
28 lkincitetrin 1939 

[ SALI 
ikinci Y ı1 - No. 565 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Bunun Rusyaya 
veyahud Rumanyaya 

ER Sil Haberler 

En ooıru Politika 
En 60zaı Fıkralar 

En Meraklı Romanlar 

En Temiz Spor 

En Cazlb Mlsıbıkılır 

1dllN Yeri 
eelpNo.M ... W 

( T91pat: YDlt UBAll btubul 
Telefon: !0196 

Her Yerde 5 Kurut_ 

Bir Han Tamamen Yandı, itfaiye 
Müdür Muavinile Grup Amir!, 
3 itfaiyeci, Bir Hamal Y aralanc' 

l~:ıUM'ı h:uu alf'\ h'I' i(;inılP 

( Sonu S üm·ii -.:t,\ faıla ) 



Mlfe:I 

VAHiDETTiN 
No.ı 1te Y•z•11 ı M. SIFIR 

Trakyada Mi1stakil 
Cümhuriyeti Kurma 

n müfettifliğiııe tayin edildiği habe-

,._ ~ 

Yeni Sabah 
Abone Bedeli -TUrklye Ecnebi 

IENELIK 1400 Kurut l700 KUl'Uf 

1 AYLIK 790 • 14IO • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 1IO • 300 • 
Pomta ittihadına dahil o1mıyan ecnebi 
memWcetler : Senelili 3800, altı ay~ 

ı:= 1800, üç ay~ l~O kuru,tur. = 
Adres tebdll1 lçtn yirmi bet kunq1uk 

pul ltÖDdW"Dıek Jl1:1mcbr, 

-

• 
Bir lalam 
Teıebbü:a'ii 

(.Devamı 'fV) 
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Son Hudud Hadisesi 

YSNI 8AB&B 

Münih Suikasdi 
Tahkikat Nasıl Cereyan Etti, 

Elser Neler /taraf Etti ? 

Dahil iye Vekilinin 

1 

Hatay Tedkiklerl 
ı Milli Şef, Vekilin 
ı Telgrafına cevab verdi 



.... ,. 
Milli MİİCIDELEDE 

Ztktill. a 

1 Namuslu Bekçi 
No. : ee YAZAN : R. YALKIN ---

-

DARÜLACEZEYİ 
ZİYARET 

Nafia Veklll oun 
Tetkikler Yaptı 

Nafia Vekili AJi Fuad Cebesoy dlll 
eehrimize gelmittir. Nafia Vekili h• 
suai mahiyette olan bu ziyaretindlll 

Bu Ş ..l!L f MıQ • Mı h tl • ıstifade ederek fehrinıizde bazı tetı-f! T RQ es•e•esı, er ame ı kikler yapmış, bu cilmleden oıaıd 

H l' L V J. B Jıl • saat 11 de Mühendis mektebine git-
Q 1eımızın ı aruımını e ıyor mi§ ve mektebin ihtiyaçları etrafJD" 

da ali.kadarlardan izahat almış "' 
bazı derslere girmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi Nafia Veki
line Mllhendis mektebinde müliki ol
muetur. Vekil öğle yemeğini mekteP'" 
de talebe ile birlikte yemiş ve sa&* 
18 de vali ile birlikte Taksim gaziDO° 
BU ve ODU mUteakib Yıldızdaki Tek .. 
ilik okulunu ziyaret etmiştir. Nafia 
Vekilimiz bu aktam Ankaraya ha,... 
ket edecektir. 



ı8 IDNCITEŞBIN 1981 YE'NI 8AB.&B .... 

HARBİN 

Almanların Şimal Denizinden Bale'e 
Kabııl Olunabilir, Fırka T ahşid Ettiği 

Makarnacı, Karnsoğlu Koca İbra
himlere varıncaya kadar karşı koy -
muış, meydanda gıcırı bükme baş al

'· y l'ı.... arın ög-leden sonra başlar gü- mış, şöhret yapmış, yüz kırk okkalık 
~Cek c: · devcüsse bir pehlivandı . 

~t~gır, karar mucibince, davul ve Sultan Azizin Arnavutoğlundan 
li~e ~ a~·ı durdurduktan sonra; aha- sonra, başpehlivanı mertebesine da-

' ~&ıtdı: bil olan Kavasoğlu, bir türlü Makar-
b~k arın, desteye, küçük ortaya, nacıyı çekemezdi. Bu sebeble, Ma -
~l;ır ortayn, başaltına ve başa ka- kamacı Hüseyin pehlivan, daima yal 
Ca~ !:arpışacaklardır. ruz kalmıştı. Kara 1bo gibi Kavasoğ-

tıııetı. ~ırın bu ilanı meydanı boşalt- lunun adamlarından olan pehlivanlar 
ita ~l Ierkes çadırlanna ve kasaba-, dahi, Makarnacıya karşı saraya gc
"'ı~, Unan evlere ve hanlara dağıl - tirilmişti. 
()~aı Kavasoğlu, Knra İboyu Makarna-

~· lie •kta dehşetli bir gerginlik var cıya karşı saraya getirmiş ve baş 
~il 01t•:n herkes, pehlivanlar da da- pehlivanlık sırasına sokmuştu. 
~ \.."lıacll~ halde ynnn yapılacak Ma- Fakat: Kara İbo, yani namı diğer 

<tfJa. e~ılle Aliconun güreşini müna • Kara lbrahim Kırkpınar güreşlerinde 
~alt ~'CJrlardı. baş pehlivanlık derecesine yüksel • 

~il .\ıi ~Ucı Hüseyin Peh1ivan, Sul- miş, bilahare l{nvasoğlunun tavassu
tı all. biti.tin. değerli başpehlivanların - tile saraya intisnb ederek Sultan A
eıuı\ıa.tı~di. liem de baalı başına bir zıtln baş pehlivanı sırasına girmişti. 

