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Cumartesi 
4üncü Yıl No. 1309 

'l renkli O harlb 1-b 72 devletin bandı
'raktrllc !'20 snhl!e m ınm.mıu yaz:ılaı- ve 
.mükemmel bir ru.ulıtmı defterlle 

Hayat Takvimi 
ÇIKTI 

GÜNLOK SN ASI ALK GAZETESi 

Hayat tnkvlmhıln tnklitleri varctır. 'AJ.. 
dnnmmnak için (Hay t T akvtml) adına 
(Maarif KitıphanC!JI) imzasına dikka1 
edilmcsl. 

meclise 
giderek 
meşgul 
o ular 

-o----

Meclis 5 ikinci 
Kanunda 
toplanacak 

Hong-Kong için 
Tokyoda büyük 

bir nümayiş 
tertip edildi 

• 

r' 
,, ·-

Af rikada harp 
yeni saf hada 

Müttefiklere 
•• gore 

-.o--

··1 

Sirenaika artık kat 'i 
surette ingilizlerin 
elinde bulunuyor 
~ 

t 

Fil ipini erde 
• 

Manilla aç k 
şehir olarak 
ilan edildi 

---00--.-

Japon im1>nı·ntıırluk \ımıau
mi kıu· .. rgi'~Jııııın toJ•iiğ·inn giirt,, 
.fapon hava kın vı 1 lt·ri, ılihı 1 

Rang,m iizerin~ ii((itncii bil' hava 
rumn ya.rııırnılardn'. Japonl::ı.t 
ınütt~fikl rin 40 tııyyrresini ılii 

Mr,ÇÖRÇİL 

V Zİ et 
etraflı. 
şekilde 
izah e ---

"Karşımızdakileı 
hiyanet te hiç 

tereddüt 
etmiyeceklerdir,, 

- o--

(.'\. A. tclgr. fJ, ııntl:1ıı 

lıii lil.,a ._,ııımı~tJr J 

Io~illeı·~ Ba,~\'•'Kilı <-:;·ı c:tl. 
Birlesik de\'lefüı· rcis mmı.
,.iııi \:C Aıncı~k. ılJ a ı ı ır'Clı ·· 
reisi tarafınd<tn dün saat 
12.30 da Amerilm konôresi
m• ~ll~Jim cdilmişliı'. lngilt\!
ı-e Bn:;ıvckili bıl miinasehetl~ 
iki mel"lt:.: ıiııünd~· • kJHa l :ı 
hitabede bulunmuştur. 

•Mr. Çöl'l.;il, v:ılci d~ 'cttt!n 
dôlayl i;e\cl duyduğunu, A

. \ am kam:lrasının (:ocu~t ol
dııfunu. ıleoHıkrasiyc inaıı
<lı~ını, Birlt•ı1il· D '!et R~i
silc bıılıı~nı:.ı :.: \"(' ı•.""-kari pJa.n 
ıtır h:tzııfanıaı. i<:iıı Iüalın 
müsa.aclP~ini alrlıihrn n.• P.,"el· 
<liğ-ini, Ame'riknııın fü; dil.ta .. 
tör dı:-vll~tin t:ı.u ru>'ı1na u~ 
ı~d;ğını \'c k. '~a:n ı bu 1:.. 
<lığını. Arocl'ikada lngill rc
dl' oldu~u ibi Oleınpik b;r 
hayat gi1,.,ııiı::ilııi.i !-lÖyl,.,nli'~ \'e 
dı mi~li ı• ki: 

Hızt• lt:u ı;;ı hiı it·f:Cn dr\'· 
lt•dcr muazı·undıl', iııt,·ı \'C 

ır.(•t·hamet:.ıizdir. • H I· tkrini 
hnı p 'c iJtıjlfl vohma S<:\ l·c-

. d~nler. ta·u·nı?. ettikleri mı!
lt'tlc:1 i ''enufü.'<likk·tı takcl'r. 
dı bu SUlfl:.umı fu:i ekild, 
ôdiyeccldeıini biliyol'lıır. Bu 
mın ic;in hit~ biı' ft'J den l •~
kinmiyodn-r. 1<.nıcriııd1.: hiı'i~t· 
tirilmiş rul8.lı, yetistirilnıi;; 
o,.du. uonnnma "'.<' lı·ıv:ı kuv
ve.teri varılır. Onun için ce
b:ı· ·•c hiyotJl>t te t<.>ı cdrliit Pt
miyl!ıx>klcrcıi ı·.,, 

Mr. Çörçil. bun<laıı som· 
g('!~c·t kte kefü:ı li günler oldu 
1.fonn, belki bit- çok inkis~.ı· 

(Sonu '4"\yfa 3 sUtun3 de) 

anada sahillerind 
Hür Fransızlar. 

iki adayı 
işgal etti er 

--00--

lmerıka itiraz adıyor 

1 
ı 
1 

Amiral Muselier arlaıarın: 
idaresini hadise çıkarma 

dan ele aldı : 
p'\.A. tdgruı 1. ı<l r 
hül:iıın edilm.ıltir J 

Hüı· .l<'ransız deniz kuwet,,. 
lt'.J i kıinıandanı anıiı-nl Musclicr 
lı'l'ansamn Kanada sahıllt::l'inde
kı Snint • Pieac •·c Micıuclon a· 
ıl.tlurını i(;lgnl ctmişlıı. LQn<.ll a· 
dn11 bildiri1diğ"iııe göre, amfruJ 
bu adalnı'tla ynşayan lı:ıHaıı 
1'1 anaaum kul'tuluu ve yer ·ıü· 
ziindeJ~i hürt'.iyet duvası uğrun. 
ela. miittcfiklcrlc ayni halcda tek 
rar miicadclcytı girmek 3.17.lısu.oı.
buhınuuğunu. kat'i) cıı cmiııuu-. 
\ t... i~ıd harC'kt:ti de bunun için 
r.ıpılımtır. 

\ a:-iu~tondn 
Aınirnl hadisıJ çıkaırnalfan 

idareyi de aln1113tu. ~ ınt - "'i
erı~lc ).ıpıJan plebhiit<lt: h· 1 ın 

' ) ifade uoksan ~ek izi De G.ıtı.le 
lanııta.rıdır. Ada valiliğine JClll 

tayin cdil<'ıı Debouııai tevkil c
olunmuş, amiral M.useJiemin 0 C 

m.ı~ıne götürülmti. tür. Ht lk. 
Hlir l:i'ı ausı?. don.mnu sı111 çok 
iyi lrnrşılumıı:;tır. 

Aınfral Mm:;elicı nın ı~g, 1 ı u.r 
ı\kcti Vaı:ıingtonda <>il.} rı mi' .;a. 
it bir tesir uvnndnmı. tu-. Du 
v.ız.i wt Lon<ll'a malıt ıllerimle ~ 
muu: kaşa mevzuu olıuu~lnr. Aı
ıuu llın kum. ndaı-,ıwlakı gemı1e-t 
lııgııterc sahi:Ueritld<>n hareket 
etmcm~'i \TC aınira 1 de bu haı'Cke-
ti Arnet ika hUkum<.>tin bildir · 
ııııı;th'. 

A merika harki.)t' nuıır.lığı ıııu 

IJf ymıııanıe~i 
Anıu ika haı icıyc ııu:.:ıdığı .şu 

bt•yarınarncyı llCo.fl l't nıi."tir: 
"İlk aldığıınıy, halx>ı ler, ~ ...... ie 

"Hi.ti.· 'F1 a~}bı.;ı:lı1r1 , ..ı ai.t ~ t.~'Illi 
lıtr • mdım Saint Piı>ı ı e 'l' M~ 
qut hın\la ytıpıhın harckt.•lin oü
tihı alf kadar taıaflaı ın aııl~ -
m ... u;ı nıl~.tına key1 ı 'hır hareket 
ol hıguım g-östeııuektcdir. Bu 
gc:rniler, o ıhru ··keti, Biı t"ııHr &. 
rnu ·k.ımıı ön~cde n. ~im 1tı vı 

(Sonu s:ıyfa 3 •Ut un 2 ele; 

1 

_~Sonu ı;ayf .. Z sUtun • de) W'ı-•••••mmzR".,;J•G-
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L =.-=..-=... ........ ™==rcHAl~P V AZJYETl....ı.:r----

1 Bu layihaya göre, noterler, partilere 
giremiyecek ve hiç bir hizmette 1 ------ -. . 
- çalııamıyacaklar 
Aıılrnra, :.'.6 (Yeni Saf>a,h) - Adliye Vekaleti n~e;1lk''ka-

ınull'tnm bir çok maddelerini değişlir<ın bir layiha ha.zırlaya -
rn k Biiyiik Millet Mcdisino ver mif?tir. ı 

- -- 1 Bıı Jiıylhnya. g·öre her asliye1 
zıum dur<luran ,.0 başk.-ı bir faa-1 ~~kemesi~ b~lundu~"U ~eru~ 
livet sahnl'Si aramak iztın1rm- ıhtiyaca goı·e :bır veya bı:t~~~ 
..:ı~ b 1t Jın 11 Alm"n Führer'i ta- noter buluna.<',ak ve uoterkr ılım 1 
\hl il l "' ••• h . .. , . . • 1 
mfıııdnn yakında yeni ınUhim ve ayıl' m_~ıesset;ı.~.eı·ı r~ ve a-
!ıarp luıroketlerinc, ynpılnn zalı~ları nıu~~csna a:vuk_atl~ d~ '. 
. '-'"lt'-'an" "'C~:.,ilecek ve dalul olm:ı k ıızerc hıı; bıt lı1zm 1 
ım~ J" "' ... ,., ~ •~ • • k1 · ·b· · • bunJ~l'ln hemen hooı.oıı 8.Ylli za- \AJ g:tt~mıycc~ en gı ı sıyası 
mana. tesudiif ettikleri dUşünfi- ~t 1.lcı c: _dahil ~lamıya.cak, ~e- 1 

Iecek olut'Sai müttefik m<>.nha.la- ~ım ı5lcnyle ugr:1şam.ıyacaklar, 
rı t:u a fmdnıı Türkiye bak.km da. b;oı sa oyunu oynnyaruıyacaltlar, 
bir ihtimal şeklin.de mütalea.lar ti!'~ etlo me.c;ı,-ul bulunv.mıya-
yüriit iilmooi hiç do t{tlrip göriın- (Son.u sayfa 3 sütu n 2 de ) 

mcmeğe ba~lar. 
Fakat bereket versin ki Al

nıaıw.amıı bize itaıııı Yen.liği 
doı;tiuk t?.mi11a.tı var. B u t emi· 
mı.ta inanılınca Almanyaııın 
haldtımızda. iyi niyetlerinden 
hiç şüphe etmemek lUımdır. 0 -
mm için, bu münasebetle s5~·le
Yt."'<!eğimiz bir i~ kelime AÜ!lan
yaya. ka.rsı degıl, :,;a<lı..">Cc m üna
sebetsiz ,_ J apon diıılooıaıt.ına 
Jmrş.ıdır. 

ve bu uzun tarihin kendilerinde 
bıraktJğı karakteri pek bilmeyiz. 
Fakat Türk bütün cihruı t arihi 
mUddetince namus ve §erefini 
dünyada her şeyin ilstünde tut.
muş bir millettir. Türk kendi
ni bildiği dakikadan beri dövi~'?
müş, eti.ki dünyanın hemen hrn· 
tanaf mda. hfil"fımetler tesis et.-
mi§ ,galip g~~ mağl\ıp ol
muş, fakat hiçbir zaman haysi· 
yetine.leke sUrınemiştir. lşle 
TürkUıı bütUn bu şerefli mavi
sini ve bugünkil hür ve müstakil 
varlığını m üdafaa eden '.l'i.İl'lkiye 
Cümhııriyeti devletler lflıraaı mü
nasebetlerde ahl8.k pronsibleıi
nin hüküm siirmesiııe iman et
miş ve bwuı ötedenberi riayet 
göstermı~ bir milletin hükfımc- 1 

tidir. Tiinkiye Cümhuriyeti l 
Tayland değıJdir. Ne t:ı nlıhiit r 
etmişse de onlara buglinc ka.dar l 
eııdıktu· ve yarın dn $1ldık kala,. 

İngiliz t<~blijf.ne göre Baı·
ce etrafında. ve Bingazi conu
blmda muhtelif dunınıda in· 
nıı.ın h:ılindo bulunan Mih
ver ktı\'\'etlori ric'.at ettnek· 
ıtt."<iir. 

Jedabya !}imalinde k:ıu

~ık nıuhı rebcl 0 r oluyor. Ct'
nuba doğm kat:mıra b:t.sla
ynn Mihvı:r ıkUV\'etlı.:ıi zayiat 
veı:melıledn·. ~liihim mikt..'U·
da malzeme ele geçiıiln1h•tir. 

Ifalrlreden bildirildiğine gö 
re, Sirenaika artık kat'i suret 
te İngilizlerin elindedir. Al· 
roan zırhlı kuvvetlı.>ri hemen 
hemen iwha. edilmi~ gibi<llr. 
Mı.c;ıra maruz Mihvcı- tehdidi 
ortadan kalkmı!?1ır. 

