
ı 

4tincü Yıl No. 1370 

IDARB TERi 
Jiaıw ı \/tt .._il 

'.h1traf: Ytal lllılb 1Mıilıh1 

\Nefeaı .. 
' 

Her Yenle 5 Kanal 

~~~~~~_.._..~."!Zeynep Hanım-~kOna-ğı yancli 
Beg Lileino/ ~ol ._v,... --------....------ · ------------.:----..:.....:._..;... __________ '"-...... -· ..... ...._ ___ _ 

~i~~;~:§; Yangın gece -saat 2~· d! .~asladı_,@~v~~da v EN ı B o T ç E 

~f.~=~:I;~t:;:.~ uavretlere_ra_ğ_m~_n _s_on_durulemedı 
1

~~Jı~~:~~1 H:=~~~-~;1·~~:" 
_J Z 1 -ı S .1 l• BAŞLADI o 1 arak h~_zı rla nd ı 

!azaa:iıusaıı.calıidYALÇIN arar ı, mf 'V(')n lTQ 
~n~t•llıerihı~ 'J. JAPONLAR MALiYE VEKiLiNiN BEYANAT! 

nutuk itad etmemis =1 • 
::ı~ s:~itvi~~!:!e~~J~ r.-j ~..--~~---,~ Bina içinde bulunan bir çok 
~ dik-~~~atta bulundu ''e J A PO" . 
dl. & te d~e7!i. EJe:Yler söyle k f I • k rf ( d 
lieiyek~e~'B-?'ligınin eski Ha- Başvekili ıyme 1 u arı ama 1 
'1~ nıfi~L·_ ve 6irndi Va-
.,., • .;.__ se ın mütter:.ı-ı ' •u • • Dün gece saat 22,08 geçe İs·' ııYP.n~ler de vaka ma.haııu· e kr~-
fl"~ni 'D;; .... _,_ uqen .uı- so~I u·· yor ("'"; ..,.,.. faa. Cbni n; ...._.,,veKilinin müda- tanbul üniveı'Sitesi fen fak.U.ltc- rak el birliğile bir yandan ateşi 
'" ğ !} olduğu teze aAıktan ainin bulunduğu Zeynep Hmum ı;~ndürmeğe ve diğer ta.raftan 
li:ı~: 1!,Yıınai ~ tezin hi'rnret- konağı namile maruf Vezne< i· Ua kı~etli eşyayı kurtarnıağa 
Yor Be l'a.rh tara:fltarlığıhı 'yapı- JP.rdeki binaaında bir Vlngın baElamışlardır. ltiha }\Uıatı hemen baştan " 'lnglltere -Ye $1kmış ve ancak 24,30 da ateşin 'falebeler binanın alt kat pen-
d~~.~~dar Mr~ CtiurChill'm A.•e.rlkanın (mime g~ilebilmiştir. Vaka ma- ~eı'elerini kırıu i<'Pti virrı;~ı·''." 
barettUŞuniliı akS;ini i?Jlhtan ı-J tl~rulnıaları an•.. hı:ı.llinc giden bir arkadaşımız ve büyük bir soğukkanlılıkla. ll-

Buıı.ır denilebilir. ~ -U müthiş yangın hakkında 1;4u ,nıa- ~l'~tm·ar~aı-dakı kıymetlı eşya 
l'rıerf dan ~~ Sov1etıerin A- ' tık lmldtnsıztl11•,, iumatı vermiştir. ve aletlen kurtarmak i~in çalıe 
yijh~ ~tırı Sövyetlerin en --oo--- pıağa b&Blanuşlardır. Bir kısım 
~ 91:ft Slilliıl"in o'rdtiy;ı Yangm sa.at 22,08 de Ü•ıiver- taltbe de ya.ugından kurtımlun 
~ n~iği S(>n ğtinlük JAPONYA t.rilt' civanndan g~n ba7.ı yol· fflYRllln etrafını kordon altına 
~ ! nikt>inlik ile uymaı cuJar tarafından görülmüştür. &.tlaı'lik her hangi bir snretıo zi-
Iblı .. ~- ~'\ izhar etmektc.-dir. , - Bu esnada .ate§, fen fakUlt~ ~a uğramaıınasnu temin et.lllif-
,,~'ti~~· Kırımı, Ukran- sinin fizik laboratuvarının pen· ?erdir. 