1
• Kel Has~n, Kel Ml'miş, Yörük Ali 

:.~~ 26 JENE BAŞ PE~LİYAMLIKEDEN MEŞHUR 
r~. KEL ALıÇONuN GüREŞLERi 
No: 24 YAZAN : .V. Sami KARAYEL 

gibi pehlivanlar saraya mensub de- kaldığına canı sıkılmıştı. Yörüğü her 
ğillerdi. Kara İbo, yakışıklı bir a - halde mağlfıb düşürmeliydi. 
damdı. Kara ve gür bıyıklı, uzun boy Eğer, Yörük Aliyi, Kara lbo mağ
lu, yüz yirmi okkalık bir pehlivandı. lüb etmiş olsaydı . yarınki güreşte A
Kara tbo, Sultan Azizin şamdancısı liçoyu meydandan çıkarmak kolay -
idi. laşmış olacaktı. 

Kara lbo, Yörük Aliyi meydandan Makarnacı ile ortada Kara 1bo ve 
çıkaramamıştı. Yörük Ali mühim bir Aliço kalacaklardı. Aliço, esasen Ka
şahsiyetti. Genç olan bu pehlivan ok- vasoğlunun akrabası gibi yakın bir 
kasızlığına rağmen ateş gibi bir a- dala mensubdu. Fakat; ne de olsa 
damdı. Güreş tekniğine, fazla vuku- pehlivanlık iktızası Aliçonun başa 

fu ve zekası itibarile daima meydan geçmesine tahammül edemiyordu. 
yerinde tehlike teşkil ediyordu. Yö- Soııra; Sultan Aziz gtireşi her hal
rük Aliyi, baş pehlivanlar kolay ko- de işitecekti. F.....sasen, güreşlerin ne
lay ortadan çıkaramıyorlardı. ticesi telgrafla padişalia bildiriliyor-

Kara tbo, Yörük Ali ile berabere du. 
~ 

Sultan Aziz, Kırkpınar güreşleri· 
ne ehemmiyet verirdi. Kim kimle gü
reşmiş, ne netice almış, Kırkpınara 
yeni hangi pehlivan gelmiş, bütün 
bunları Edirne vali ve kumandanı bu
lunan zat takib eder, padişaha tel • 
grafla bildirirdi. 

Sultan Aziz, daha o akşamdan ma
beyn baş kitabetine Edirneden ge • 
len telgrafla haber almıştı. Hatta; A
liçonun da Kırkpınara geldiğinden 

malCımattar olmuştu. 

Edirne valisi, yeni gelen pehlivanı 
telgrafında ballandırıyordu. Hatta; 
Memişle yaptığı güreşin hulasasını 

da bildirmişti. 
Güreşi seyredenler, Makarnacı ile 

Aliço arasındaki güreşin çok ç~tin 
olacağını aniamışlardı. Makarnacı 

azılı bir adamdı. 
Aliçonun da berbad ve gaddar bir 

pchlfran olduğu görülüyordu. Yiiz 
yirmi okkalık Kel Memiş gibi bir baş 
'Qehlivanla çocuk gibi oynamış, za -

vallı adamı mağlfıb etmek elinde iken 
yenmemiş; eze eze canını boğazından 
getirmişti. 

Fakat! Makarnacıyı da aı-aba, A· 
liço; Kel Memiş gibi ezebilecek mi 
idi? .. Bu istifhamı çözmeğe çalışan 
ah:ıli çadırlarına, evlerine, hanlarına 
çekildikten sonra mütemadiyen mü
nakaşa ediyorlardı. 

Kara tbo; Ma kamacı ile beraber 
Gümülcüne beylerinin çadırında yatı
yordu. Harem ağalan da bu çadırda 
idi. 

Makarnacı, Kara !boya soruyordu: 
- lbo; Aliyi yine çıkarmadın mey

dandan be!. 
İbo; Makarnacının bu sözlerine si

nirlenmişti. Çünkü; Makarnacı bilt 
Yörük Aliyi daha meydandan çıkar 
mışlardan değildi. 

lbonun, YörUk Ali ile üç gür~ 
vardı. Bu gUreşlerin ikim beşer, altı 
~r saat boğuşmadan sonra, beraben 
kalmıetı. (Dev111111 var) 
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YENi 8.&.BAB' 

Ekmeğe Nihayet 10 
Para Zammedildi 

Tepebaşı Dram 
kısmında 

Gece aaat 
20-30 dı 

Fakat fırıncılar bunn ŞEYTAN 

8ablfe: • 

' ---- .. .. _ .. _ 
Askeri Liseler 
Şampiyonası 

d k "'f" •• ·• 1 HAI,K OPERETİ 
a a ı gormuyor ar Eski çağlıyanda A. A. B D • AT l G · R • 
İstanbul Belediyesi Daimt Encü - B k ~~ QŞ, lŞ, lYeZ e, Tip, OmaltZfflQ 

meni, lkbsad Müdürlüğünün verdiği s~.~ ~~e ~~eı~ Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
rapor üzerine ekmek fiyatlarına 10 Gönül neıası • icabında gUnde 3 ka~e ahnablllr. 
para zammederek ekmek fiyatlarını Yazan: Yusuf Süruri ... T 

O Y d. Her yerde pullu kutuları ıararla lateylnlz. eniz Harb Okulu Lisesi Bursayı 7-2 en 1 9·7;~:;o~:;:~kt~~b!:~~~!~;ları Müzik: Karlo Kapoçelli ~ - ...... im .. 1111 -.. .. . r ~ memnun etmemiştir. Fırıncıların ileri Biga lUahkeme Başkatipliğinden: r 
Pazar g.unu . hava ~uhalefetinden s k · ı • • ~ I sürdükleri bir iddiaya göre değir- Biganın Pekmezli karyesinden ıs· t b J B } d• • JJ" J 