M.ilwer kn.yna.JJa.rına güre 

Alman radyosunun bildir
diğim~ göre. Alman ve İtal
y.~n kııwetJeri ::;on 10 gün 
içinde J 000 <ll•ıı fazla 1n)l;iJiz 
tankı ve mitralyözlü otomo
bil taluip etmişler \ '<ya :ı1-
JW§W.rdır. 

İtalyan tebliği, birliklerin 
ı>lf uı mucibince batı Sircna
ik'dcı hnreketlerine devam t.'t
tiğini, Bingrudnin muharcl>c 
edilmeden H.lııd kıta~ w-
mfmdan alınwğuıı bildiri
yor ve İngilizlerin Baı'd.iya _ 
Şollum bölgt!Sirıde ıtakı"al'
ladıkları t.ı.a.rruzla.rın :kırıl<b
ğlnı ~lllOOr vM'1yor. 

Avrupada T iirkiyenin ooğrafi 
vaziyeti reüt:i:cfikler cephesini 
yarma te!]e!>bfuılerinde ehem
ınivcti h aiz olabilir. Uzalr
§arkta da 'l'a.yland'uı vaziyeti 
bu bakımdan müttefiklere h1z.. 
met edebilir. Fakat Asyada Si
yanılılar topradtlanndruı Japon
lara yol vcrırler ve bir gün ev
veline kadar İngi.liilcrin yüzüne 
gülınilş i:ken ertkdi gi\nü düş
manlığa başlaı-larsa Avrupa.da 
Tilrklcrln de a.yni kı.ı;tıoo ve alı
lllks1ı lu.~rrskcti yapmaları foab
f!tuı.cz. Tayland lınlkının ve dev
le-tin.iT\ mazilerini, an'an<'ler.ini 

caktır. l 
Hüso3" O&bid YAT.A. rN l~~~-:::a~!!i!IJl--1&':!-~ 

T. 

1 Bir donanma, semalarına~ daimi biı· &teş e;eddi y arat-
ı madıkça, ı·olünü ifaya l<ad ir olamıyacalltn· . Bu ateş ba~a
j j!nı te~in edecek silahlar da ta~ıyac ğı tayyarelerd u· 

D cmz hakimiyetini elde r \ 
b~1}1ınduranlarnı, geniş 1 = Ya.ıaıı : = J 

lluvwı ka~na!d~ı·ıyıe kı) 11~11 a- Emekli GD11&raJ Kemal Koçar 
r.ı.~ında emıu u tıbathn·. !esıs e- 1 d("'.llh•rin yur<llaı ıııı ':ı~nei:nw·k 
k<trkulıı•l ;,oktu. Blinunlabern - - - --- -ı 
oo·, ku\ Yelli annatlu.fara ı;;ahip ,. • • e&U•l' .. ... .,. ...................... ( l 
memleketlerde, enginlerde rôl a- i E CiKJ• ı• R AK ; 1 lnbllıi<;t°"k donanmnl:ırına bir "'CI • ı : ~ J--\. .. 1 
bt·~tı cimı·ı· i!;in, stratc.ıık önemı ~ • • ;I 
haiz u~l~ri.ni ta.hkim t-h ıwk ı~tı- BAŞVEV.ILI : 
:nırmdıa ıdıler. ~ : 

Bu lını·p, bir çok t-.,,a:~ıarı dt."- i 
ği§tinU, hattlı l).ılttıladı. Hıitan- - : 
Y!lY:ı çıkı!:unanrnı:ımm. en mü- Şehrimizden ta- 5 
him ırebebı, orru;ının bır kuv ·et : 
kayıı<lğı olnıa.sıdır, denebilir. gayyüp ettikt en! f 
Donannıaııuı ve hava orduları- ; • : ı 
run ua bnı ada tt~irini initür ct- ı sonra Beri ne : 
~ nıünıkl~ı d<'~ildil'. Diğer ta- gitmiş ! i 
mı tan, lıaki.m bır dorıaıuırn.nın : 
gö:.ı•Ü önünde ~ıı i rt('ı :?n.ıın sın- AıılHu·a, 2ü (:ı.a.) lr:ııı- : 
dırılmas.ı say~ı!1dt',. G~rı~, ha,. ! <lan rnemfoıkı~imizt' geiebil- : ı 
wuaı'J!lclan t~hır e~!ı~nış~ır. ~.u- : nıillc için vaki ()}an nıtıracaa- $ 
n:-. ragmen, Sırenaı~ <le~ı mut- 1 tına. bura,da.n başka memlc"- : 
tefik ordumm ıUıkvıyosı kolay i kete ı,>itmenwk )jCU tiyle .mu- : j 
olCl2lUi!llll~~ır. . . ! vafaJmt ~cvabı vcriJınıı-: olnn : ı 

Uzun !>ır ~cyrh . .,t"forde, Mnız- e.c;ki 11 nk Bati\'l}kili Rn .in Ali ~ 
1 

.tltl tehdit_Je~. ka~ısı~da, ,da, sor.- Geylanini~ Tür~yeyc geliı"- l ı 
bc.sti tenun.ı. ınık3;nsıı:.ı.Ju • ~uı~ır kcn ver'Jl}ış oldııgu tahriri 1 
dn, en mukm mısal~ A!lant~~ vadi ve :-:özü 1utımıyarak ge : 
~?Ydan muhnrebelerı ~.en:,.~~: !;enlerde, ikam<.>t etmekte ol- : 
yük ~~usun baş donduru~u duğu lstanbuldan tagayyüp i 
harcltii.tı u;.e, bu kanaatlerm • ettir,ri öğreııilnıiştir .. 
Jmvvctbi azaltmış gibidir. Mu- 11 + · ; 
vaff~ bir cte~iz ibaskııu, müte- İ !Berlin, 26 (a.~) - l'.N.B. 
q~·~.tiO tam bıı· l~olaylık ?adı~C: : Alman Harh:iye Nazm Von 
debilırL .Anı:aJt, işııı ~ıahıyetiru llibbetrop, 22 llklrilııunda 
neticesiyle <nçınek dog1 lldur. BurlindC> rnki 1ı, k B.ı v"'I' li 

flnkikat şııdın: Harp hadise- ~ t Ali Geylaıı'yı k.ıhı ı c·1 
l~n yanmn pren iplerindP lllii· llrlatir~ 

•11:-.-... . ... •• • ... tt ... 11• ••••• 

e::;~il'dir: "\k!lt hu lrnraıılıt-; lu
rnnıd11 nı• tsbet kararlQr ı in·~ 
ıı.k>.11 mimıkiinclfü ! J-r.tı p mu
vaff akıvet.!er Ye mıı. alı .uclv~ ... 
sızlıkleı: ~i f \1e:<ıııd• 111 ilı.ırı ~tir. 
Bir v.ımyct i~in elv risli m' lod 
ve t~bbiis, öte.kisi fçin llVh'ltn 
gclmıy\. ıi'ir. 1'~ ka1d< niı' v· z
'ıı a ~iı ı,... • ·n bir <;ok d n..uıe-
101 fa.i.ı. d ty°.fl l'tlır. O seb µle, 
lıiikUn vcın evvel, by· 
1:wm :ı .. '1i:i'hı1n1 ,~:\.! a:kıb lleı ıı 
belı.le~ı( k IfUİ"okiı.:. 

Art. lııı·, dilli~ .yplladyk bc"
lôıtll'~ı,. -.·~·J.~ı~~r ·.tiblere d la
sruı~V('J ~il!ll:dıt. Biı :•da, 
a!lC<'ik anH \ıı.V.vet.lııc giiY1.:nı-.bi
li:;-. Ufak adn!m'". lh!\ ~ ii lı•ri 
tesi:.;ind~ki giıdill:.k..'lı'i""""ı otiıı ii, 
."\.l~ı<t •~ırıııı J •• ıuu"'-k~ il , cıı ,,i
b;di:-lcı:. Bumda;.; 111, bıı is
th:ımu.r. Ç\iıı k {/ .. ~·ı·t.\}ı hu •ıs, 
mdiıı bir kıt.ledir:- -J~'-·ı·, h1ilt: · 
nçak!A.ı·ını ela yernllı te.ıi:..ltriıı -
de IJarnıciı~nasr., ~ııki.h.: riııi a
t.eş!crdl!il a11asu:: bı:lılllu\ll'nl'ısa. 
idi, şin.~liy~ kadur .ı,ayı.c...J bini 
ga"';Cn lıa:ı'ôti tuarnularma lts.11!1 
mukavanot edenıczı.h. 