~ d~Q.n liitilARındım Şarki AN,·a'tla (,~relerindf.'ll çıkmakta idi. ~lev-
~ racağı ümidini beslerken önenıll Ntrntejlk ler büyük bir hıtla muazzam bi"' Fatih itfaiyesi yangın halıeri 1 

)etı nov ilkbahara kadar $ov- nanın het t.arafıqa. yayılıyordu. lntn \'e ilmesinden 2 dakika son:-
~ kafi yardım temin cUil- noktaları 1'1118 1 Yangına 'görenler derhal qeyazu !ra yani saat 22,10 da Zeyn~ 
~ o n~simde başlayacak edt-.t·ek emniyet baş komiserliğine ihbar hanım konağı önüne gelmiı;leı·-
deta ş!;l~arı~ net:ice.Sındcn a- t tmişlerdir. Komiserlik vaziyeti dir. Bu esnada yangın biiyük 1 
bti Utnıdlnı k~mi" gibi bir Tokyo, 28 (A.A.) - JaıJQn h('Jnen Fatih itfaiyesine bildil· bir hızla binanın her tarafına. si-

alıY<>r. basvckili Tojo, "Bliyülc Aay.ı 1ni~tir. Yangın ~abcri şehre sür- rayet etmekte idi. Fatih itfaiye-

o 

mir kruvazör ve 3 
torpito muhribi batır· 
ıklannt iddia ediyorlar 

Tokyo, 28 C.A..A.f - Japon 
uınumf lMrargihımn tebliği: 

Gava sularında hareket ya· 
pan Japon deniz kuvvetleri, bu 
'bölgelerde hareket yapmakta 
olan :müttefiklerin mU!1terek 
filoRu külli lmvvetile temasa 
gelmi§tir. 

Re&mi teiMiğe göre, ga.rpış
mada düşmanın 'bir kruvazörll 
ve 3 torpito muhribi ba.tm}6br. 
Japon kuvvetleri jfmdi düş
man kuvvetlc-.rinden geıi kala
nı takip etm('Jtt"'1irler. 

.Hooüı& fall!llili.t yok 
Batav~ 28 fA.A.) - Şimdi 

Cava denizin& bİltUn şiddetile 
dewm eden miittefik ve Japon 
kı.wvetleri ar..sn~i büyük, 

•ıııt M&dalaaya 120 milyon llralı.li 
fe'Vkalôde tallsl8al "Veril~ek 

Ankara, 28 (A.A.) - Mali ı
ye Vekili Fuat Ağralı HK2 büt- ~~=-~=---~"!"""""~~---
ge&i hakkuıda bir yazarımıza şu B r·ı y 1_ •• 1 K 
l demeçte bwunmq§t.ur: 'U V 

"- 1942 mali yılı bütçesi • 
nin umumi yekiinu (384.035.lCU) A R A Z ,. 
lira olarak tesbit edilmitir. 

İçinde bulu!ıuğumuz se!1e SAH f PLE RI 
btitcesine nazaran bu yekun 
(74-.294.705) lira fwadır. 

Bu fazlalığın bir kısmı, başla 1 
tasarruf bonoları olmak üzere. 