~ola~ı t:hır edılen Dem: ~ar~ Okulu porcu arı erımıze mencHer ekmek fiyatlarına zam ya- Mustafa oğlu İsmail ile ayni köyden I an U C C JYCSJ an arJ 
e~~-~~~~~~fu~ ~~~ıhl~~~~~~~~~~~~~~w~~~-~~~·••••••••••n•••••••••d 
maç~ dün ~~~~ stad.ında ya~ı11:°~.§~.r. J>ek yakımla spor siitunları- !arının fiyatını 615 kuruştan 630 ku· kızı Emine ve kansı Zeynebin müş- Tenünat Tahmin 
Bırknç yuzu geçmıyen seyırcı onun mızı, sıwrcu karilcriınizi daha. ruşa yükseltmir-;lerdir. tereken mutasarrıf bulundukları iki miktarı hccleli 

de ve hakem Şazi Tezcan idaresinde çok alakadar (•decek surette Filhakika bu~dan bir hafta evvel kıta evin taksimi kabil olmadığından L K. ı,. K. 
0 Ynanan ma"a Bursalılar geçen haf- zengtlnleştirccek ve her ne\ i spo- . . tıl ak b d ı· · h " d ıar ara -
t. • ""'. • . • • • • • un çuvallannın fıyatları GOO kuruş- sa ar e e ının ısse ar 9 120 T k · d M dd · k ~ 8 N 
•. a.kı kadrolarıle, Dcnız Lıselılcr Harb ru tct>nk ıçın im nıe\'zun. bılhas- ta 610 k .. k ın . ' b sında taksimi suretile şüyuun izale- a sım e ete ca esı so agmda 1 o. lu kışl~ 
okulu ile takviye edilmiş oldukları sa ehemmiyet ,·ereceğiz. .. n . furuşalyulsOe ı mış '\e unun ' sine dair Biga Hukuk mahkemesinin methali yanındaki mahallin kiraya verilmesi. 
hald T k lb ahi ...... h d R uzcrıne ınncı ar para zam yap - ' 300 4000 Taksimde Cümhuriyet caddesinde 16/ 1 - 1612 No. lu e arı , r m, .ın.c me , a - bel a· t krf t · 1 d" lk 30/ 3 / 939 tarih ve 139/ 134 numaralı 
sinı, Sadi, Galib, Nahid, Arif, Nuri, ( Birinci Küme J,ig Heyeti mayı .. e .. ıy~.~~. e ı. c mış er ı. - Hamile karar verilen: 18 stadyum sahası ve bir büyük oda ve kişe yeri. 
l<kvet Fil-retten müteşekkil bir ta_ d tısad Mudurlugu Zahıre Borsasından b 939 t 'h 240 TP.ksim Panorama cad. 10 No. lu mağazanın kiraya ve-
k ' ' Toplan ı aldığı resmi vesaikle un fiyatlarının 1 - Tapunun 7 Şu at an ·1 · 
llnla oyuna başladılar. lstanbul Birinci Küme Lig heyeti .. k 11. ~· . t b"t t . b .. altı numarasında kayıtlı P ekmezli I _?7 360 

rı mesı. 
M .. t, . ·ık d k"k 1 d yu se c ıgını es ı e mış unun uze- Taksim Cümhuriyet caddesi eski topçu kı(:lası so 12 No. u evazm geçen ı a ı a ar an dün Bölge merkezinde mutad toplan- . . !köyünden ahır evi samanlık anbar ':>' 

sonra Bursanın faikiyeti beklenirken tısını yapmış, hakem raporlarını tct· rınc ekm~~ fı~_au~:ı~~ 1~ p~ak~n:- ı saya ve büyükçe avluyu h~vi sa~ lu kışla altındaki dükknnın kiraya verilmesi. 
geçen hafta Kuleliye 4 - O yenilen De- kik ederek dağılmışlardır. . ı~ı muv~l ı gorhmufştau.r .. da f"u ıtl e- Hatice evi, solu yol arkası Zehra av- 27 360 Ta ksim Cümhuriyet cad. eski topçu kışlası altında 6 No. 
nizliler· 1 d kl ·· 1 yunla lk gırmencı er son a ıçın e ıya arı ıu mağazanın kiraya verilmesi. 
te .. 11!: Çl ı:ar .ı. an guze o 940 Ba an tedricen 635 kuruşa kadar yükselt - lusu ve önü yol ile çevrili iki yüz yet- 135 1800 Taksim Cümhuriyet cad. sokağında 2 No. lu mağaza.mu 

VnZUnu lehlerıne bozulduklarını ve . l d" imiş ~ lira nıuhammen kıymetli ÜÇ 
devrenin ortalarına dogr~ u Nuri vası- o 1 H 1 k mı§ er ır. . kiraya verilmesi. 
ta · yun arına azır I Bu vazi •et ka sında fırıncılar- odalı bır ev. 22 50 300 T k · p G "d" -. atle bir de sayı kazandıklarını gö- bel d" ~ t k rşı .. t d k' 2 - Tapunun keza 7 Şubat 939 a sım anornma eçı ı sokagında 4 No. lu mağazanın 
l1lyoruz e ıyeye e rar muracaa e ere . . kiraya verilmesi. 

13· • . . . - bu yükscltişin sebebsiz olduğunu ve tarih ve 7 numarasında kayıtlı aynı 4 50 60 Taksim Cümhuriyet cad. sokag·ınaa 14 3 No. lu bir oda· 
ıraz sonra penaltıdan ıkıncı sa- Ati ti f ..ı -· • . .. A k"" ·"· d ahı sam ık saya za-'"l . . e zm euerasyonu degınnencılerın spckulas'-·on yapmak oy ı.,ın e r, anı , ' ı . ·1 . 

"~ annı da kazanan Denızlıler gevşer mllli takım için -o klc:-illk ~- ld kl h d "d b hire anbarı ve avluyu şamil sağı yol nın uraya verı mcsı. 
gıbi old 1 ,., V U:L o u arını, veya u a una ça- . . .. .. . 9 120 Taksim eski topçu kışlası sokağında Panoramn geçi -

l3 u ar. . narr.zet listesi h.azıtladı lıştıklarını ileri sürmüşlerdir. Uu çu- solu Halıl evı, arkası ,.e onu yol ıle dinde 6 No. lu mağazanın kiraya verilmesi. 
,, urs:ı ?emz ms~f sa~a~ın~~ oynu- 940 senesinde Türkiyede yapılaca- vallarında bu yükseli" devam ettigı-· çevrili dört yüz elli lira kıymeti mu- 4 50 
.ror. Lakın muhacımlerının şut çeke- ~ h 1 .. k. d 1 b" k rt 