Biiyiik Okyanusa serpilen on 
binlerce adanın ka.ı ıılarındaq 
mUdafaaın bir hnyn.ldir. Bir do
n.ınınn. S('maaı·ında cfaım; bfr a... 
teş arodi ynr~1.n1aJ~a, l'Olİi!l.Ü 
ifaya kadir oi:=muyacak ır. Bu 
a.teş b .jıru hilhassa t sıyaC3.· 
ğı UQ<l~ u· lemin cdeceklcıvl1P. 
Hcı icı n ~aJıasmı3a yer üslerin
den u~·.ırulıı...'\ uı.y:,·ar~ıcrlc <lı.:s· 
tuklcnmc • iı;;;~ vaziyete ba.Y1ı<lrr. 
l\lhıf ko.urunırua Tı1"' •lı •:ı· 
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ı 'akil, ildib:ıs h • , nınlıfuzilıır.] ! YıJhası tarifeleri 1 Vari.... r vasiyetnamen·n hik:-yesi 
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ııı ~e çapıcm bjJniiJ, gerdan kı· ııaya perdesini kaldu aı ak mak- : Bsled ye rıyasetı yapılan zam- narh kona bildi 
~~~~~n~y~~~. b~~a~~1~~~ sactıuk:~~t:~cr kollarımın a- S lar hakkmda izahat Jeriyor 1 Üniversite, rektörlü~ vasiyetname· Dün Vali Muavini B. Ahmet 

~ a .!kası olmayan Haman bil So-- ı .ısına .almruna. müsaade et! : Yılbaşında tatbik olWlacak 5... Rınıkın riyaseti altında topla· 
Jrt ın bir buscsmc bütün vnn- Serab, böyle çirkin bir tekl f 5 zrunlı eğlence yerlcıi tarifesi DID kabul ve tescilini İstedi nan Fiyat Müraka.be komi yonu 

, yo.. u vermeğo hazırdı Vo- karn8.llda ı alacağını tahmin : ha.J:kınrla Belediye Reis .ı.tu- • pırince narh koymu.~tur. 
J" bin Musap l>unu hissediyor; ettiği .~çin verec gi ccvnbı şim: 

1
: m•ini B. Rifat Yenal dun şu : ..u!>Ua .~~ ... :ı~~ 6 acı Asfi19 R~ l~de, 1'~ Bu narha göre, Kastamoni, 

l :1m n ıle Sa-ah'ın k sık gö- şek sura ·ıc hazırlamış ve g beyanatta ıbulurunı.ıstur: , .,,,. ... iŞ-6 ~ Ulli~On lira hlrakaa Profesor Doktor Ziya Gun w Haratelli toptan 44 kuruş 72 
r şmel rine meydan bıraknu- elini bu c rabı tebliğe memur "- Gazetelerde daimi en· vanslerırun durusnıasıaa devam edilmiştir. • f.a.Iltim, perakende 40,5 lmruş. 
) ordu. H buki bu, ç • lüzum - etmişti. Sağ el, vazifesini gayet cümenin sabaha kndn:r açık Darusmııda her iki taraf -.kiDeri \"9 \ıuislerdea 5 ÜWıefii Antalya (Mısır nev'i) toptan 
euz b"r mü hnle idi. Ç"nkü So-- iyi ynptJ. Bir şıra.:k:ınma duyul- bazı eğl ce yerleri için ka- ! hım.r bulumnu: tm. 38 kuruş 48 santim, pcrakendo 
r , Şımronun ~ uk su ı~i. d..ı \ V lıt bin Mu 'abın go 'c· bul ettiÇi zamlar aletimkfm ; ~t~ru::;ma ~~da varislerin 

42
•5 kuruB. 

r :H ine de-, Hi m la }fir r"nden ~ıldızlar fı kırdı. hı:>r müesse c" tatbik edile- : vekılı B. Tulut soz alarak mü- ........... _ .. ___ .......... Seyhan. M;uıış, Hatay yerli 
oıam dı. Serab, lıenfin uratına zoru c ı ·klindc azıtd : ndnn • tevef:qı Z.yn Gunün bır vasiyet- / • , • ; (~,rı ·ır nev'i) toptan 36 kun. Ş 

• l ah. \'c İt bin hı 'ap t ra- bır tol, t aşketmi ve kcndisını v:..ziycti oldu~ gibi tenvir \'C name lıazırl dıgım ve bu vasiyet : Beledıuo koop ratıf i 1
(; s: ulim, pernkcnd.., J!O 

5 ı,ura-
fınd l <:Ildır 1 ı evndığmi ınlidafnayn hnınrl:ınnn bir dı i izaha mecbur old•ık. 'Bilirsi- ~me:::ınde Universiteyo bir : J Ü "' ~ ça s tılacaktır. 
hatm bile g l' meclP?ı '\azıfo- nı lan g,tbi vaziyet nhruşlı li'a- r. mz ~d ~ l \'c Y:lb sı e-eocle- m~~· r para 'bı:aktıgmı söyle- i f k • ı i Memur v . müs1ah::fem-
siııe de\ am edı~ ordu. Gayet pis !=at Velıt bın Mu 'ap, gcıw 1\ dı- ! rind öteden ben adet oljuğu mıli v_o şunları ıla.vo tınıştir: 1 a V ye 0 unu yor : 
b"r h 1 le t . !im ahlı ·ı kulülx'yi ıı.n Lizcrirıe hücum etmedi. Ye • ! ve<;hil · bazı cglcncc yerleri .. Vaqı~ctnanwdc m.ulmyyet oldu • ; lerln ayhklan verildi 
tem 7: cmı sü mi , piisl miş, dıği ~· rın tesiı ile sızlay u : sn baha k~d r a ık lrnlmnktn.- g-..ı gıbı bu para. varıslcrden bazı· 1 - 1 Kurban Bayramının nyın 2!) 
g·mul a ıcı minn C'ık bir c\• ~ı,. rnratmı uğu lurarak dışarı çık- : dn. .. l~ mü tcsııa olarak üniversit~ ; • • İ und başlamas. ve onu ı ıütc ·ı 
line k u tu. aitti e yatma- tı \'(' dı. arıda Haman ile k ı - 1 Bu sen"' de: bu gıbi mües· ! ye .mrakılmıştır. Fa~ .. t b~ vnri~ : Kooperatıf D ser .. : ben yılbaşı t tilinin g hnf' ·i do-
dan y ) ii'l'ri giren \' lit la.şu. ! seseler bcl lı ~ ınürncant ı ler~n kmı oldugu gostenlmcmış : • • • : ldylf ile memurlaı ın Thinciknnun 
l>n · p 'n di. i er d• n lışa.- Haman. iceı ıde olup bıtenleı in : ede-rek saat birci n sonra çn- ! tir. ~ene •;.u;.yct::ı<::nede Oru- ı mayesı hır mı!· a}lıklarile, ücıcm mcmurlaı":ln 
rı Çl 111 k i llVO iu. farkında d ğildı. Suratını ui;ruş- : lı§bt•«cal.latı mu ıki heyet- : v 'S.teyc t vdi ettiği para mik- r Baıincik:..nw1 nylıkıau hülcfım t-

V~lit bin 'it • p, b:r gün Sc· turnn Velıt bin :Mus'ab'a: : leı·nın ma ıaf v~ tlcretl rine ı tan malfun degildır. Hunun ü- yon ıraya tcıı gel ;ı diı 'k ·r üzerine dün 
ı41.h'ı k ıliibede 1.emizlik yapar _ - Suratına ne oldu, fare mi f bu_ P-ecclcrdc m~tcrileıine İ ze~inc mUt ~·~fa. v8;Siyct~ameye çıkarılıyor vc.rilmi~tir Belediye de ayni ... e-
ken yal ız yakalad.t. Gene ve c,U ısırdı? : dagıblması mutad olan he- J r.cs 1 olarak ikincı bir vasıyctna.- nildP harekct: f>derek memur ,.e 
zel kadııun göğıni bağrı :atık; Diye sordu. Velit b:n Mus'sıp, : diyelerc ve snlon1nnnın tez- : ~e hazırlJmıslır. Bu ikinci va- ı '.L t.mıbul Belediyesi Bnle· milstahd~mlerinin maaşını veı·-
z::ırlf .ba.caklnrı, di kn}ıakiarın- ıudde~~e c~V~P. veı.di: : yiııleri idn yap caklnrJ mas- ! sı_r ~a~~y~ fl!r~ılan. ~nnın diye Memurlar Koopc~atıfini mi tir. 
dan birer kan.~ yuh nyn kadar - ... ımdı laüfenııı sııa ı mı be r~fları: :kanulık olarak ta- 1 yw:de 2.:ı 1 '~l~rınc ~ıttir. Fa- tak\ıye etnıcgc Jmrar \'er· : Yaratı bulunan adam 
aı y.danda. ve kolları tfı omuzla-' adam? Dnlgmhklıt. suratımı di· l ıfclerme Y.am l l bind bu- kat vnnslt'nn ısırnlcrı kayıt o- .miştır Bu hususta liizımgr·-
rına kııdar sı,·alı i3i. reğe çarptım. lunmuslarchı'. Bazı mücsse- İ lurunamıştır. ~inaenalcyl~ işin İ 1eıı tah . .,isatın teillini içn B~- öldü 

~rah, hiç ummadığı bir za- Haman, bu yalıma ınnnacak- seler o stkşaıu içın mütenevvi •ı ~ına ve v.asıyetnanıcnın tev- 1 lediye lliyascti umumi mec- Yunt1s cimcnto fabriknsı nnıc 
dan yatmaya içeri giı .

11 
\T li· b. Fakat biraz dikkatli bakınca tnbldotla-rtlnu ınürekk p y~ ~ın~ bakılırsa. kanuna uygun de 1 listen Şubat devrc.5lııde ·alu- le ıııd 11 Azmi Bağdnt Knı·tnl 

bin Mus'apln kal'fiılnşınca hafif aı.iz dost.unun suratında beş m k iiereti olam'k i.5 lira 1 gıklir. .. . 1ı hiyct fr>teyocektir. Koopcm- L1ektC"bi civarında treıı yolu kc- ~ 
bir cığlık koı>ardı ve ne yapaca- pamıak izı gördU. O ?.;: m:m h"r \•ezilmesini ve içkiler için de 1 . ?una k~ı, ı muddcıaleyh ve- tü bu fiellildc: tnkviye edil- c n~ı'lndn af!ır ya:rslı olarak bu _ 
fmı a ıranı.le kulübenin bir kö- şeyi anladı ve gillıncmek içi:ı :ı.yrıcn bu nisbettc zam ka-: kilı B. Refik . u müdafaada bu- a dikt.en 'Lmra beledive mc- ; lwımuştur. Azmi imdadı sıhhi 
ifCSJUe kacıp biizüldü. dişler.mi sıkmağa mecbur oldu: bul ec1ilmesini ist ni terdir. İ _lunmuştur: ! murlaıi.}Je hclku. şeıirin mııh: o~omo~ilile Niimune h tnh. uc-

Vc it bi:ı l\lu~'aJ>; göğsün:iı -9.mrUu~dc. beş ı;nı:ı~~h 1h· Kcyfiy~ttktisat:Müdürlüğün· ! "--::~en .buz:adn.Unive~te 

1
. telif merkezlerinde açacağı i cine götliıill"irk~ ölmUı;tiir. Talı 

bağrını örtıne~i, 'kollarını, ba· ı·ek g~rmemı lım \ clı~. Yokı:>"l ce _te~ık .. olundukt:ın sonra İ ~k~ru Ccı~l BılSclı ve Ünıver satı~ m ğazala11nda maliyet 1 kikata ha lanmısbr. 
caltln.rmı kapatmayı akıl ed me- Scrah .m gazabına mı 11g1-adın? : d~ımı encumene sevkolunmuş • sıteyı temsilen bulmıuyorum. fiyatına eriyecek ~Ayasiyle lı 
yen kadını bir ınliddet SC) rettik· - Bu nasıl söz Hamnn? : 'e cncUmeıı " şu .karar ittihaz İ Meselede dikkat ~ilmesi iktıza yiyecei< ~nddcl ri sat:acak~ 1 r '\ 
len soru·a iki, üç adım ilerledi: -B •nden saklama \"elit! Her 5 olunmu§tur: i eden ~u noktalar vardır. Müte- • br. 1 y lt I' 

_ Vay anam, babam ,.ay!.. ş .... yi anladım. Hnni, bu güzel ka· • 1 - Yemek için istenilen • veffa Ziya. Gün ''efatmdan ev· \_ t UY a 
Senin bu kadar .gii?.el olduğunu dından şa:m:ır yemek de az şeı cf 17 .5 lira yerine azami 6 lira, ı vel. iki senet tanzim etmiş ve ·-.. - ............... - ....... . 
bilmiyordum be ..., ralı! Hele d~ildiı·. DoğltlSU, sanaıgıbta C· . 2-:- Yemekleılc i~ilen i~in ÜnıversitPye. m~kfır m~blağı Kurbanı k k 1 --- sabah 