milli mUdafaanın fevkalade ih
tiyaclan ~in vapılmış veya bun 
lara ·karşılık tutulmuş muhtelif 
ist ıkra?Jar mlirettebatına. ltarşı 
hk oJaı-M düyunu umumiye büt 
c::Cffine konulan mi~tadardaıı .~
leıi ac]mekledir. Fakat en mu-

" w •• •• •• • 

him f.azlalıgı, uçuçncu sencsıne 

• 
Çalıştırdrktarı amete 
miktarile ellerinde 
mevcut hububah 

vilayete bildirecekler 

·'"lla,-etten teblli 
edllınl9tlr 

girmiş olan Avrupa harbh~i·ı 
ikUsadi tesirleri altında gıttık- l - B~ ki;P'dcn foy.Ja wı.e
~..e aı1an hayat pnhalıhğtnırı. ı.ı- le çalıştıran bliyük ar-.lZİ Vt' 
mumi hizmetlerin inlkMI netı· çi ftlik sahipleı inin ilan hri· 
ceai olarak, şubat 942 den iti- , (Sonu uıyfa a eUtu11 a •> 
baren maaş \'e licretlere ynpı1-

fik~':Yetlcr Bi~·llğinin ınut,tc- imar konşeyi.. nin ilk c•eJse- ıatıe yayılmış ve itfaiye, nbıtıt si d(•rhal faaliyete g«miş, fa!<-.t ı 
~ar el'ind~n çok ıniktaı-da tay - ı;iııde Cuma giinU öğlcd ·n lnıvvetlerile birlikte üni\'eraitcli (Sonu Ayfa 3 sUtun 2 de) 

~'~ tank ve ham madderc-r sonra söyledigı bir nutukta 
~ l'lluha.kku.ırtır. Bunların Birleşik Devlt:tlerle İngiltere· 
<>lrrıataıgeçnıooen Ruı;;yaya \asıl ye vurulan darben in çok bii
Zlllnlud 'l da a~ı derecede lü-

1 
yük olduğunu söylenıili ve 

.A'lll~ri \tr. İhtimal ki l..itvinov "Du darbe o kadar biiyijkttiı· 
kaybet, ka ıle. lngilteı enin Ya kit ki, bu ınağli'ıbiyetin neti ce
nıarnakm~J~nne meydan ıbırak - ı-;irıde tekrar doğrulma1an 

llllf:1 olan 7.atnlarla. muhtelif ka - -----~--"""'.--~~-
(&onu t.a)'fa a slaun 4 de) ımnlar mucibince maaş ve mas- ' 

PASIFIK'JE 
-----1 HARP DURUMU J--

dışeı1 ıçın mahsus biııru:. en- ımkimsız oJacaktır.11 demür 
Uyat i~ lelişh görünmeyi ıh - tir. 
<>hııak}a 1 addetnıiştil'. ,Böyle ~vekil, h,pcın kuvvctlcrı· AŞfNDfRMA HARBi 

"'af tertiplerine ve iaij(.' masrafı 
başta olmak il?.ere alelfımum is-
tih lak maddelerine Rit talısisa· I -o---
ta )apılması zaruri g ijrilfon ila-
veler teşkil etmektedir. Japon 1 a J 

Görütfiyor ki masraf bhtçP.-
-sindeki en mühim fa~lalık f"\'· 
.kalide vaziyetten miitevellit VP. 

hu vaziyetiJ'l. dm·amile mukay- Cava 'ya 
yı?t mahiyettedir. Maamalıh 1101 

mal .zamanlarda dahi, senf'drn Ya:~n ~~r. sözlerinde nin Çung~1~ rejimi ii?R.r in-
~did Ul'ült mücadelenin (Sonu tayfa 3 ıUtun s da} 

Utiintij~~ .d2211mağa baŞiamış \, J 
tadır rı ~'llZlaca belli olmak~ -------------

seneye devamlı bir in ki saf gös- kt 
Janonlar, Pasi1 lk muvaffakıyetlerini hasımlarının tnm~ 01an devlet bütçesini'1• ÇI 1 

I' I tabii seyri bakımından da bu 

}.f;, Chuı h·u· 
nokttı 't: ı den ayrıldığı 
Zıyade ara gelince, bunlar daha 
görün· t>hetn4niyetli "~ ciddi 1 
en biı~Yo_r. Bay Litvıuo1:'unl 
'batta tıcı koııkusu ilk baharda 
ka~~a<:ak Alınan ta~rruzu 
Yalı:ıız ~a Sovyetler Birliğininl 
bütün .Al Şlna knlmıuundn ve 
cc leıc . nıan hamJa;inin sade
nın rn·· bir. cep~de toplanması· 
Oku~kifu 'Olobilmesindedir. 