1 

60 Taksim Panorama geçidi so. 12 No. lu dükka:oın zemin 
tı:ıeın . . . . .. .. ğını yazdığımız Balkan oyunlarında takdirde şimdi yapılan bu zammın ammene ı ı ı 0 a ı ır ev açı a - katta ufak bir odanın kiraya verilmesi. 
karanıclerı neticetskı 

1 
bır h~~r.~u lsayıB çı- Türkiyenin sağlam bir takımla tem- kifayet etmiyeceğini iddia etmişlerdi. tırmaya konulmuş ve tanzim olunan İlk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı emlak ayrı 

ıyor, yap ı arı ucum ar ur- ·1· · · Atl t• F ı · b · · .. d .. 1 .. v .. b · (:artnamesi dahı" bug·un· den itibaren 
saıııarn nazaran daha az olmakla be- sı ı ıçın e ızm 'ec erasyonu ıca Beledıye lktısad Mu ur ugu u ıh bar ':>' be .. ""dd l B' h ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 13 12 939 çarşamba günü saat 
tabe .. . eden tertibatı almağa ba.·lamıştır. üzerine şiddetle tahkikata başlamış- on fi gun mu ete ıganın ma - 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
bl·ı r her_hu.cumu s. ayıya tah. vıl ede-, Milli takımı tc(:kil edecek atletlerin tır. keme kaleminde ve herkesin görebi-

1 en D 1 A f t l 2 :1 Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürliiğü kaleminde görülebilir. 
bı d enızcı er rı vas.ı ası e sa- ı::imdiyc kadar oldugvu gibi 15 günliik vvvv leceği bir şekilde açık bulundurul - T-ı:bl · "lk 
ı ah k d 4 O ı hl ':>' <UJ erın ı teminat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen 
ti .a. y~para evreyı - e e- bir kamp Yeyahud bir iki aylık ça - A D maktadır. l{ıymeti muhammenesinin saatte Daimi Encümende bulunmaları. "9828,, 
;~.bı~rdılcr. . . .. 'lışma ile değil vakit varken layıkilc yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 

~- ı?cı devrede her ıkı taraf da mu· hazırlanabilmeleri için 70 ismi havi ~ 2/ 1 940 günü saat 15 den 16 ya ka-
~Vazı b' 1 "k " tı ~ lar n ır oyun a 1 ışer say~ yap - bir namzedler listesi tertip edilmiş- ı· ~-~~ dar arttırılması yapılacaktır. Bulma-

k• Maç bu suretle 6 - 2 Denız Harb 

1 

t• _ 1 dığı takdirde en çok arttıranm taah· 
) Ulu l' . leh" ti l d " ır. ve ısesı ıne ne ce en 1• Haber aldığımıza göre bu atletler- hüdü baki kalmak !"artilc arttırma 

1~ig Harici Kliiıd rin l\laçlanııa den 10 u Ankarada, 1 i Bursada, ı i Salı: 28111 939 1 on beş gün daha temdid edilmek su-
l . Bu Hnfta B.-ıı,laın)or !Afyonda, 3 ü !zmirde. 3 ii lzmittc, 12.30 Progra.m, ve memleket sa~~ retile 17/ 1 940 çarşamba giınü saat 

lij kın.~i lig haricinde kalan klüpler 1 i Ameriknda, 51 i lstanbulda bu- ayarı, 1~.35 AJan~ ve .. ~we.teoroloJı 15 den 16 ya kadar yine mahkeme 
n bölge merkezinde toplanarak bu 1 ktad . haberlerı, 12.50 Türk muzıgı. kaleminde ihalei katiyesi icra kılına- ! 

nafta 1 unma ıı. Ç 1 . ., d ı-~ dan itibaren Bakırköy sabasın- Miistakbel milli atlet takunımızın alan ~r: ~ccıhe, CC\ et ~oz~n, <'aktır. Arttırma bedeli peşindir. Art- /LE SABAH.. ÖGLE VE AKŞAM :~ Yapıia~ık maçların fikstürünü namzed kadrosunu dolduranların 25 i Kemal Nıyazı Seyhun, Cevdet Çag - tmnaya iştirak et~e!{ is~iyenleı·i~ .. ' .. 
n~ı~lcrdır. Karşılaşacak takımlar: sivil talebe, s zi askeri talebe, 8 zi as- la. . muhammen kıyrnctının yuzde yedı Her yemekten sonra gunde uç defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. ~ 

, •rıııci hafta: Akınspor - Ama - ker s zabit ve 21 i muhtelif meslek Okuyan: .Muzeyyen Senar. ! bucuğu nisbetinde pey akçesi verme- '/ 
Ulköy. sahibidir. .~ - Hüseyni peşrevi, 2 - Şükrü- leri veya milli bankanın teminat 
liaiıcıoğlu _ Rumclihisarı. Atletizm Federasyonunun bu ye _ Huscyni şarkı: "Baygın suların,, , mektubunu getirmclcn ieab eder. Mü M. M • Vekaleti Hava Müsteşarlığından: 
İkinci hafta: J<"'criköy _ lstiklfıl. rinde hareketini tak<lirle karşılar, ıı 3 .~ Lemi - Hüseyni .şarkı: "O güz~l terakim vergi mülk snhibine aid olup I 1 - Hnva sınıfında tayyare ve yer telsizl<:'rinde istihdnm edilmek 
~Unıelihisan _ Doğuspor. inci oyunlarda T"Urk şercfile mütena- g~~lerle. bakması~.ı bıl,, , 4 - J,e~ı- ihnlc bedelinden düsürülecektir. 2004 üzere telsiz muhabereci ve makinistile meydan tenvir ışıldaklarmda istih· 
tçiincü hafta: Akmspor _ lstiklfıl. sib bir rlerece kazanılmasını temenni Huscynı şarkı:_ Zaman olur k.ı" .' l mımaralı kanunun 126 ncı maddesi ! dam edilmek üzere clektıikçi alınacakt1r . 