fôy'r karşıma dikil dt> gözüm. dıyorunı. inç bır znm knbul edılmenurr • vnkfedcrck bır n.ucssesenın te- 1 oyun ara 
gbulUın n~ıl ın ! - Şamnr yemeğe hevesli isen tiı'. 1 sisini istemiştir: 1 I '-- • .ı J 

Dlye suh .. nmağıı ba.']lnclı. Se- sen de buyur icerı... li'nli:at bu 3 - Yem-..k yemeden içi· 1 lfüddeial yh ,·ekili iddiasında da nar•ı kondu 
r4.h, bli?.füdüğil yerde Ur tir lit· kadından intikamımı nlrı.cağırrı. le~ı rakı ve ~irada yüzd ylr- bu. s~ ~ \'C \'USiy<:lnaıncnin ip- i ' 1 Si vasta 
.riyor; \'Crcet'k ccrnr bubimıyor - NnsıJ alncal<sın? !lıb:ır mı mı beş, yerJı şaı aplaı·da yüz 1 tal mı ıstemcktedır. Halbuki }!'' t M"" k bP. b. . 1 1 
du. c.d:c_e;;~;ı~! Oııu yavuklusundan ~r.elli zam kabul olunmug. 1 :n:~n~~v! :c~ ~:y=~~ ban:~a ko~~~oı; uaı:~~~~·ı~~;~: tarı• h"ı bı• f 

V~Jit bin Mus'a.ı>. bir ~dım <la.- n)ıracağım ! • 4 - F.JCneb! içkiler serbest 1 nin te.scilini iatem., bulunuyo - tur. Bu ııarhn gorc, kıl~ ıtıbaı ılc 
lla ilerledi: - Bundan ne çıknr? Asıkhr bııakılmıştır. : ıwn. Saniyen karşımızda varis kanım uı 3.~ ~urus, da~lıç ~cin- h J b l d 

- J3€.ııdw korkuyor musun .ıyrı da ohmfar, kalben yine be· 5 Diğer konsümasyon - ! olarak bulunan bu zatların va- vırcık 35 kuı uş, 30 ~ 35 kılo1uk a ı u un u 
Seıalı, dedi. Emın ol ki ben, fc- ı aber bulunurlar. 1 !nr için geçen Sl'ne 200 kuru§ ! ris addedilmesine kanunen im· koyunb.ı· d:ı C"l _-_ 

2 !•'il ··ı k d 11 

nn bir insan değilim. Fena bir - Şimıoıı kazara ölürse mak- 1 k:ıbul cdilmisken bu sene aza- : ikan yokur. Çünkü bunlar y~ B?hl~caktı.r. Dıger tn.rnft:ım k • --oo--
iıısnn olsaydım, sizi himayeme sadıın hasıl olur. Bn işe acni mc 1 mi 250 kuruşa müsaade e'iıl- 1 ğen ve yeğen çocuklandır. ~lnu .et ~ıy.a~ıı da şöylece tcs Abdurr'"'hmanNacİ 
almazdım Seni de, yavuklunu r.ıur ediyorum Haman! Şiınıo- ~ mistir. ! Senetleıini ipt 1 meselesine bıt edılmışllr · '4 

dı., cliğ<'ı· nıkada larınızı da se· ı.un kazara ölmesini temin eder· \ J g-elince :kanunun 74 ün~ü mad- Knrııı:ı~n toptan 5..2·5• per .. • Deınirağ fakir 
faletten, y kıyı el" \•ermek, is- ~n bana bUy\ik bir arkada .hk ._•••-••••••••·---.. ··••••..,,.. desi mucibince senet resmi şe- ken_cle 62,.ı kurus, dnghc fopd:ın • 
kencc oaasuıı boylamak teııu - etmiJ; olursun. Fen ve Ede bı'yat kilde yapıldı.ğmdan iptalinin is- 62.:1. perake!ld" 12.5 kurrnıtur. çocuklara yenı 
kesinden l~urlnıdım. Haınnn, Vl'lit bin Mus'abı oir te~mesi yersizdir. Şayet ltııbul -- d l d 

S<"ıah, bu özlı rj duyunca a- köseye çekti: F k f 1 edılsc bile .mesele bu mahkeme - J;rer biı· suı·eti dl' müd<lr.ial yh yar ım ar a 
yağa kalktı. Ayni açik. saçık - Acık konuşalım Yelit! Ga- a Ü fetefİ nin salahiyeti lıaricindc olan bir Vokıh B. Refi!,\• veıfüniştiı. buluııdu 
vrı.Eiyetto \'elit bin Musabın !car liba sl'n bu Jrndına. fu:ıksın. meseledir... Layihanın t~tkiki ve t»lme -
s,ısına dil.ildi. Perva ız bir ses· P.ı nu simdi mi anlıyorsun? - .... -- Bunun iizeı'inc müddeialeyh yen varislerin relbi için dmıış-
Je: f"' •ctan b<'ri his.<1eclivor- ?.> •• t vekili B. Talat mahkemeye bir ma 15 İ.kineikiın m saat 1f e bı 

- Ne demek lı.thorsun? de- dııı1· f . t bugUntaınam<'İı an- .ııU somes r sonun• layiha \•ermistir. Layıhnıun di- rak11ı11ıntır. 
di. .Malu;adını a ık Söyle! Indım. da naklolunuyor. 

Velit biıı Mus' p, yUzıindcıı (Ark11:1 var) 
Tekzib edilmiş olmasına rağ· 

HARP VAZİYETİ 
men Z yneb Hanım konağının 

ııı.ulı iııhıdam f;Öriilmesi dola - f 
yasile bu hincı içinde bulunan 'E-

Kıyı müdaf as d ... bivnt \ e Fen Fnkültolerintn 
bu ..:öm tr d \ rı.:sinden sonra 
lJolm b. hçc saı avı nıüştemili -
tmdaıı olan c1aimi resim \'C hcy-

Kadıköyiinde 
diin üç ev 1 

yandı 
ÜÇ e\'n 

h kimıyet kazan bil glııı tnh
min erl"miyoruz. Günler geçC'r, 
durumlnr dcğiru fakat, hidisc
Icr yürür ve lıakiknte ulnşurır. 

Mil asta 
kanlı bir 
cina et .. 

1, l sergisi binasına nal:lolun -
ması lrnrm ıaııtırılmıştır. 

Binada lazım ol ıı Ladilut ya
pılmaktadır. 

Va1i Ankarada Elektrik 
İdaresinin ıhtiyaçlarile 

. meşgul olacc"lk 
\'nli \'e Belediye Reisi Ankara 

zıvaıeti '"'snasında bilhassa Elek 
t ;ı~. Tramva.ı' ve 'Iünel idarele-

1 

ı ,nitı ~ ı uri \'C mü to.c•.,l ihtiyaç 
1 ı ı ı akkında alakndnr ınaltam
luı , mas dı.: t· k \ e bazı. ted
biı lcr alı .masun ı ti~ cel tir. 

B·ı amda elaac ,ın karne usu
hı ıle t"'v:rii ve diğer i ~e mesc -
i •!eri t tı aa ttu.Ia dn temasını· ya
pılacaktır. Vali ve B l ui e Rei
f i Ankaı uya r.-itmed • evvel sclı 
rbıiz !' ı· ml ı pln
Y rnk ekıneı"..•in knrııe ıı ulilc tev 
zıı ve.-ınir inş me lel ıi hnklnn 

• 
1 

da keııdil lııd n izahat ve ma-
me ut '• mı ı dır. Fakat. biı· I 'm"t alm tır. 
o\.: e 'K '1Ul krıı ısınm b üm.c· 
~mı n c \ini nlısında ~ .. u ı- Mr:m!el<etimizde mantar 
dub.ı ;: nı ın d · .liş \'ı. ı:abah ağacı bulundu 
kaıı mı ık ı n uyand:r, rak . . · . 
t.ırl y1 ötur.n·· :ür. Memlekebmızd kt mantar ıh-
K~1ıl buı <1 bıçac"ını ç kmiA tıy ını l:ar ılnmak için 1nlıi • 

ve k r. ınııı "b~n. ~yma,. Jal: .s.ıılar Umum Mildürlüğil hariç 
varm:ılannn kulak n mıyıırak 1 nıeml ı.ctlerle tcınns etmekte 
za.v 1lı kadını v. h i b:r hır fa icii ı 
parçalrunağa b" laı1m tır. Ifalil 

1 
• ~ _ 

koca zavallı kndıııı cok Haber altlıgımıza gorc, !nhl -
- uzun l U '~d·· ıu-u sür :ı bir i 1 encc<lcn sonr.:ı öl- sar ar mum .m.u ur g ne bu 

dhrmü Jiir. Katil yal.al llllll:J • a~acın bazı ormanlarımızda da 
tır.· bulu duğu haberi veı ilmiştir. 

"'- "tcha ın memurlnr keşifl~ 
rini yapmı larsa cin henüz ne 
k d r mantar elde edileb'leceğt 
tahmin edil memiştir. Memlek~ 
timirin bir s n lik mantar iht1-
y cı 40 - 60 milyon adedi bul -

dır. 

~------

Boyabatlı Emine__ , 
Ketenci kölesi gibi 
dayak yemkten souva, 

gün evi birbirine 

aylarca 
kaçacağı 
ka ·tı 

(}Jlc, )nt , her \ hın g l c 
5 - G dcla daJ .. k ylycn ku: bili; u
lJrı ~c m r.;cp..t btr h'.\lc gd 
Bır ·•Un kCıçUk lı •nımla aı 

sabalıley erkenden Yalovnya 
t:Jer, e ndı de ı tnnbula indı 

1 

Moda vapuru tamir 
olutıdu 

FvveU<l ciin Kadık··,iin" .. ıt -
m<;k ii,...crc Köprüden wt j'" ."O 
da harel:"t n Moda \"apuru • 
:ıun dümeni kırJlarak giıcluklı} 
y l ularrnı Kmalıada'\·n cıkar -
lJildi ·ini yazmıştık. 

I lime.ni kırı.ması ÜU>rİn" s~ -
f ı rd r. ~karılJn toda ' puru 
dun lıa\'U7.d ta.mit· edil 'k t k· 
rar efcrc c;:ıknrılmıştır. 

Ege vapurunun kazaya 
uğrad1ğı havadisi asılsız 

lkı günd,.n beri o tahktn :: ı! 
vapurunun bir kaznyu u«.ı rlı •ı 
P.ıyi!ı~ı dol maktadir. Y plt "":t. 
mız 1uhldlratn göıe bu soyi t • 
m:ım ıı ı ?sı<'.dır. GP ı h · l· ı 
~mopta. bnlunınaktndır. 

Bir kadın doğuru.
ken öldü 

.. 

CUMARTESi 
Glı Cf Ögle lk 

2.38 ;.2s 9 • .JB E~ınl 
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12. o 12.51 Eu.nr 
16.46 :-.37 v ati 
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Hi DiST DA c 

' 
l 

iddi karga alık
lar çıkmasından 

korkuluyor 

a azı 

Allahabad'da sıkı tedbirler 
alındı 

(Baş taı-atı 1 inci aaılfada) 
caJU;ı;r, başka kefil ol:ımı-
yac:ıldıırdır. 

Noterler, tu kta cldu'-1 n 
defterleri harice çıkaramıyacak

' kendilerine verilen emanet • l 1 üç 8Cll6 .zarfında n!ınmadı· 
fi veya mıısrııfla.rı lldeım:ıedi

Ran "'kolc, 26 (a.a.) - D.N.B. gi takdirde bwılan müı:ayed 
!kiibıd tevkif edilen Hidli- ile sata.biL"Cdtlerdir. Ölllm Iıa
ııra.sını:ıa .Blnga 1 hilkiuneti ünde ~..:!arına, yaş ta:ı;&~ 

n Moucherj< ' · de ın üliy veya claı ı 
• tedir. Allalıabad ıa · uretiyl vn - :e -

uiid.Mtle sil' Jı taşın rin ic ı . rıl ıı n ·ter \'C noter 
lrı:ısı = iı;tir. Ba-ıkok'da • · mı ~ iııl n· Y• Mela •' . 
iti Hindli , ~hidlcr HiııcÜı;tan mu!< " .c nkaraıi:ı tu· ~ar ı.ıı 1 
dai ·~· tı vahim gömı te ı ı ı u! c ktır. Bn kanıı
~ .ddi kıtl""AŞalıklııı- ı:ı cağ1- nım t tlı a · a • tfüku-
1\l. vtı.-ın .. ktedlrler. zal ve Nm· ıb me.l:tebi ffi(' t:ıı-. * · 1 1 ı. Hıtkuk finkültc!;i mezunu 
~ t~"ıa , 26 (a.a.) - D. ı.ayıla '-:tır. 
. B.: İIV(ıl z radyo"uııun bil- * ~ık huluuaıı ü, ilııcü ııııf 

~~·~l~~:t~.Jf:~s~~~,~~ ~=ı ", ~d sg i, ler'1nrl9 
etinuı iBtifuıui!an b<>nra ilU U ııu 

lııe=ııti"tcti lag\oetmi. Ye bizz t 
ldart'yi oleı·ıtMI' etmistir. 

ong-Kong için 
