 1,820 1 KM.niden arsaya salfı.hıyct.t:ıır komisyonca tak_ h.arıOOsının o1ba.bd'3Jd sil 
düklerıni görciüıır. ATtık bu ıkada. doğru mu?. (Arkası var) Kereviz 330 770 dir o1unan 162 lira kıyme~ten 763 me mucibince mu11nrtı> 
....... a da ..... hammi'l edemezdim. Ha. ~hme ve ayrıca hissedarlardan ölu zarfında tnnzim ve ~ 
~..._.. ... ... ıur v b · t Tere.otu, mayda- ' 
fnce doğrulara;c, .lcısık bir se:;l<?: unutmu~tum. .vıegker o en~t ıınu - noz 5•400 12,600 .Aa. Hurşldi~ 15~ sehminin 12 sehı~e ~1- miş olıdUığundan 

_ Çizmeleri nereye götürüyor- mamış; bahusl'S ızm pa osuna Semizoıtu 300 700 Kl. 20 Mayıst:ın ihtisar un an beş sehıne sah b - 11276 tlra 81 kuruşun .... ıli 

Sunu.,, diye haykırdım, bunlar be- aid ve9tiycr numarası da ben im 
30 

T 1942 'hl . 1 d k' müd yüb oğlu M . Salih kızı Na.zıfe ıle ge.jhakeme ile birlık~ uıııı--. 
.. b' de ı'mlş 30 Temmuz 1941 - emmuz tarı en aras_n, a ı . - ne Hu.rşlckien mevrus iki 3Chme sa. açılan davamn cari d 

nim çızmeterımdır~. ce ım · dete aid olma.k üzere müdürlü~ümüze bağlı Rober.t KolcJ ılc ~men -
Yanlmdakl. kız arkadaştrn ıa· ti. Tam ve:;tıyerde kızla karşılaş.. d 1 .h . 1 le 1 f 11 ek ib..Lb Cistanbulda Kadıköy Muhürdar nuru:ia, müddeaa.leyh 

1 t t k . l kan Kız Kolejinin yukaı ı a yazı ı ı lıyaç arı apa ı zaıT us~ ı .. c • oadıdesi 8aniyıı.ver apartunaıunda bı. Cevoete . cem'an 8856 ı&r& 
fe Yaptığım·. zannetti. 1''akat avak- tıık. Kızın pa l sunu u ma ıs e- sı'ltmeye m_onm•"'tur· Eksiltme 24 Temmu'Z 1941 Pt:rşembe .gunu saat ~1; ___ .-.ıı 

J •• ı b. ·ıt. 11'. ....,. rlncl katta oturan Abdillhfı.ınid V&ıu van.s vertımlş ve bıu~. 
!anına oir göz atınca... dim. Fakat, paltoyu oy e ır şı 14.00 de Bebekte Kolejin Erhk kısmında yapıla~lc.tır. Lı,tede ya- Fikret ve kızı Hamk.a tarafmdan i - dın isVihkaltı oıan 3276 l 

- Fakat rica ederim, müsaade detle elinul~n ç<:kti ki az kabın zıh yiyeceklerin tamamı veya bir kısmım temine talih olnnlu 1941 tiro.2 edilmiş ise de arsaya hemen 1 dıktan sonra 5580 lira 6 
edin de olup bitenlerin hepsini an. paltonun lto~ l' kopacaktı. yth Ticaret Odası veoaikasile teminatı havi kapalı zar~ar!~.1 yukarı- vaz'ıyed ol1Jıl1ması zaruri bulundu~u tirdadı muktazi bulu.ıu 
latayım. Kız benimle vedalaşmadan ken da yazılı saatten bir '8at evveline kadar Kolej Muhasıblıgme ma.k-; cıh.etle umumunun i.Stımlak bedeli %2~ l n mukaıvelename ım~a>lll 

Tedriıoen bütün salon boşald'ı. dini dişarı dar attı. buz mukabilinde vermeleri, kezalik teminat yıa.ttrma ve şutna.mt-sım fazlasile bankaya yatınlarak dt:lail hid tarafından yatırılnll 
Yammda:Ci kız arkadaşımın ne Rdhin olarak çizmeleri had~me. görmek istiyenlet"in de Pazartesi. ~le Pcrtcmhe sabahlan Robert Ko - te.sbit ettfrilmiŞ olduğundan bahisle çesinln de belediye Jetıın'! r 
zaman yammdan ayrılıp gittiğini ye bıra'ktım ve takonyalarla eve lcj munasiblfğine müracaatları ılan olunur. bilmuhıakeme hakem vasıtas:'e tak- icab etmekle meblatı ~ 
farlretmedim. yollandım. diri kıymet ett'1'Uerek bele<llye namı. ra 6 kuruşun moodeae! .-

Işıklan söndü'rmiye b:-ş1adı1ar. o tar.ni!enb~ri ısmarlama çiz - su·· mer bank Sellüloz sanayii müessesesi na ıesçm taıebııe ~ııan da:ranın da. me belediyeye verillnesi~ ~ 
Yanııma had•)lllelerden biri yak- melerden nef:-et ediyorum. Maa - I vacı ne müddeaaleyhlerden Nazife - nat ak'Çesı olan 1400 ıı.raeııttl iP':'... ,-
laştı. Adamca~ı:ı fevkntade kib~r mafih sizler dr benim gibi ısmar. müdürlüğünden zmİt. pin vieah ve diğerlerınLn gıyablrrın~ dt iç.in muktazi muarnel ~ ~ 
ve iyi -aLbli imiş. Eve kadar gı- lama çizme meraklısı iseniz. be • ve gootıerecekleri etıUyet.e göre kend.. da yaplılan muhakeme. sonunda, ~.a - :;usunda be.lediyerun ın "'~ ~; 
delmlmeın iç!n banı kendi takon. n-iım çizın~:ini:ı arlrcsini s.iz~ vere- Mües.sesemiz icin müsabaka 'le verilmek üzare ~ıda.ki şeraitıl haiz 6 zifenin 763 sehmile Hurşid-den mun. tazı.a ~QQ1anın reddine ~-'' 