...... r,.eriköy _ Halıcıo<•ıu. ederiz. 5 - Cevdet Çagla: Keman taksımı, mucibince hakları tapu 2icillile sabit 2 - Telsizciler kara ve deniz ordusunda muhabere onbaşı ve çavuş-

....._-===:::. b 6 - Sadettin l{aynak - Hiiseyni şar- olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 1 luğu veya piyasada radyo tamirciliği yapmış olacaktır. 
kı: "Ayrılık yıl dönümü,,, 7 - Halk alakalıların ve irtifak hakkı sahible- 3 - Elektrikçilerin dinamo i§letmiş ve akimlftti.ir doldurmuş ve bun
tiirküsii - : Benim yarim pencereden rinin bu haklarını faiz ve masrafa ' ların bakım ve tamirlerini başarabilmi~ olmaları lazımdır. Sanat mektebi Miınar Gotier ÜNİVERSİTEDE: 

\r --· - Talebe Birliği bakıyor,,• 8 - Halk türkiisü - : ''İki aid olan iddia ve itirazlarını ilan tn-
1 mezunları ve bilhassa deniz ticaret mektebi çarkçıları tercih olunur. 

( af;ı}an iddiaların dog"' TU karpuz bir koltuğa sığar mı,, ı 9 - 1 rihinden itibaren virmi gün kinde 4 - 1stekl ilc>r arasında Ankara ve !stanbulda müsabaka imtihanı 
l hazırhkları Halk türküsü - : "Neşeli meşeli,,. l evrakı müsbitelcril; birlikte başkita- yapılacaktır. Bu imtihanda sorulacak sualler Yüksek Mühendis binbaşı 

1
° ınadığı söyleniyor Üniversite rektörü Cemil Bilse! ve .~~-30 14.00 Müzik "Karışık hafif lbC'tc bildirmeleri la?Jmdır. Aksi tak - Refik Üstün'ün pratık elektrik ve radyo kitablannda yazılı olan bahisler-

~h ~tanbul Belediyesi tarafından, bazı fakülte dekanları bir kaç güne muzık - Pl.,, dirde hakları tapu sicillile sabit ol - den \'e bu kitabların derece ve ayarından tesbit edilecektir. 
t~ -:ın iman teşebbüslcrı esnasında . . . ' 18.00 Program, 18.05 Memleket mıyanlar satıs bedelinin yaplasma - 5 - Müsabakada kazananlar ayrıca Eskişehirde de bir kursa tabi 
'<lllır D.... • kadar Ankara.ya gtdeceklerdır. Ünı - t · t l ·· h 1 ' t(le ..:.uternasyonal fuarın~ tanzım , . .. . .. saa ~yan, ~Jan.~ ~e ,r;ıe eoro OJı a- sından hariç kalırlar. Talib olanların tutulacaklar ve kendilerine kullanacakları cihaz ve aletler öğretilecektir. 
\' n Ve fuarda bir çok yenı eserlcı 'crsıte rektorıle fakulte dekanlarının berlerı, 18.2n .Muzık Cazband - Pi.,, ve fazla izahat almak istiyenlerin da- Tahsil derecesi orta mekteb ve muadilidir. 
ti~:~ arada çok beğenilen açı~ ~a\•a 1 mü~tere.ken ya~~c~~~r!. bu _ziyare.~ 18.55 Konuşma "Ulusal ekon~mi irede bulunan açık arttırma şartna - 6 - İsteklilerin istidalarile birlikte gönderecekleri vesikalar şun -
llan rosunu ve fuarın medhalını ya- Ünıversıte rektorlugunun hımayesı ve .. ~~ırma . Kunı~u'.' ; 19.10 Tur~{ mcsinı ve buna mütC!l.llik dosyadaki 1 !ardır: 
ı§ h F'tansız mimarı Gotier'ye birkaç altında teşekkiil edecek Talebe Bir-ımu.zıgı: Şcrıf .Muhıttının saz semaı-ıilanu görmek üzere her giin saat do- A) Tahsil derecesini gösterir mekteb diploması tasdikli sureti, 
Qııf avaıe olunmuştu. Gotier ken- liğile alakadardır. MalCım olduğu üze- lerı. . kuzdan ona kadar mahkeme baskita- B) Nüfus cüzdanı ve askerlik terhis vasikaları tasdikli sureti, 
l';ıı~ne havale edilen işleri bu arada re Talebe s· r ·· · t k"l 1 k t 1 Çalanlar: Yecıhe, Ruşen Kam, betine müracaatları ilim olunur C) Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlere aid vesaik ve bonservisi 
, l\$irn meydanının ve Taksim bah- .. .1r ı~ını eş ı eı ece . a ~- Mesud Cemil. · suretleri. 
İ{'ıJınin . . . be mumessillerı geçen sene seçılmış 19 2c:: Tü" k ·· · •· İstanbul İkinci lrra llairc inden: 
~ tanzımını başarmıştır. . . A • ,) r muzıgı. 7 - Ya!'j haddi azami 35 şi geçmemelidir. 

, Undan sonra Bcledı·, .... Got"ıerden ve hır kaç toplantı yapmışlar, ıhzarı Çalanlar: Vecihe, "'"'esud Cemı·ı, İbrahim Halil. Emine Kevser ve 8 1 . 1 . ~ nı - stic a ve vesıkalar açık adreslerile birlikte nihayet 15 I. kanun 
~~llebaşı tiyatrosu için bir proje ha- mahiyette bir talimatname de hazır- Ruşen Kam. Nadidenin malı olup Yorgi Naum 939 tarihine kadar Ankaradn M. M. V. Hava Müsteşarlığma gönderilmiş 
larn~ını istemişti. Gotier bu pro- lamışlardı. 1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıs - Hamopulosclan borç aldıkları paraya olacnktır. Bu vesaik tetkik edildikten sonra kimlerin imtihana iştirak cde-

~~ı d" ha-.•rlamış ve mı··1teakt"ben Pa· Rektör bu ziyaretten istifade ede- kan. mukabil birinri derecede ipotek gös-·ı .,. 1 ceği ve imtihan günü adreslerine tebliğ edilecektir. Kabul edileceği belli 
gitınişti. rek Üniversite kitah vaziyeti hakkın- 1 - Ferahnak şarkı: "Avare gö- terdikleri Beyoğlunda Feriköy ma - olmadan beyhude masrafı mucib olmamak için bu v~kin noterliltten 