(Ba tan<rı ı inci ""'Yfıı.ilıı) 

bluuğunu, bu:ı u Iıadist-lerin '" -

1 

bat etti.ğınl ~ ·vlemi" ,.e: 
"- Jap0n oı-dusu. d •nı!J tir. 

nereye glde: • Asya yPııi nfaa 
llıının bayr. <.,1 orada tlalgamııa·ı 
Caktll".,. 

Rt>ul in keri ıun harri ri, 
llon.,. _ Koı · ıın ergeç ımtkad
d r ~İan ka.'!lıı, eu~ıızluk yUziin 
den olmuştuı . Hong- • K ng sal' 
llıçh rı J qy>ıı tayyarPled l~ rn fııı 
dan booıbalsPmı~. şeJ,ir euS'~ı 
katmı ·tır. 

J,o ıJıava r• 
Çind ·I i inulıar .. ı..,ı.-r 

(..'ııng • "ing'e gclMı h, 
re ·güre, R ıı an eyaktinı.k 
t.ehde şidd~lli ç111·p1Rnıala r 
)Or. Ç~nli • Llang ş bri nı 
'lıııal tlrd ı r. 

Trakyada fidancılık 
faaliyeti 

rıe

Hu
olu- 1 

1 

E<t•"n•· (Huıou.sil - Tr~ k)ı1-
lltl\ ıı.,,1<;;~= ve yer u· fi
dnnlıkl:ı.r tesis edill·!'('k lı alarm 
lnkiıJ~fı kin dört senedt>nl'fori 1 

Yapı!m;ıkh olan f'rn liy<>h hu l 
yılda de\-ı'm olıınacal-tır. Urııu· 

i müfetı işi · ve 'il.iy ·n bu 

1 
1 bÜ}'Ü t bir eheıııaı1iyet ver
dikleri g lr'illınekt i~. Edirne 
\rllayet fidanlığı il<> vilftyetıerl 
.ııüınuııe !ki ııhklaı ındıuı "'-' 
~lediyelc rlc köy koll~li if fi·· I 
daıılıkl ıt adın y t .tiri1<"'1 fi. 
danlar b<>i,I arazi İl<! • l kenar • 
onna mümkün met tt:lıe fıu.la 

llliktarda ekilecek! ir. 

't'ı-akyada Toprak Anketi 
ı.ı •· tıı. t: wn r.ı~~ lü 11 19;9 

s 1es1 Tı r ,;yamn dort 'w el.ın:i 
kl.ıylü tnr1fmc an 1;;;lenllc·n topraJii.l:ı.;; 
vo k6~'"-ll n toprnk ın 1• Iyet mc 
lesfni tel ııc c ·t·n ankcıır f't ~ıer ı 
blr broıur hallnde uo~r•b i,tir. 

(B~ t1tıl'~rı 1 ıncı ttayfacia) 

ya h rlıan~i '~kıWe lllll\'t1faka· 
ti ılnııtd~ıı yapılmı~.ıı-. 

Gııie ik m hukiuneti, 
• t Pıerıe ve • !iqııcluıı ıhı · 
!arın a statüko~ ı ihya i~in ne 
gih teri hu IPr Pin • a iı aıl" ol
d - tnli Kıuıada hükiım ·lin-l '11 

SOl ll' :.tur ... 
Ha~ )e nazıdıih ilave erli • 

yor: 
"OttPwadan ;;•·len b:ı h;tlk~r · 

d- li::ı:ıaJa hü.kf.metinin "Hür 
Praıı ııı~r .. taııı. ından ~apıfan 
lı~l· ... hc·t önce•lt.>n LL~ınodiği 

fıtiylcın ·kl\•ılit. 11 

--H RIGI --, r k~çük haberl er 1 
* I. ıvtra %5/26 1 k~nun ge<c· 

, tt .1,; sn.ıt't-rrlı~ tnctlte . ı\ d'>eu 
r.ıhilı y:ı~nd. c' t.. ::111 t .. yyJırcterf 
fdaiı\·ctı <ı!rnnştur. 

----»il«----

Bir kömür muhtekiri 
lzmir (Hı ') - P:ı.';<'1 hıı-

nındaki kiinıüı-ı:ii Zt'keıwn kö
ı.ıiir snl~nd.ın ilılikar "yaptı?,ı · 
ıu<Jiasilc adliyeye Yerilmiştir. 
Zclr<·riyanın 1\ırgulludan uruz 
rı;, ı; aldığı. kömiirkri ['E'l'l! ken 
ıie clokuL l•uruşlan sattığı iddia 
oluıınrn ktodır. 

A'~şo·hird~ l ıir ınit:.,aınt'Te 

AW<ehir (Ht u.~n - - AIA· 
• irdc Bedcıı 'l' bı~·esl miike!- l 
kf ri menfaatine bir mu·,""~=.,. 
tertip , · uiştiı-. 0yı\Jlll3Jl •·y n 1 
lış ~ 1., piyesi ın c\/)ld u ı ıı.ıı 
halk tarafıtıd ,.: n •. ın alkı.rı • J 

!arla karşılaıınıııı . 

asliye ll!etti !iğin , 1 tanbu! 
ulh h • en <m-at Er-ı 

.ıı:ul tay;ıı edilınlştir. 

* Aııkaııı hukuk fa~ültesi 
içın yeni bir dislpfüı tali: a· ı 
mesi haı:ırlanmıştu-. Talimatna· 
ıne, • yapmakta se t 
olmadığı · , doğrudan doğ111-
ya su sayıla.r 1. !er ve bu ç
lara. verilecek <!e7.alar hakkın· 
da hiikümleri ihtiYa etmekte· 
dir. 

* o.,...ı t orta okul ınıtiham -
nın <Jemc holünıü llnüındzdeki 

yılrla Türkçe, ınat tık \I' ta· 
bıi il' .lcr d<'rt:!Prinden rnü
rcl<kep olaraktır. * Aıı kal'a imar müdürü igtifn 
etnıiştiı. 

r. Çör il 
(Bat liirafı 1 inci s.ayfadiJ} 

ve nahoş 1'Ül'prizlcrle kar.51-
laşacağıııı, halbuki 20 sene
dı>u beri gençliğe harbin fena 
lıir ~ey okluğunun oğretikli
ğiııi si>ylcmiş Ye hı1Ja hazır· 
lannrnk icabeltigini teharla
nıiştir. 

l"a:ıadıı ba~vekili M. Msc
hnıieking, Waşingtona ha· 
rt>ket etmiştir. Re ıtk:ıtinde, 
Kanada hüklımeti erkAnın • 
<lan ınütcaddid kimseler var
dır. 
Diğer taraftnn Rei8icüm

hur Ruzvclt. kendi ine veri
len bliyilk saliıhiyetlari kul
lanmaya başlamıştır. Bu fia
laldyctler şöyle hiilitHa edile
bilir: 

Ciinıhurrei•i: 1 - Yaban· 
cı ıncınkketlerle yap1la k 
bütiin muhabcrata sausilr 
koyabilecek. 2 - Devlelin 
id~ri teBkilatında dilediği gi
bi tadilat yapacak, 3 - Mil
li müdafaa icin i&tcdiği şekil 
d(; mukaYeleler tanzim cde
hi'ecek, 4 - Yabancıların 
mevduatını idal'e cdt'<'.ektir. 

Cünıhurreiai Rnzvelt, ilk 
olarak petrol endüstrisine el 
koymuştur. 

YR .. IZEf~o\NnADA 

Yeni Zelauda baFekili M. 
Fıaeer ya liylc. görfü;nı~k üzeı~c; 
FıJi aclalarına gidip aYdet ctt~ı ! 
bıldiriliyor. l 

Çorçil tızun zaman kazanıldı
ğından ;ııernııun olduğunu, İn : 
ı;iliıce konuşan mmetıea· azamı 
i~tilısal için l•Uyük g;ıyret sar • 
federlcı M3 yılında gen~ mik 
\'asta harekele geçilebileceğini, 
darnva inanclıkca S!'liimet yolu· 
lhlll İıulıınacağıİıı, kalbini Alla
ha bıtğlayanlann fena haberler
den korkınycakla.rıııı wylemış, 
Mihverin Rusyada ve Afrikaôa-' 
ki fr>na " ziyetini anl tmH;tıı·. 

Ç'ôr il lS ay evvel yıkılmı~ ve 
ı»alwolınuş zannedilen lngılte· 
renin imdi çok kuvvetlendiğini 
Amerikada dava uğ1'Unda kılı~ı-

Jh>,arıılı Bir Hatı .ı .,..,.ıniıı Etnwk 1ı>tiyol'81Ulı:ı: 

• BAYRAM YILBAŞI J ÇJN 
KIT.AP hediye etl;nlZ. EıUıp, kUlliiı !il ı,ı,. ı ı~anrı n ı('bıh:eği hediyelucin baiuıda. g.-lir. 

Yalmz iyi intibaı• <'dihtuş olma ı lazundı~ 

~izt• t.;li1.ı.•l h~ı· 

.w~ İlOjıJıokk 
J. lltiftf11Jl .. 
Eiı-11 

" Kral Oidipus 
" • .. Jiol6Ro.o,. t. .. 

J 'bllokteaıı; 
" Tr-a.?..h •,.. Katlıu:arı .. 

E:-asPıu.s 

FR~. ·::;11; KI~\~İKl.'EUİ 

ı\ı\;1111 :ııl 

füulıv iıır Mel tc!•I 
li:ım.u ı.ı ve Siva h 
\'aılid ıl<i Z:ınihal• 

::Uoli ·re 
lJolit.:ı e 
8teııdlıal (cilt 1) 
Balzae 

'''"-' l<it.ııı iıMırhıfı)·onız.: 

ı~j 
::. ) 
!O 
·10 
50 
ıo 
33 

5t! 

r.o 
c;oj 

100 
1351 

t;~onomıı< t:ı.rihi 

F~J.,elı• l rllıi 
l•ıkuk J'ı-,1--t·feı.f 

tlt•ı .. l<·ri 
lıbr,n:ıı J{:ı~"'i 
"iiı •kaı.....i 
1 lıim n iklo1,.·d~ 
Ke - f,I • ZıınıQ 
Kiire• i ,\ stronoıni 
.} tt~ r,ır .... ran ... ız 
P~il.;of,)Ji i 
ruı mrnf'ıliıı ır~yab 

X•ııolfou 
Pasfürıiıı Hnrntı 
," IS~1'1t!.tıl \"(• 'So: yaJ 
\ili.tul ·I l~ı in Unnuııi 
1\ırilıi 
'11~.ıtro Tarihi 

L. Aııdre 
Wdıer 

G. Dd Vecchlo 

R. Bonuard 
l · \'l her cüz 

W. \f. Sıııart 

Dwel hauwers 
Dt-rınenglıeim 
R Luiwig 
Dr. R. Y. Ra.dot 

Zühtü Uray 
ll. Tuncel 

L'i.l'. 

85 
200 

200 

170' 
100 

1000 
::oo 
120 
130 
220 
140 

400 
200 

AL. tA.'\ hLA~lıu,ı:nt 
1 -------

Gol:-.he !)0 
YAYITLAR UZ 1Çl"1 BİJU{AC,.' J;;.'5ER 

• 1 Aı n<"ıııiıı 1 mi Mıı-
sallıırı 

AJmı :;tıı E. Luı!wig 1~0 Arı ;'il rn 
Allııı· -du De\! t o .• .... 

ı r ı)..,ur.eu ... rı 
• t m · r . Hakkı u.ıirii !l.50 Ba ·hiı;tl 
Aıı= 1 Çoeullır A. Binet 80 Bir lı uvaııın ., kıı.ı 
Aı ı < nızıı l · il 150 ı Bnrla 
l~iitU.,. Ekonc;~ı'_,~l~r J>. (_~"111 hlin;: 2501 O.si.an 
~;. 11 /. Gih ıır İnııuıı 
ı;alı N. Asmı :>Ol Haptaıı agouuıa 
0<• r,lz llwı H. Lamb 80 r~juştleri 
C, m bu Gıı:rbi A:l' do- 1 Kızıl Çağlayan 
im'~ Tllrk mlm:ı.r:si Uıcfslh.ıl 3501 IiUçlik ~rkclder 
(,'ocı Jı 'atlıol:ıg' ·~ınrlo Nesrin!n g Eli>isosi 
'.f rl 1 t:ıla.rı D. F'ıiedjwıg O Tıırllı U nılı 
< cııklarıh Biyolojik Vergi 1 ı ı 
I.ı!~:ıer Dr J. Broclc 160 Yrunaıı 

:ı.ıaud Liııdsay 
\'. Boıısels 

. Acır 
Şaziye Berin 
:N. Sami 
İffet Hnlim 
Gıı.lip Naşit 
Burhan Cu.hit 

20 
125 

20 
35 
70 
25 
30 
30 

L. Cahtın 80 
Niha.t Sann 45 
Louisa A1cott 110 
Halit Fahri 5 
Ali Zühtil 15 
Reşat Nı.ri 20 
V "i Mıblr 45 

Bu Kit~plar Maarif Veldlıiği Yavınevlerinde v D'ğar Kit p ı rd l bulunur 

'f"T. S ( SJ\ t:A il 

Ru 
.... u,.,..ıla· 

uh;ue~oeler 
şiddetle devam 

ed"yor 
rMcskova, '.2 ( l.'3 ) - Se-v-

yet öğle to 'ği: 
25 llkanun :;ecl'»i, kıtulan

Jutz d(l;manla. bütün oophe • 
!erde ~arpı • 

Yoskova, 26 C .) - z. Zvez· 
d.ı :;-az · m biri, Sivas· 
topol knpılannda muharebele • 
rin şiddetle devam ettiğini s\>y • 
lemekte ve Alın u iıüC11D1lanuııı 
netk oiııı tasıılı etm ekle bt· 
rniı<'r, A lmnn ka~ ıph ıınııı yEk · 
sek oldıı'hıııu ıl'tve etn.ektcdit'. 

Filipinlerde 
(Bıt tarafı 1 i"ci ıayfada) 

gon hava mP·ydanı an1~,n1eıı tah 
riıı edilmiş, ·ehrtıı el••ktı~k Rllll· 
lı·ali bombalan•Hli!l,ıı". 3 Japon 
tııyyaı"<. i kıtybe< iı! i . 1 tayia -
re de Siyamda yere iıınıeğ ıuec 
bllr olmu~lur. 

Bauw.vadaıı bilılirilaiğiıı<? gö 
ı·e ~'C:<·ınPıık km·v..-tleri baş ku
m~ndıt.nlığı, bir Holaıı<W. ,Jpu~ 