1 
verrrı.ıyc razı oldu. bilirim. Vıtfe:1 kalemlerınız çı - Ierine 362 knruşa kadar yevmiye tekil 5 sehlm ve dlğer Fikret v~. Ha":- lunan e-lli lira vekfılet ıı ~ 

ya :C~\uz ~rkadaşırnı tamame?ı karın ve adre.mi not edin!. tesviyeci ustası almaoaJüır. kanın da yalnız Hurşidden munte~il mahkeme masraf!a!'l~iJ J tP 
1 - Türk olmak sehimleri.ndıen dolayı itAr:ıı: edl:lmiŞ leyhe tahmiline teıl'IY#: .,.--'' 

ı ~ 2 - A.'.ikcrlikle ad~ bulunmıma.k diğer sehimlere aid kısmın kat'ile!f - mak ii7.ere 17/3/9'1 ta~ -4'~ 

1 İstanbul Belediyesi lanlan ı1 3 _ Makine taınira.tı {Jleriıwe çalışmL' Lyi tesvıyeci olmak mış okluğu sablt olmuş M.kçm he - deaaJeyhin gıyabın~ll'tı~~ 
, ' İmtihan 2.0/7/941 Pa-zar günü saat 9 da mü~c;eıııizd'e ~ıh.!aktlll'. yet1nce de beher metre murnbbaına ğinden !J;bu kararednntif C)I""~ 

Mcoldıyeköyünde Çar.şı ıç , Galato.da Kalafatçılar Buğ~u saman Y0·~· sa.n'n.t mektebi mezunl:n.n tercit-ın aıınacnldııl'd.ıır. Taliplerin hf2ımet dört liradan 213/ 37 metre murabba_· hanesine talik rtındB ~ıı 
Fenkoyünde Boz!rnrt, Şişllde Abidei Hün"iye~, Taks~mde Fıynt garajı, c._ sert..i!ik!alnrile birlik.le mües.soocmize müracaat etmeleri lüzumu ilan olu_ ından ibaret olan mezk\lr arsnYa B:ı3 bir buçuk oq ~nmesi, ~ 
luınglrde tüfenlı.ı:i Salih - Batarya Bilezlkçı - Tnlım_h!lne - :a~lm ca~ nur. ( (5846) lıra <l8 kuruş klymet takdir edilme • ra mürooaat e 'lleşeceği 
de ve sokaklarınm şose, parke ve adi kaldırım ınşaatı apa ı . zar sine buna karşı taraflarında ıttraz bu hük:mUn JcAt 
usull.le oksl~tmeye kcmuUmuştur. Keşif bedeli 22707 l~a ve ilk tem.na~~ if 1 ZAYİ - Erenköy Kız Liseslnden nı_ etmemesine mebni komlsyoı1 mazba_ ·ıc mctgltJÜ 
ım ıu-a 2 kuruş~llr Mukavele, eksiltme Bayındırlık ı~•eri gen_eı, husu~ı •Ut.:;:;;;~{t~~ mı.ş olduğum belgemi zayi ettim. Ye_ tasının tesçilLne ve ıbedeM ınez.kür _ Fikretin de 1 ~yeri dt ıı> 
ve fenni şartnameler1 proje ke~tf hülftsasile b~na ~ ınferı dığer evrnk 'il: ~ !' nislni çıkaracağımdan esklsinln hük - dan Hnmkıanın hLı:scsine düşen 96 lL ederek gi~tikler nlnrı <le 
114 kuruş mukab!lindc belediye fen işleri müdurh\~unden verılerektır. mü olmaıdığı il.An olunur. ra 35 buçuk kuruş ve Fllcrcte is:ıbet 

1 

blldirmetniŞ oıın eÇhul ı1111l 
ihale 2817/941 PazaTtl'..sl günü s~t 15 de dainıi encümende yapı~acak - 4. B. den 779 Sabahat Süer eden otuz seka lira elli dört kuruş ikame~ ~lIGa.t ıf 
tır. Talıplerın ilk teminat makbuz veya mektuplnrı, ihale tarihinden ·······;···;;,:·;;i""ii;····;: .. ················· .. ·· beş paranın bele<iiye ~ra.fıııdan bır lıayıslle afı.n~undan t>l1' 
.ekız gün evvel Beledly-a fen ;şıeri müdürliigüne müracaat.la alar.aklaırL Son os a aas • bankaya ya.t.ırıldlğı takd!Tde b~nl.ara 1 verilmiş o!carıuni ~--~., .. ,.,,, 
fennt ehliye!. ve 941 yıltnn ald ticaret odası vesikaları, imzalı şar•name tıeşriyat Mudürii: Belim Ragıp Emeç a'lıd h!S.senm belediye namına ıntıkal 1 zarfl:n~ . ha.lde 
..., ıtanuneo .lK'lllll l.Amm&e!en diğer vesaik ile 2490 numa.ralı kanunun IABİBLDi: s. Ragıp EMBC m.uamelesinln yapılmasına 15/11/94-0 ecınm~ı. akBi oı,u.nur . 
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