"" C:cıtierin ı1azırladıgı- Tepebaşı avan da mallımat verecektir. nül,, , 2 - Kanuni Reşad - Ferahnak hallcsinde Baruthane caddesinde ta-.,,0 • musaddak olmasına şimdililt lüzum yoktur. Bu vesaikin bulunulan yerin 
~ J i üzerinde tatbikat pltlnlarını şarkı: "Ağyare ile dalmış zevki sa- mamına "45l8,, lira kıymet takdir o- askerlik şubesince tasdiki kfi.Cidir. 
ııı!tnak vazifcsile tavzif e<.'Nlen mi . St~lta~ı~hmcd 8 üncü, Sulh Hukuk faya,, , 3 - ......... - Feıahnak şarkı: · lt~nan bir taraf Lutik hane ba~çesi İmtihan sonundn kabul edilenler vesikalarını lü..."Ulll görülecek şekil-
f.ı1<! l~ avan projede bazı eks&likler Hakımlıguıdcn: ''Hoıı yaratmış,,. bır taraf tuzcu ~etronu,? ha:ıcsı, bir de ikmal edeceklerdir. 
~~"'Unu iddia etmişler ve bumro ü- Davacı Devlet Demiryollan ve Li- 2 - M~.fhar~t Sağna~. . . . ı tarafı Ifonstantin. sokagı: bır ~rafı 1 9 - Kabul edileceklerin alacakları ücret tahsil ve barem derecelcri-
lllltı e ~elediye Tepcbaşı tiyatrosu ·. manJar İşletme Umum Müdürlüğü · 1:- Hus~yııı şarkı: . Çektım elımı 1 Baru~~ane caddesile .. mahcıud ~k.ı 33,, ne göre 60 - 108 liradır. "9792,, "6082,, 
~~~cl~n~h~rlMm~nıy~ı ktıH diHı· t f d B p~~dueyah~~~~.,2-~mu~rr~~m~erre~)~3~~--~-~-~----~-~----~~~-------

ın· avu ı:ı. am a ım ara ın an e- · • · ·· 41 43 k N I ltı d ·k· d'"k k. · ah k ml t l k 13/ 1/ 94.0 tar"h" ·· · \a, . lllıara havale etmi§tir. lşte bu . . . Hiıscyın Falırı-Huseyni şarkı: "Vals- , apı o. arı a n a ı ı u · varları ·argır, şap ıSl ar ve a- unara . ı ıne musadif 
~r:~~Yet üzerine Gotier'nin bir mimar §ıktaş Şenlıkdede mahallesı Hatta.t sinle cana,, , 3 - Şemseddin Ziya - kanı müştemil ve yirmi senelik taviz 1vanlar yağlı boyalı zemin knt pence- cumartesi günil ayni mahal ve saatte 
da ~l ancak dekoratör olduğu tarzın· Tahsin sokak No. 31 de Eşref Mutlu Hüseyni şarkı: "Yaslanıp yatmış,, , bedeli ödenmiş olan maa bahçe bir releri demir parmaklıklı, birinci kat icra olunacak ikinci arttırmasındn 
hııa eQjkodular çıkmış ve bunlar mat- aleyhine 939/703 No. lu dosya ile a- 4 - Hüseyni saz semaisi. hanenin nısıf hissesi açık arttırmaya §ahnişli elektrik Ye terkos tertibatı en çok arttıranın üstünde bırakıla -

'et ll\itunlannda da aksetmiştir. I çılan (46) lira 27 kuruş alacak dava- 19.50 Konuşma "Aile ziraati - Ta- konulmuştur. vardır. Mesahası 183 metre murab- caktır. 
~lt~ hususta Belediyede yaptığımız ~ın ya~ıl~ muh~emesinde · müd· ~kçuluk,, , 20.05 Türk müziği: ~~la- 3.9. 41 ~~· h dük~fmlar: ~mini ka- baı olup bu~dan 10! M~ bahçedir. A İpotek sahibi al~caklılarl.~ di~er a: 
~:ata nazaran mimar fakat ayni :deıaleyhın ıkametgfilıının meçhul ol- sık program, An_kara radyosu Kume •rosıman ıkı ~ebhesı camekan .aı.tında l Sa~ş. pe~ın ~ara ıledır. İhale~e.ka- lakaclarlann ga~men~ul uzenndeki 
C(Jti~r ela şöhretli bir dekoratör olan m.asına binaen ilanen arzuhal ve gı- ses ve saz heyetı. . 

1

. bodnım demır kırma k~penklıdır. . . d~r bırıkmış bına, buhran ver~ ve ha~larını ~u~usile faız ve ~:ı.sr~a 
\\ i ... lznıirde yaptlğı eserlerle ken- b k . d ti 1 . teb İdare eden: Mesud Cemıl. 48 No. h hane: Zemın kat zenunı çop ve fener borcu borçlulara, ihale daır olan ıddıalannı evrakı musbıte-
»~ "'l ta ya aran ve yemın ave ye erı - 00 . b" ah 1 k b" k 'd .. d 11 l" "h 1 ta h l ·ı . . .. . . d . . -<11~ nırnı§br. Gotier lzmir fua- . _ . . ~. hald 21. Konser takdımi: Halil Bedii mermer ır s an ı , ır orı or u- pulu, e a ıyc ve ı a e pu arcı erı e yumı gun ıçın e daıreye bıl -
~l'th •. 'Yalnız dekoratör olarak çalı§· ,ıı~ cdıl~ı?ı ed~ maı:keıncye ?'elme- Yönetken, 21.15 Müzik "Radyo or . 1zerinde iki merdiven aralığı bir helii., müşteriye aicldir. dirmeleri aksi takdirde hakları tapu 
~~§,fuarda bazı inşaat ta yap ~~§ ve.ıtiraz. ı m~ış ve ve~ıl d~~i kestrası - Şef: Hasan Ferit Alnar,, ,!gayrikabili intimal bir tulumba zemi- Bu gayrimenkule aid şartname sicillile sabit olmıyan alacaklılann 
~llt \th bu arada çok beğenilen İzmir gonderılmemı§ oldugundan meblagı 1-R. Schumann: 4 üncü senfoni, ini kırmızı çini döşeli maltız ocaklı ve 18/ 12/ 939 tarihinden itibaren herke- bedelin paylaşmasından hariç kala -
~~~tia\7a tiyatrosunu in§a etmiştir. 'müddeabilı (46) lira 27 kuruşun %5 Re Minör, 2 - Moussorgski: Gopak