ailmnın kaybôlduğuııu hal>or 
yermi,ştir. Bu haheru nazaran 
d~nizaltı bir mayne carpmış Ye 
mün.-ttebatı tamamen iılmtı~
tür. 

m çektiktl'n snııra .A,•rupad:ı e
earet altına alıntın milleti. ıin 
b. şlal'ını tekrar kıtlnırm:ı.k im -
k.inına kaYuştukl:ı.ruıı, eğer bn 
glııı Amerika P36ifikte iyi bit' 
yazivette bulunuyorsa. bucıun 
sebebinin Britaııya adalarının 
ı;.ıüdafaası i< in İngiltereye Am~ 
rikaca yapılan yaı·dımdau ileri 
geldiğini izah etmi~ ,.e cl~mi~tir 
ki: 
"- Mille1fal'iıniz i n nıiıkemm •! 

surette bil'll'şerek şehrin aziml·J 
erjileıini bir araya getirdik • 

l<!d su zaın:ıncla m ıralemizin 
devaİulı ı~ığı gittikc;e parlaya • 
caktır.,, 

Çördı! sözlemıi söyle bitir • 
ını~tir: 

''- Diinya harbinin feJAke • 
li avni Msliıı üzerine iki defa 
ı;öktu. Hayatımız.la ıki defa la· 
liltin U7.un kolu Okvaııu~un öbiir 
tarafına nz..ıtıarclk. Biı leşik Aın•J 
ıikllYJ ınulıareb.> hayatına ı;.."kti. 
Son harpt n so.ıı-a birbiı-imiz~ 
bağlı kalsaydık, enaı\iyetimiz i· 
çin ıııiU,terdc tedoiıfo ı · aloııyctık 
v idoo i.izcrimiZR c:ök~ıı bu fo • 
İakelin öııiiııe :;-~ı;ebilfrılik. Bu 
feWketleı iıı iiciincü defa olaritk 
Üb1:üuıii7.e ~ökmeili i 'in tedbirler 
&luıak kcnılinıiz.> kaı-~ı ço uk · 
ldnmıza kıı ~· insani ·a kıır~ı 
bir va>.ife ~ı "il midir·! 

Dört ~ !'E'ne e\TCl Amerika 
ile İngiltere bir damla kan dtik
meden Almanyanııı inıuı <·tti~ 
nıuah edeler in silıilı.ı11zla.nını yn 

lfık cd mnrlilcl rln tatbU<l
ni i"tiyebilirlerdi. Bu. ayni za
meru:la Al.m yaya i lid· i mad 
del r ,·rrm"k fırsatını da ha?ır
lnnı~i olt:l'ıln .Atlantik lıt-y~nnn
mcsin<le bildirıni3 old • z gi
bi bu ıııa eler grJip veya .nıa:!
l(ıp milleti e veril ·tir. Bu 
!'.ansı karırdlk. Gel. •k giin!t' 
de Amerikan ve 1ngiliz milkl· 
ll'rinin kendi emn·yetk!ci için, 
lıcrkcHin cğ~i i~in n.da!et ve 
sullı vollnnn vaıı duı 
eaklıırına kat'i \'P s ıl n.ı: b'" 
imanım oldujunu itiraf 

Çörı:U nıı ku u bit 
an~n d kik:ıl r<'a al 

ÖL Ü 1'1 
Sabık CcrroUpaş~ 1ı • hane l ci1-

dı~ c n1ütchassıs d kloru 11&7.lnı P~ 
,·erat otml~tlr. 

Crnazesi bug,inkü cwnart &ünü. ı 
~~a..t l l de Ccrrnlıp:ışa h::tSÜ;h n n
daı kaldL ılaı ak aın· zı \~elde c: -
n'ltindc kıhtırlık tan soıır 1 \[cı kezefeu • ı 
diye clc-inedilc.."Cektir. 

Kılıbık ar Ct3nıiye ı 

Yaran: A. C. SA ACOtLU 

B ir kaç ay evvel 'tte 
k ugunu işlWğiıııiz 

"Kılıbıklar Cemiyeti., nln Si· 
vastıı da bir ııubesi açılıruş. Da
rısı tstanbuhın b ı.;ına. 

.,. ayet bu cemiyet ııehrimizde 
de bir §ube :ı.,aca.k olu ıı& kü
şat resmi sona ermeden ehliyet 
sahibi -binlerce aza frmı. 

Di. ...... uır C. A "d eiunıumiliğinden • 
l 31 M s U l'la.'1 ııene 

r.;y<ırb - r <:~ vo inin altı ası;ıırl .00 

P ~rııi l00.000 k o olmak üzere 95 randı anlı fab l<a ıınıınd n mmnut 

ek k rartnam ı mue!b:nee yevrıı 11 vaca '1Jre cµa evinde ınua,..,.. ~ 
te:ıcllilm edilmek llzere nuıh:umn hed<l 1'13M on ;reı2l üç ~ ııllı!:ı1' 

lira ıl\!inok~ası k:ıtıaJı zci usulu ııo C. .r. u. l1k •tammd!! ~ 
C!: •· ko:nisyonda 9 lunclkAıııın J42cun.a günQ saat onda ihalesi yııpıla

c•k r. Talip olar.• ~ 1 lira muvııkkat •tem..~at ın.ıl<buzlarlle va b;ı 

et";;;" i v•rcbUecelln da.r lcabcdeıı vc..:ı:aıa ve tlld!f m ek· 
rn guı kllosunan knç t-~~ Vtteb .,._ n hem Y'1Zl ve h de h k ., 

' tisl2 oLırak ayni &""1 ve 1' .:ıat e\'\ el koml!yona 

bı:l ııklardır. azla tafsilat Ceza 'e 

ve ıi.z.al.arına. mahut ".Kılıbık §llr H. lıcıoğla Satınalma Kouıı<lffJU 
b 'etnam 1., yetiştirmekte' ı - 700 ton odan p;ız::rlıl:Ja tın alma \.r. 

zorluk çekcccSinl t bıiir edebi-' ::ı - Oclwı pazarlı!ı S/l/9f2 p saııt u de Hı,tsaı>i\u ı 
füiz. :i.l~1a kıımls,yonunda )'1IJ)llacaktı:, 

Şu gaileli g-Unlcrde yurdda 3 - L"1el:Jilertn ı,.,,mısyona icl:ctlcrl. (UU3) 
biraz neş c yara her da- , 
tlakta bır t bcssillll belı i 
i ıoariyle Kılıbıklar c .ye•ıni 
ve kılıbıkları l•u lı:ıvıılı t -<'l>bi'· 
<lol,1yı,;iyle telmk 'etlikten son
ra kılıbıklıkla yalmıdan alik 
dar lıır ukıııyı zikıdnıedeıı ge
çernıy e. ·iı. 

Ga e {ul Satış ilanı • n 
J. tanbul Emni{Jet Sandığı 

Jıfiidüriilüğiinden : 
Vaktiyle viızera konakların

da. 4iıomct etmiş tecrlibeli bir 1 
kahya znmanııı ~eyhıilislılnnnaı 

lan 1300 li-
8Ü • 

intisap L'\ler. 
Kiihya yeni efendisinin huzu

runa ç1kıp vazifeleri hnkkıııı 1 
emir aldıktau su,>ra ellerini ka-
vuşturup: 1 

gu bı dırıı.ınışt.r. <), nlk 1 · 
tJpu k~. ·dından ani ılmı:tır. Bu h;tt'iz sarıdtfın 

Dl d ldU') 
İkrnza L--Sas o1ao rnuhan,n1ln n(l na 'Ti. b ce medı..ur 

uı;urr: h 161 metre mı '"lhlı:ıı ot ıp bunun 1241 'let.ı·~ bına 

rllna I< lr çaıtsı al p ~ v~ dıiı i:oy;llıdır • r evl in 1'o!2" biri 4 
tılJt altı ~erlnde 1 t • oda ~ {a blrrr muttak. i • 'l ~ e 
'1lPZ •lektrık kuyu e t b vardı .. 

Borc va nde !Or\d d l::;ı lıakkr!ıda yapılar> 

"' :..:ldos:ı:c 

- :EXcndi hazretleri, der, va-1 
zifemi hakkiyle ba~cıp efencıi
nıiıi memm:n edol.>ilınem i~in 
dl·vlethnuede zatı :iliniroeıı mJ,

1 yoksa. h.ııuın efendiden mi, <>mir 
tcli't.kk[ ,.tmekliğiıııi bilmem ı . 
zım. Şimdiye knı.lar çalıştığ ı 
kapıların hemen Jıeı~inde danna 
hanımefcndilel'ın soz ealııbı ol
dııiılarına şahid oldum ve miişn
h xf<>lerirni küçük cep defte11me ı m 
kayd«ttim. 

Bu ddter,ı isıııi iılinlzi kılı · ı il 
bıklar ıırasıııa mı, yoksıı kazak· 
IH h nesine mi l<aydedeyiın? 

Şı-yhüli lam efendi ka~lannı , 

~ataı-, sesini yükseltir ve: . 1 
- Bu ev<le b"ııirn declığıın o

lııı'. Bt>ııi deftt-rinin kozu klar sııy 
fasına kayd debilirain, ce,·abı

nı ,~erir. 

- Ba!iU.tüne efendim .. 
Ve knhyıı belinden a:,·itini çı· 

kamuya hazır!.uurken kapı vu
rulur, ·ba~kalfanın çetrefil t'l'r· 
kes şh·effiyl ~u wzlcııi duyulur~ 

- lfanun d'eııdi arahaYJ isti· 
yorlar efendim. 

ki •. 

i n 
l!'ll h•ldı 

•• 
:a-

ı:;., ·lıiili..;lii.m, yeni kfı.hyasmııı 
yarlında kerulini ı;östcrınck i<;in 
ı<el'l bir: 

rı tJpH lc:illerJP. sabit olmıyın:J~ r ~ış inf P.: yla • m1 fl hmie l';t ... 

ı .. lar !Atba fa:tl m::ılOrnat olmak ll'levcnl~rtn 931 /'43~ '°1YB l tt e -; -

- Olm~ 1., cevabını bru;tırır. 
Kahya bakar ki cf~ntl.i hnki

kntm kaznk.. Dhittf'n k mııı 
kal.,nıi t:ıkıu ıp mürek1<ebc dahh
rır ve yazını ':l hazır . Fakat 
kapı tekrar \'tınılur, gene ayni 

ı:ruz ~~Uk İ" eri a.n~ne İnürn a. etm teri 1 · umu li oltım.ır 
DiKKAT 

E 'f"l Sr.ıd ı. R.r"mt'ık+ n l 
fl>nııll!l'e mubammlnl rlmizln 
m:.ıne üzere, ihale b(df'"\inln ysırı ı 

~a· ekll>dir. 114.'ll) 

r. t fil H akscdcr · 
!)<>yhtilislam dNha sert, claha 

haşin bir SH.le: 
- Olamaz ılroık a... diy.- o

k r. Lfı.kiu kapının a n ki 1 
k ', a. kapıyı rıralayaıuk içeriye 

k:ıılın lcrlıg\ süreı ,·c. 1 

lst nbul Ele •f rill, Tr. 11 ı•az ııe Ti' l'l 
i1Jletn1eleri Umum ı'!üdii ·/i'ğii.nn'en : 

ı - l\luhamme. bedeli 23750 Iha 01 5000 M3 SL ç!!'l 

- H.llllu• efendi, cl<>nd' ire 
]ıı.;:ııı gönderdiler. ı;ayct mil a-1 

ıy-~ :-..n hu t rliğj l 
h tırlam mzı i tirb nı <'cliyoı -
lar, d • 

ScyhUIL~liım l::ı.nsının terlii;i
ı:ıl ııöfünce ır, rır \'t! c
ı:nd d teri knlc·m mulı.ıver~yi 
dikkalle taldp cclcn y,•ni ka'ıya
sına: 

- E ni t! kılıbık, ı lı3nc ine 1 
yazıv r e\'!Jıt! .. dedil<ten soor;,, 
terlik kar ı da kor!>uJ,ın bay. 
gınlıkl:ır i e lıa~. 

r."ektupla tckltf istemek Fln"'Ctilc t n 1 '~ c: • , 
2 - lU\lk!<at ' r J" • J odu. 
3 - Bu ıı ldn burrlanan mu!: :rc 1 ı:.• pı o;es.ı !d ... rc U\:11 

1111de g ırQlrl - • 
4 Tt-klif\erln k nun! \"t'$tl.lk \C 1u\.a ·k t t.., lr .. ıtla lrı 

c.nn:a gün.il 2t 17 ~c k.:M;Ur M t "ll 1 ı ı m 4 i!. CÜ k t'nri "k I 
rlliı' lne- lmza m· k ı l'ıi'rııı;ıdır 

Askeri Fabril•alar 8 uıal 
/( mi.cyoı ı il.1n/aı ı 

M her .lık taslay,1n nlu 
şeylıfil'c4lm zretleri r~fi tııla-i " . 1005 1° m Rb 11 d 

1111dan • rlikl..: k yerkrmiı;: h i tc ıi tları ıl o 

* 
Yeni camıyetiıı valnız 1zmil

te, . i t:ı, Jı tanbulda degıl l>ii-
1iln yurd a b · yilk bir rağbet 
görece<ri ve ça name! rinın 
. ~t.ı. kapı ncagı ıııııha~kak 
tır. 
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ı: ... dır 2CO meL"l' 
lUi'". !114!.14 

••• 

a 

4 
ı-

l.ıı son Ye T·n ;:;iizel 
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HE GELECI İBRAHi 
YazQn: M. ~ami Karayeı-----=-•, 18~ 

1 

J Nakil oe iktibas lrakkı mahfuzdur. J 