1
mermer musluklu bir mutfak ve mut sin görebilmesi için icra divanhane - caklan ve talib olanların bütün ma

~t- \rekilenin verdiği bir kararla faiz ve % 10 ücreti vekaletle ve bil- Rus dansı, 3 - F. Cmetana: Ultava. fağın sokağa bir kapısı vardır. sinde açık bulundurulacak ve 29/ 12/ lfımatı alarak şartnamede yazılı hu
t.,~bı.u fua:rın~a çalışan Gotyeye ts- cümle masarif ile müddeinleylıten 22.00 .M~leket saat ayarı, a~a:ıs ı . Birinci ~t: ~amc~fınl~ böl.~nmüş 939 tarihine müsadif cuma gün.Ü .sa: susatı kabul etmiş ~d~oluna~ları 
~'tt!r bc~ediyesi de bazı işler ver-ıbittahsil müddeiye verilmesine 11191 haberlerı, zırnat, esham - tahvılat, bır sofa, bır korıdor uzerınde uç oda 1 at 10 dan 12 ye kadar İstanbul ikincı ve malfımat almak ıstiyenlerm her 
~~_ıtinıaııın en son hazırladığı "h" . . kambiyo - nukut borsası "Fiyat.,, bir hela. icra dairesinde birinci aıi:tırması ya- zaman 1937/ 2982 numara ile daire -
~ \ı~ı tiyatrosu projesinin eksik- 939 ~rı .ınde ~Y~~e~ kara~ .vcrilmı§ 22.20 Serbest saat1 22.30 Müzik İkinci kat: Camekanıa bölünmüş pıla9ak ve muhammen kıymetin mize mın:ac:ıat edebilecekleri ve art-
ıı.. ~ boksanıık dolnyısile değil, da- oldugundan tarihi ılandan ıtibaren 8 "Mozart: Kuartet fa majör - "Obua,, bir sofa ve bir koridor üzerinde bir % 75 ini bulduğu takdirde en çok tırınaya :iştirak edeceklerin muham -
~a bir sebeble bırakıldığı an- gün zarfında temyiz edilmediği tak- ile,, , 22.45 Müzik "Cazband - Pi.,, oda iki yük ve dolap ve bir çatı do- arttırana ihale edileceğinden, o gün men kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
"'lll)e.ıin tadır. Gotier'nin İstanbul be- dirde; hlikmUn kesbi ka.t'ivet edece- 23.25/23.30 Yarınki program ve labı. böyle bir bedel elde edilmediği tak - akçesi veya milli bir banka teminat 

d..,_ ancak 1500 lira aimıetn. ği ilanen tebliğ olunur. kapanıs. Umumi e\safı: Binanın beden du- dirde artbrma on beş gün temdid o- mektubu ibraz etmeleri ilin olunur, 

.. 



e Tıpkı gibi .... -
guneşın zıgası 

\ e Yeni bembeyaz ve gayet parlak ışık 

e Cereuandan tasarruf 
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En az panaya • la llol aydınlık 

BOU-RL-R -Bi-R-ADf-Rlf-R iSTANBUL AN~ARA iZ.MiR 

--·.rketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus KIŞ T ARi

FESi, 1I121939 Cuma sabahından itibaren 
tatbik edilecektir. 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Milteahbid nam ve hesabma eksiltmeye konup talibi çlkmıyan 

78.800 adet 2 No. 1u fincan pazarklcla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel "10000,, muvakkat teminat "1462.5,, lira olup 

puarhk 5 Birinciklnun 939 -alı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. U
mum MUdilrlilk binasındaki sabn a1mJ komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talihlerin şartlan öğrenmek üzere her gün Ankarada P. T. T. 
Levazun, lstanbulda P. T. T. Levazım aymyat şube müdürlüklerine ve 
puarbğa iftirak için de mezkur gün ve saatte o komisyona milra.Caatlan. 

"5783,, "9356,, 

1 Devlet Demiryollan binlan 1 
Sirked gan meydanile plinda göaterilea yolların Topeka sistemi as

,.atJanmuı işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile 
mftrıaheaya konmuştur. Bu i§iıı muvakkat rominatı 2161,« liradır. 

)(Dnalrua 11/12/939 pazartesi günü saat 15 de Sirkecide 9. lşletme 
,. ........ A.. E. komi8yoau tarafından yapılacaktır. isteklilerin ayni gUn 
_. ı• e kadar kanuni vesaik, teminat Ye ehliyet Yellik&lannı ihtiva ede· 
- oma kapah sarflarmı kanun tarifatl dairelliade komisyona vermeleri 
.......... Şartnameler 144 kurut mu.kabilinde Sirkeci veznesinden Verilw 
~- "9638,, 

lstanbul Defterdarlığından: 
Muhammea Muvakkat 

S.tmeak p)'l'lmealmlüu 
llevldl ve MY'l 

satat bedeli teminatl 

Dninönü Ahiçelebi mallalJesinin eeki Çobançeşme 
yeni Çobansuyu sokağında kiin eski 8 - 10 yeni 12 
numaralı UstUnde üç oda bir beli bir ocakbğı altın-

Lira Kf. Ura Kş. 

da bir mağazası olan gayrimenkulün 1 4 hissesi 1250 00 84 00 
Galatada Karamustafa mahallesinde Kıemeraltı 
caddesinde eski 42 yeni 60 ve Beyzade aokağmda 
ealti ve yeni ı numaralı miinhedim hane ve dük-
ldmn yangın duvan dahil olduğu halde 27,5 metre 
murabbamdaki arsasınm 1 2 hissesi 69 00 6 00 

Yukarıda vasıflan yazılı gayrimenkuller üzerindeki hazine hissesinin 
mWldyeti hizalarmda gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık art
tıma yolile satılacakbr. Satıe bedeli pqin olup nakden veya muadil i -
kinci tertib tasfiye bonoaile ödenebilir. Artbrma 11/12/939 pazartesi git· 
nU saat 1' de MWt Emilir mUdilrlUğUnde milteaekkil komisyonda yapıla.· 
Caktlr. İateldlleria yukarıda yuılı muvakkat t;emtnatla muayyen giln " 
a.ıte komisyona 9llncaatl&İI. ''QML 

... 