• - Ne söy~·orlar bu herif
ler? 

• = 'söyle ne . öylüyol'lat' ııeh
llvnn ':'. 

- Bir ~Y fi<i)'lemiyorbr ~ 
tıam!. 

- Ben, fşfttim, eöylüyor-
ial-•.• 

eyınce zaten ak"sl yaradıh§4 
t.1 dan ve Sultan .A..2zc bıle knr 
§1 o~rnuş olan Aif<'o, dikilerek: 

- Iyl pasam: Söy~f:dıltlerini 
• ııişSiniz.. 

- Şimdi gtir~sı tatil ettiri
liın. 

-1labi paşam, sız güreşi ta
til ettirirseniz, onlar da r;eh.ıin 
bir <'l'yııına giderler ve güreşir
lt:r .. 

- • Sen de laf: ~•OI111t.<ımasını 
!bilmiyorsun? 

- Paşam, ben, pıı~ mai
yetinde bulunmw.;, huzur ~ör
miiş bir pehli\'t.1lllll, pekfıla ko
nuama mı bilirim.. Af buyuru
cıtız siz ıkonuşmnsını bilmiyorsu-
11uz .. 

- Ne demek? 
-- Ne deml"k olacak pa~n? 

Bu pchlivanlıktır. J\'.cyfc göre 
hru~ t olunmaz. 

-Ne oldu ki? 
·- :Paşam... daha ne olacak? 

Heriflerin m luzh 1 .. ammunda 
gllreş durduruyor, emir tebliğ 
ettiriyorsunuz. 

- Ne, sizi mi bcklcyeeeh"İZ 
burada .. 

- Pasam, t aıif buyurunuz ... 
ıalıatsız olmayınız .• Bizl r va

zif emizı ynı arız. 
JA"Clı . .Aliçonun rı.gık sözlii ve 

tokkomışm· bir adam olduğunu 
bilen ı as:ı, onu mnzur görmüş 
fazla ileri gitmemişti: Bğ'cr b:ış
lla binısi olmuş olsa. idi . .Muhak
kak ' ıı ağır mmunelcj i yapardı. 
HOP.ot zntcn ~kn ıbirisi paşa.ya 
böyle söz ıınsıl söyltyeb lirdi. 
Ghn~. oLınoo. Inzıyle devam 

ediyoıdu. Hı tem, b'ı· biçimine 
getir<'ı t' k Heı--gelecidm tı:;ik pa
Qa: kaJ>U. Ve ı;;ö-z açtırmadan al· 
tına aldı. O tek pa.çn. ile bu<layn
rnk h.ruı..ınını y nm k ve kıır
tubnnk i tiyoıdu. F kat olmadı. 
Hergclcd, aJtu. dUf'tii. 

Hergeleci, Pık duruyordu. 
Sağ ayağuıı dt?J mi~ er :koy
mufjtu. Sol n.ya.gm. dikmi§ti. 
lillleıiyle yeı i. tin::ıt etmiş vazi
yctıtc bnsnunm J.apmosını ~
ti_yordu. 

Rüst m k<'maıı ye geçti, dm·
!ln. Oyıuı almadı.. İki 1>0hli\.·ru1 
bu vaziyette bclki beş dakik 
yürildiile::-. Hergeleci lıasn1ının 
oyun nlnı:ıdıh'llll görün~ kema
lieyi bmmyaı'<l'k doğ1·ulup ikalk-
11. 

G'lirf.;ı. fokrar aynkta başladı. 
Rils'Wn), Ht>rgelcci altt.ı. iken 

üzeıine gitmekten ylbnı.5tı. Bir 
taraftan bozuk dü§eccğim diye 
Jmııkuvordu . 

Guie.~, uwdıl çn. uzadı. 1.ıd 
taro.f ta birbit ini oıi.aclnıı çı'ka
raınaz oldu. 

Al{şnm olmnğa. b:ışlamıştı. 
Hergeleci de, Rüstem de sn.'bır
sızlaıuyordu. Bu. iki rakip bir 
nn EM·el biri>iıini devirmek için 
çırpınıyordu. Fil.kat her iki ıta
raf da bir türlü birbirlerlni ıknp
roramıyorl:ardı. 

Ni.Jıa.yet ayak gUr~ uzadık
ça uzadı. BoğufflXUI. alb. saati bul
du. Bu lkolay bir i~ değildi. Alb 
saat ibu .. lnSr.Jı altı saat aynkt.'1. 
bile durmnd:ın lL~anır ve hattfı. I 
kesilir, olduğu yere yığılır. 

Halbuki, ilci pchlivnn trun allı 
saattir durmadan birbirini yi
yordu. Azim bir cenk yapıyoı· • 
lardı. 

Sular &n.rnrmağa ba.'}lar baş
lamaz Müşir pafia; yaverini g: 
no Aliçoya yolladı. Aliço, aldı~ 
emir üzerine Müşir p:ısmun 
karı:ıısım geldi. Pi fla, Ali<' ·y•t 
bit.ah 

-Pclıliva:.-ı ,artık )ı fü;'ı bıın ı 
ların güreşi değil n1 i? 

- Evet paşam!, 
- Gece olmağn. basladı. 
- Be.ı·abero ayınnz paAAm ! 

P.aka.t ... 
- !<"\\kat, ne demek? 
- Yani üdiil mc~ ·lesi pa-

3am!. 
- Pclro.IL Veril"Sjniz .. 
Dedi, Pa~a, ödülden nı;m an

famıyordn .. Bu, taksim giic;:leşc
cckti. Güçlük yoktu am.'"llil, baş 
pehlivanlara. biı· fJOY k: Jmıyordu. 
l{a.tı·ancı, hnsmiylc bernbere 
kalmıs ortadan çekibni ti. Hiç ol 
maz.sn. bunlaııı. da. bir ~yler ver 
ımek lRzmıdı. 

Şimdi, Herg cci ;ı Rüstem 
beİ"aber ayrılac> .. aklan km onlaı· 
başa olan ödiilli paylru:ı.ıcaldnr -
dı. Ahmet, AdnJı kavg:ıh gıül'e6i 
bitiımil}lerdi. J ... IHdıı onlan da 
gözetmek 15.zım geliı·di. 

Bu, 1><4'i pehl'l ~ S('lanik 
gibi yere ödül almak için g bniB 1 
lerdi. Afoydnnn. çılup boğı15mu3 1 
Jnrdı. OrtaOO bulu.nan i'.tdülü 1 
H.üstem ve Hergeleci paylaşı}l l 
giderlemo bu zn.vnllılanı. bir şc ·• 
cikl<'ı' k"Ulm1yaCJ kb. 

B pclılivanlnr d ljvvt,>id.::.n -
beri bir adet vardır: Kim 00.~ı 
alır VC' ödüle tam mRııaslylc a
hip olursa. diğ r arkada§laıına1 
bira?. p:n- aymr ve yol harçlık· 
lnrmn. m ;d r olur. 

Faknt, Riisu•nılc Hcrgdcci. i 
ba;:C ı>a"lru rLırna oıllnra. ne Vt:· 
rece'u rdi. t tC', A liço, Mü ir 
ı> ı:.aya bııııu söylemek 1stiyoı• -
chı. Paşa.. bu ciheti ri bilmediı';ı-ı 
i<'in her seyc pekala. <liyordu. 

(Arkası var) 

p M AEK A 
7°.'6yti~uğt1mmıı hali i){~füıin :ıll iııi iııoha.f mlene 

1000 Lira ikramiye ver ilir 
13aldi:ıllnrdaıı arayınız. Adreı;e dikkat: İstanbul Tütün 
Giimrlik J{emerlı Eol; k 21 numara. 'relcf on: 24197. 

" AZİF ÖZARCA -~': 
DelJlet lJiınaı l11r1 işletme Um11nı 

JJtüdü rlüğüııden: 
IDyı emnıy tı ı:an Jnıı ttırnıı IJ , ı 1d.1 40 lir lılc roket• iJilfler münh:ıl

dl:t. l'nllplcrln a nj tla yazılı euolı: ile tiı ilkte ısı tınr.mlz Znt JşJC'ri Mıl· 

dUılOğüno murncnnUan ni•n olunuı·. 

lıtenllen vesaik: 

ı - Nilfus bilvf,yet cu~d nı ile :: · rıik ti.'1 his to.kcı<:si .ı lı 'cy.L uo-

1.:rlikcc rnus::ddnk ııureU. 
2 - İyi nhl. k :ılı bi oldu u Jı. ı. 

a - s ıılık ruııo 11 

4 - Uç elet fcıto 

Aranılan evıar: 

{ 

~ -- Y ı otu dan !. z.fa olınnırnı !t, 
n - Nıkcrll ini biUı-n iş s:ıhll h.alkıodnn olmak, 
C - Den.iz hay:ıtınd:ı en re bir sene mftddcUe ralıçmıs hulurırmıl' 

D - Boy h ddi en nz l,?O olm:ık, 

l: - Yilzmek, d:ılm:ılt ve kürek ı:ckm~:. lıilınel:, 

)" - K.ı/i derecede Türkçe okum::ı'. \'C ):ızmat;, 

G - Mornngozluk, dcmlrcllilc ve naklmslık gibi 

;;'ı tok vfılnl olmaı~ (11450) 

Beden Terbiyesi Umunı Mildilrliiğii 
istanbul Bölgesi Başlıanlığında11: 
ı - Beykozda 14997 lira 85 ku~ l:cşif bedelli Ecykoz GcnçJı kulılbil 

lcayıl:~ne ve kııp:ılı spor salGnu in :ıatı li/12/1941 t:ırihindcn itibaren 20 
.ııüo müddetle kapalı zart usulilc cksfltmcy<> çıknnlınıtıtır. 

2 - th:ı.le 6'/1/1942 paz:ırtcsl gUnU sant 15 tc Toksimdc J t ııbul Böl· 
Jl!fOj hlnasınd:ı toplıınac::ık husus! komb:yomtn ynınt:ıcoktır. 

3 - Mu\ l:kllt teminat 112.ı liro '18 ı.uru. ur 
-O - r 1 ,. ıt evrak şunl rclır: 

"t) Prolc 
b H i !c n şartname 

<') N (. \~ckfil U Yapı ıli1"ıi umumi fenni e:ırtnnmC' ı 
il . ıı dırlık J lerl gend t-Ol'!mınıc i 

t Kr C hillfıs:.,ı 
f F' il' c p.rt.namcsı 

.ı mele ömc".li 
h glln 7ı; kurus muka flindC' yUkanda yeri ynzıl1 b<ıl c bi-

6Cn \sindcn nlın:ıb llr. 
erin en nz b!r truıhhnttc 10.000 liralık yeni ve n i>takil bir 

ı · lr ıstanbt 1 vU yc.tmd1.;n llı.ılo gününde ari uç 
• ı <'hll' et vczik il" 24!l0 numnrnlı knnunun rn ttif.l llC
ı kil! mcktu~l:ırmı yeter tcmln:ıt nkC('S1 ve 941 yılına oJt 

. .. . .. 

Ba di ,ne·zı ,gr , atizma 
Nevı·a/ji, J(ıı ılılıh ve Biitiiıı Ağrılarınızı tlerlıal he.~er 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilii, Her yerde pullu l<utuiarı ısrarla isteyiniz. 
. . .. . . - • . •• .. :ot'<; " <ı- i;.:" 

;-- : : . . . '" : .. ~:':~ ·-,. ..,.,.~, '· ·:: 1 

• • m • 
ın 1 arla 1 res 
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VİŞNE 
Çi EK 

PORTAKAL: 
MANDALİNA 

TURUNÇ 
• BE YENDİK 

NANE 
MUZ 
ALTIN 

LİKÖALEAİ. 
ııE 

1, 
KA YAKLAAINI 

VE SiPAHi 
SAMSUN 

• 
• 

Si 

OEŞIT 
BOGAZIOI 

VENiCE 
Gt=LINCIK 

SER"<.LDORYA 
BAFRAMADENl'v 

ARINI 
1AlTSİl'E EJJl71l 

·- . ·-·"" . ... _ . . 

])ıt•UI:; 
Z. SA A rt A . 

~ıııuı.nharnum r::.m ıb. < ' j 

RADYO PROGRAM! 1 
~27 1. ci Kanun 1941-
7.80 Pıogı-;ım 
7.33 ll:ı!Jf 

pı~ •r3rn 
7.45 Ajı nı; 

hal rlrn 
0.00 S1;'l 0•1ik 

pı'Qgr:ım 

13.::ıl Proı,!r:ım 

13.33 Hilunm 
ı;nrkılar 

13.45 A)aı 
habi'rlcl'i 

14 ı < Rı);,ı tl
cli 1hur 
b:ındoru 

l4 50 :r uhtc•lıf 
ş: rı,ı ve 
tı i'<ı•l<'r 

19.00 (J~ .. hruıı1a1t· 

lar sontl) 
19.15 Rndyo 

ıırkcı;l!·ı:ısı 

U>.30 Aj;ıns 
hnbcrlcı·t 

1!).45 ( t. c saati) 
Ul.55 Muhtelif 

Ş::ırlu \'C 

tı r .ulcr 
20.15 Radyo 

Guz lc. l 
20.45 Şurkı 'c 

tnrkiılcr 

1

21.00 Zirnnt 
TnkvJmi 

21.10 Dinlcskf 
ı tc lcri 

J,,,: o R ;>.ı , t,- 21:45 Koı u, ı:t I 
r<iırnlıur · 22 no R: dyo s.: ton 

•ı vrl~<"""l• -..qnıo o ,ı.;, t r.•~l 
ko>'l! crf 22.:~o AJ. , 

1 ır..oo ı>ı rıg •• ın 1 h.ıl.ıcrk·rl • 
j 1 'l,(13 M' :ıl ı "2 4!i H dyo safon' 

tr. ı 1 nı " lr ı 
Jl'l lO n l.,H> 22.o5 Y tM .!~ 

J)e11let JJaua }'<ılları Unı11n1 
11/iidiirlüğiiııdı 11: 

j .,....._ programı 

-A;k;;;;~ı 