.- -

- .. . 
N'E o·Ku R 1 N 

Baş,d iş, romatizma, siyatik ve kulu ne 
ağnlanm geçirir, Grlpe ve soğuk alguıhpna karşı iyi bir Uiçtır. 

Bayanların aybaşı sancılannı keaer 

l.ondra ve Parisio en meşhur fabrikalanndan gelen 
BAY ANLAR için de son moda ve ytlbek fantazi 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
BeyoQlunda BAKER Mağazalarında 
teşhir edilmekte ve gayet müsaid şerait ve ucuz fiyatlarla satılmak 
tadır. Çeşitler tükenmeden evvel ihtiyacınızı şimdiden temin edin~ NEOKÜ RIN 

NEOKÜRI N 
ve adeti kolaylaştırır. . ·--- ----- --- ---------- 
Kalbi ve böbrekleri yormaz ve mide- iiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiilfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
yi bozmaz. 

Günde 2 • 3 aded ahnır. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

ASİPİN KENAN 
Sizi ; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağnlardan ve 

KIRIKLIKLARDAN koruyacak iliçbr. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Ahırkapıda Cankurtaran m•halleainiıı İskele caddesinde eski yeni 7 

aayıh yek.diğerine- biti.tik iki Jaımndan mtırekkeb eski Tıbbiye mektebi bl
nasJnm evvelce polis karakolu iken tahliye edilen garb cihetindeki kısmı 
uso lira ve uzun rnUddettenberi bot bulunan garb cihetindeki kısmı 115 
lira muhammen senelik icar üzerind.en üç sene müddetle ve senelik kira 
bedeli üçer ay fasıla ile dört taksitte peşin istifa olunmak kaydile kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıttır. 

Arttırma 11112/ 939 pazartesi günü saat 14 de Milli Emlik mUdürlU
ğünde müteşekkil komisyQnda yapılacaktır. isteklilerin 38 ve 26 liralık 
muvakkat teminatla muayyen gün ve saatta komisyona müracaatları. 

"9643,. 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden ı 
Muhammell B. % i ,ü teminatı 

Cinsi Miktan Hra Kr. Lira Kr. 

Kırık pirinç 106 Ton 9010 ()() 675 00 Kapalı z. 
Gazyağı 16.000 Kgr. 2360 00 177 00 Pazarlıkla 
Beyaz tırtıllı 
alüminyum 
klğıdı 40.000 tabaka 39f: 38 29 56 

" 1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı Uç k 
ya hizalarında gösterilen usullerle satın ahnacakbr. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
hizalarında yazılıdır. 

m - Eksiltme 14/XII 939 perşembe günü Kabatqta Lev 
Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümune her gün sözü geQen 1JUbeden nar ..... 
nabilir. 

V - Kapalı urf münakasasma iftiralı edecekter mübürlil 
mektublannı kanuni vesailde % 7,5 güvenme parası makbuzu~ 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalJ zarOannı ihale pmU 
me saatinden bir saat evveline kadar mezkQr komisyoıa 
makbuz mukabilinde vermeleri lbmıdır. Bu iı için Ankara ._ 
ğüne de zarf verilebilir . Diğer eksiltmelere girecelderln muayyen 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ~en komisyona 
ilin olunur. •wss,, 

ll'atth Sulh S tincll Hukuk llildm-1 İstubul Bum Kurama 

SİİTl.OCf MADEll EŞYA fABRİKASllOAI : Bjlnden: mamlye Relslliladea: 
Müessesemiz için Sanayi mektebinden mezun pres ve kalıp işlerin- Topkapı Kemikli Buruş sokak 17 Heyeti umumiyenin 23 

numaralı evde oturmakta iken 931 rin 1939 tarihli toplantısuid& de mütehassıs tecrübeli bir ustaya ihtiyacımız vardır. 
kam t senesi bidayetlerinde vefat eden Mak- olunan ekseriyetle Kurum, Her gün öğleye kadar bütün vesaiki hamilen fahri ıza müracaa 

~~~~~~~~~~~edi~-ım~es~i·~~~~~~~~~~~ısimosun tarihi illndan itibaren ala- sm Birliğine iltihak etrnittfr. 
; cak ve borçlulannın bir ay ve iddia- tihak, Kurum emvalinin ~ 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: yı veı:.aset edenlerinin üç ay içinde
1
BJtlikçe idaresini ve Kurumall 

ı _ Talibi çıkmıyan 5000 metre pamuk ipliği ile t.ecrid edilmiş kur· mahkememble müracaattan, aksi hal- hukuk ve vecibehtJiDin 
gunlu kablo pazarlıkla alınacaktır. de terekesinin hazineye devredileceği bulünfi taıammun etmettedlf. 

2 - Muhammen bedel "3500,, muvakkat teminat "262,5,. lira olup ilin olunur. Keyfiyeti nizamname h 

Pazarlık 23 birincikiııun 939 cumartesi günti saat 11 de Ankarada P. T. _ 
1

A edi 
· d ı ktır • Gll yoruz. T. Umum müdürlilk binasındaki satınalma komısyonun 8 yapı aca · ZAYi: 1932 senesinde İstanbul 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temin8:.t mek- 'Gelenbevi orta okulundan aldığım 
tublle kanuni vesikalarını hlmilen mezktir gUn ve saatte o komısyona, Wdilmam . yi ttim yenisini a-

' prt1an öğrenmek için de her gUn Ankarada P. T. T. Le~azım, _İstanbul- emı ~ e · 
da Kınacıyan hanında P. T. T. Levazun Ayniyat tube mildUrlilğüne mii- lacağundan eskisi htlldlmsilzdtlr. 
racaat edeceklerdir. ..6058,, '!.79!- · M. Ollllb 