ı - td:ııı mlz ltcııı Eoooo lltı c t Y •• re bcıv. n, k:-palı z. r! u ulü ile alı-

nacaktır. 
2 - l'.!uhnrrınen kıymeti 28300 lırn olup m ·, ?.Jrnt tcmiı .it. 21 ~: hr , 

fıO lcuıı.ıııtur. 
3 - Ekdltmc 7/1/942 Ç<'U~amb.ı gfinfl. . ~. t 11 de Tayy. ıc mt'd• ı .... üa 

k6ın Dcdct Hm•n Yolları Umum 1-nirl h.ı G bit. smda topl. nı r 1.1) ı -

yon torn!ındnn ynpıl:ıcaktır. 

Yeril Emınonü A5., Ş. Bı;k. d•n: 

I'. Ar T1ı ı, H an oı;hJ Nurettin 
l:' dıl ::23 { ~29 - 74) 

J'. ı\ Tt!t"'I, SUlcymnn ol!lu Ahmet 
l'f'lf p ,, 12 c 13381l), 

L • H. ır Talu; oahı O ınmı C<'
l.llıl \300'17} 322 

l\iuhnn men bedeli (2790) hrn ol ıı muhtelif nuımırnlardn sıooo adet 
be?ll zımp:ırn (0/1/942) cuma gün l at (11) on b:rde Hnyd.ırp~ d• 
G::tr binıı.;ı dphilind >I hor ıi yon tar.Lfı ıdnn n ıı~ e\siltmo usulllo 6:' ı:ı 
ruın:ıcaktu·. 

1 Bu i~c girmek lsl ycnl .in (2u9) llın (25) l.uı~luk mU'\:nkkat Wnt a 
ve kanunun tayin ettiği v~tle blrlilrtc cl:slltmc gilnil sruıUno knd ı a' 
ml.!yonn mOrnc:ıntları l:l?.ıındır. 

Bu ite nlt flnrtn meler ltonılsyondan par, z olarnk da[:ı~d 
(11388) 

• 
Siı kcci lıanli.)'Ö i t ifc:Jnde Kilı;Uk ·~ ece istnsyonu ile> 25 lncl l '" 

mclıc tırnsına m:ıhsu3 iicrctlCl' l/l/1942 • rihindcn itibaren değiştirl.lın r. 
Fo ·l:ı •af illt için ist yonlı>r:ı mllr:ıca t c<l lcbilir. (9681 - ~l~H) 

<S • • 

Mulınmmcs bcdclı 40.200 (Kırk do'cuz b!n iki yilz) lirn olan 80000 ınc:• 
re ~~ en bC2.i 12/1/1912 prıznrtcsi sthıl\ saat 15 de knpalı :znrf WJUlll fi' 
Au'mrnda idare bln:ı.smdn toplnn:uı Ncrkcz O uncu komlsyo unca satın tıL• 
nnc:ık1ır. • 

nu if.ie girmek ist.iycnlcrln 3.G90 (ilo bhı oıtı yUz doksnn) llrabk m~ 
vnkknt teminat ile lronunun tayin etUQı vesllmları ve tckllflcrlnl ~ ı;-: 
t:r.at 14 de kndo.r adı geçen kom~c \•ermeleri ltlzımdJr. I 

tram"l<'r 2 lim muknb!Uncl" Ank.u n ı;c Hnydnrpm;n veznelerin<" 
lıl ınl,tmlır. (1141l3) 

lstanbu. Levazım amirlıRI satma~ma komisyonundan , 
Bt lır.riııc 9 kunıli tahmin edilen 70.000 ndf'l çlrt dilli tokn müt~ 

n. m \'C hcs·ıbuı:ı nlın:rcn1'.t1r. Pıv..nrlıi>.b cksiltmcs.I 6/l/ll-12 snlı gün{l "
1 l l ek Toııhnııcclc Lv. lh ıirllği tın aLna J,omisyonundn ~apılı>cııka.r. 11 

tc.ıı.ııı:ıtı •172 Jir.ı !iO krn·t.•::ttır. Nüır unt'!>i t omisyonda ı;ormnr. '.l'oliplerl' 
l'<'lh \nkıttc komi .>Ona ı;clınclcrl. (463 - 11420) 

• • * 
800 kilo ağnç kundura çh; isi miltc..-ıhhid nam ve hes:ıbınn :ılmncaktdt 

P ız.ırlıld,ı eksiltmesi Ci/1/042 solı gUnU snnt 14,30 da Toph'.1ncdc Lv. Aınirll• 
!-tı 1.t<1tın rılmn koml.syonundn yapılac.ıktır. Nümuncsl komisyonda g6rül\)toı 
kıcklllcrln teklif edecekler! fıynt tlzcrlndcn % 7,Ci tcm.lnallarlle bc!Jll 'ÇI."' 

kitte kom!syonn gelmeleri, (464 - 11421) 
••• ' Diltlm evlerinde mevcut olruı 40 ton yünln kırpıntıd n bnttr.uıso yııpu• 

rıl.ı ·.ı.ı.tır. Paznrlıkla cksllt.ıncsl 6/1/942 pazartesi •l\nii • :ıat 14 de Topb&· 
nede. Lv. r.mlrllğl ırotm alına Jcoml::;yonunda ynpıl. 1.'nktır. lınaliyc ücrctlnl11 

knl'ı tr 1inatı 116 lira 60 kuru Jtur. BntlanJyc nUmuııl'S• J,mnisyondıı ıor• 
rııııtı nUınunelcrl Tophanede 2 No. lu dlltım cvhıdo göı-illi.lr. İ bu cksilttn~ 
ye yuıılıi milli mcnsucnt fabl'iknlnrı veyn müc=es lcri istlrfü: cdcbilect" 
illnckn btC''<W&in belli saatte komlsyonn gC'lmcleri. (41l0 - 11851) 

••• 
ıo lon kuru incir alınncnktır. Pauıl'lıkla ckziltınc i t'i/1/042 p zaıicsl 

• ıı;u s:ı:ıt 15 de Tophanede Lv. ümtrıı:ı s:ıtm rılm:ı klln · ) •) uıı dn yııpıııı· 
c. lttır. ı~tcklilerin nilmunc \'C tc-minntl:ırllc belli \ nkltte :o ı ,·ona gelme" 
lıri. ( 41il - 11390) 

• • • 
ıo ton çekirdeksiz k'u.ru ildim alınncaktır. PdL: rlıkla e. l 1c: l 5/l/ 

HH2 l'aznrtc>.si günQ sa:ıt 14,SO dn Tophanede Lv. ümlrliği .ıtııı .ılma JtO" 
ıniS) onundn yapıl:ıc:ıktır, lstel.lil~rln .uimune ve tcıniıı llnrlle h 111 \·aklttf 
ko 1ıisyonn gelmrleri. ( 4 62 - lJ 391) .... 

J, ,ıslnkta askcı·.i prcvruıtl\ı)onıd m \CUt ile ndet tcrnıe;;:roıı ı •anı at
ı> ir ctth ile<:cktlr. Pımırlıklh eksiltme i '1/1/942 ç:ır :amb:ı ııııü nt J4 dl 
'rophnııcdc I..v. flmlrllği sntın nlma koml=:;;onuncln ynpılnoo tır. K lf bcdo:ll 
30 lirn GO kuruş knt'i teminatı 6 lir:ıdır 1 tf'lclilf'l in b lli vakııtc • o•nis;ı; "nJ 
gd•nı•lcrl. (465 - 11467) 

!\fa l:ıhtn as1;:cri prevantot"yomd:.1 i clcl·trıl;: tesisatı tamir ('ttirllccclC' 
tir. Pn:ı:arlıkla eksiltmesi 7/1/042 ç:ırsa"nbn giı'li\ sa:-t 14.30 da Tophancd 
V:. iıınlıliğf satın nlmıı komlsyonuııdn :ınpıll'caktır. Keşif bedeli 7<1 lir&l O 
l uruş knt'I temlnob 11 lira 2j kuru~tur. 1 tcl,ltlcrin belli \'akitte ko uf!• 
yo ın gelmPJcrl. (46G - 11463 

ı.r opkapı Maltepesıi@:. As. satınaıma koaıisyonund a~ 
1 Elli bin ve yüz bin kilodan üç paı1.ı rnplıcrı C'll'seı• b n kilncl· tl 

iki P• ı ti burçağn tnlip çıkmndığınd n lh lı~ 3/1/942 cum. ı tesı ıınU snat 
onda ;> npıl:ıcaktır. 

2 - Tnliplerin teminnUnrlJo 1:11 ııi lO• unıu n mw ca tel de 1. (114UJ 

naıı olunur. . , . 
ı - Pnzn.rlıkla ve bcilcn lcre!;:: otuı: b ilo ı buı h !.o ' 

Uc katlı keten snrnç ipllljl, iki ltilo muhtdiC boyda sıyah u. ç • ı 
ktlo cgcr ynğ ve sabunu, yirmi nltı mı.re 1 ol nlıl, l'il. b 
kal ıı Adunn kaput bcıl, ile ndct siyah ı:Jlıth-nn, ynrım llo b ı 

bin sekiz yüz odct on a3rt numo.rnlıtok:ı, rk' yt z nclct do ız 
toka pa1~rhkln s:ıtın nlınacııl;tır. 

2 - Vcrn1cğ tnllp olo.nl:U"ın ınuı iulcıind n .,nyri 
lıcr gün <il:lcdcn evvel tcmlnafüırilc l o 'syonu u1 .. ı ınfü 
olunur. (11503) 

• • • 

fj 
;) ıı}( 

1• 
) 

. .J 

1 - Mevcut numunesine gü ·e ,?llıt ~ık' kisi?. :ıhi c s::ınd . \'C' oı c:lvn 
udct k:ıblo inş:ı S."mdıfl y:ıptınlnc:n1tlır. 

2 - Taliplcrln teminnU ı·Uc hfrliktc lnlil ı.unlcriııc1 n . > ?. nı n-
l"'rd:ı ö~le<Icn evvel her gün ko•ı f!!).Onmnuııı ınıir, c at ed lıilr c!tl r ıın 
olunur. (11506) 

.-

De 11 iz Levazıın 1..'t11tı11alınıı 
l{,ondsyonu illiııları 

Şamtuulıra. 11.lıuac~ı~ 
istaubul limnnındn biiyltl. •cı11ilcrın bnı.:lanm: ı ıdo. InıllnruJun ana tn· 

m ndır:ılar tipinde 'cya bu ıl.ırclJıl bimz l:ilçül. cb'nö ve mukaveoctt ~:ı
ıı , uırn nlımıe<ıl.tır. 

Ellcl'indc mevcut bulunup tn satmnk fstcycnlerin O/ 2. Ktinun/9ot~ snlı 
rıiinil al.şrunına kador tekillto bulunnınforı ve dnha fuzla malümnt nlm:ık 
isteyenlerin de her gün ı~ na:ıtlc.Tindc Knsımpn~da bulıını:ın Jroml~o-
nn müraC':ınt etmeleri. (1137:1) 

• •• 
100 Adet Cankurlı:ıran slmidi c:nom.aı ti>ı ve ev :ı,fta> 

GO fülo TorpovH yaJ!L cnQnıuncsi gibi> 
159 > Sarı boya 
50 ~ Mavl boya 
16 > Siyah boyn 
21 , Yeşil boyn 
12 > Elfunl talk 

5 > Kırmızı 

50 > SUlcyn 
25 > Bezir 

5 Adet AkümUlıltı;r G \'olUuh. HiO tmıı:tr ı:nnUil( 
Yuk:ırıdn cins \'P. miktan yaz.ıh ~zemcnln her bil' l:e.lctni nyrı ayn 

olm:ık Ozcrc 6/2. Kiinun/042 ıınıı L:ilnÜ ınııt 14 d~ r.nz;ırlıkla ·lınacaktır. 
isteklilerin b('lll rıün ,.e s:ınttc I<osımpnsadn bulunan kJml~·ona mil-

racaatlnrı. (J 1488) .ı - Dıı i&c • lt frnni ~.11 tnnmc c'• :ıtm<' • l'ln.ımc 1 ıınıkn\'elc pı ole~! 

· Devlet Hnva yoll::ınndnn lemin cdlle:!J.I • 
5 - Taliplerin ih 'c sa. tlnd ı 1 ""at C\ • Pline k' dıır n c' lu1,lrı ı.ıı 1 

Top<;u ·r~m Hılı 1! oglu SafCc. =======;;::::==================== 
Gl rt. v 3~ t52555). D / L • l 1 JT 

nlıın tııtım kanıl yonu rcisllı.tne tc\ dı tınelcri ılilıı olunııı. ({)509 - 1J439) 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombinalar 
J(uru.11u1 Müdiirlüğiiııdeıı: 

P. Tğm. Osmnn o.:lu T, ıı in Erta~ elJ Cf l llUl 11 8 /"1 .JŞf etl1le U J::Qm 
33~~~~71}ıarın hüviyet ctizclonıarııo Müllür/Ü{ı0Ült.den: 
t rhktc f;Ubey ~ mor u·mıtı n il un o- Gnlntn Kru-nm ı ta! ııo.CF.:ı c ... ddcsindcki Lnnnn haı tab:ıncslnln b ~ 'J nn 

lı nur. yeniden mf ltlnıım. sı işi :ı 1< ? Jl .. mc Ut' th le cdılC<'ckUr. R~"tf bedeli 'bın 

Sah bl: 
bc;J yflz SC'k m liro ve muvnkl nt lemı ı:ıtı 118 Ilı a bO ı.ur .. ıitur. 

kası il b .te l'ıılG:.rida gün ve saati ynulı lhnfo Sil- r..ı'r 
1ho1 i 6/1/9.,'l. tarihine rn:;tlı)an p:nnrtesl cunU n:ı~ !l b~'1c Gru t:ı 

rıhl r.d, ki Umuı ?.. .ı ·rl k tin. sı dn toplan cak t.ın rum:ı l rr..iSJo· 
nun.J mfirocıı tl"n :ırtn m ' t r~ r t tı her lın sö il ~cç-Jn k.:-.nl.O)'ruı ,1 

n.cl tstanbul Bl5 ~ Muh be scrvlrtnc muk mı -
<'1l"li J!ııunıu Dlıı ohmur. (l1J3f) gir 1 b 1 r. (11247) 