hatıı-ıa ~c~ılanoıwn pek ali 
çen Yiibüeeekleri veç.hile, gc
~z Ruayaya kar§ı Alman 
bir şid~tıe baflada~ ,.e bliyiik 
~ln etti". gelişmekte de
lin A''Tl~ 8ıralarda, İngilizle - ı 
keu paya bir ihraç hare-
~- Yapaı'aJc fı.ı~t:tau . ·r d -..ıuelt>ri ve R ıstı a e j 
~kıyı bl \lf!ya ÜZ<:rlndeki 
~ubah 1 

ll2 .hQfifletıneleri l 
"'te!ffi A 80lın~tu. L1giliz ga.
lnUtE-.adclU,. Vtupanın bir veya 
il~ . ; :erlerine asker cı
Yel~e ~ıçın harart-tli tavsi-

l:leı-ke.s· luııuyorlaı~ı. 
baı'eket ~ ~~a gelen bu 
ıneu t&ı-at ... .:.ı .. A.4ıı;ute,re hüku· 
~· 1·~n münesi11 gö
chiU it~ ~~il Mr. Chur
~ i~gi bir nutukta, 
baıtiyen. büyük • erkanı 
ili li.zıın ın ~~.ine lbıra:kılma
So~·etıer;elen böyle met;eleJeri 
1.ıi Pek ~ halledemiyecekleri-

l t~ &onra 1 0~ak hatırlattık
n.ıo hiç bi~ lnSiliz kuvvetleri
~l'a ordusu 7.a!?lan lbtiyük bir 
Y~ni VtiCUda getiremi
taç har' Av.rupaya tesirsiz ih-
'°t1. israf ~:er-ı ~apmakla. lnıv-

1 ~Uerinin ı ~, fngiUz ku\'· 
~faa Vazifngınz ~a!arını mü
llı Q.çıkç ~in! ~ecekleri
t~Uaf . bıldınniş ve ihraç 
<lurcıurın erı lehindeki cereyanı 

lngir uştu. 
l'ln YU~ru nıüttcfikleri Rusla.· 
dlJca,1.L azalf.mak jçin fe
tnan llJI: Y8Pmadüar değil, Al
"'llınfiaya ~at"Şı giri!tikleri de
<!Uınıarı~· Şiddetli tayyare hü
ku"'7et ıJ:. Almanyayı şarkt.an 
tn~e nı ~ı:ak garba gönder
I~a eu.1ur bıraktılar. Hatta 
Qe .AJ. da başlayan 1aarruz dle 
de raıı tnanların Rus cepbesin
ltan bu at r ahat boğuşmağa im
ll'a, t ::nalarına mfı.ni oldular. 

er ldc bu ga;yTet1eri 

.A.vrupada. ikin<:i ve üçüm·ü bi
z~r ccwe açmak dcr~e8İoe 
ııaramadı. 

diğer harp sahalarında uğraımalarına ve hazırlıkla- S€JW' vnrdığimız yeki.ın. ihtiya· ---

hen'iz ı.:ıttr.meml_Q olmalarına borı•/udurlar <'n ve memleketin mali ve ik'I· Raıagtt• t.'"lı•ethnda 
Şimdi Bay Litvinov jşte bu -

nu ,istiyor ve fikrin1 müda.fa..-ı 
iqin hararetli ve kuvvetll de-

Flnl 14 U y \ :sadi imkanların uygun tclftkkı· w...,ftftn kaTTPl h"t"J 

1 1 

(Sonu .. yfa 3 eutun 1 de) • ., .. 

,._ ____ .....,_ Yazan~ Emekli General Kemal Koçer tah9lt el11•11-,·en· 

liller buluyor. ~wye.t qiploma - ..._ _ ___ _ 

tının kanaatine gore, Jönümüz.. 'RUSYA' DA 
de.ki muharebeler kat'J bir ne-

--~ 
tice verebilirk•ı • hiç obna.za:ıa. 
bu kat'i netic<'yi bazırliyabi-

lirler. Alman ııucumla.1ının bil- Len·ı n d 
tün ağırlığı Ruslar üzerine yük- g ra 
lenece'k. olursa altından kaiıka - ı • 
mamaları pek muhtemeldir. , 
Bunun için, müttefiklerin g-ay- çe m be r 
rete ge1erek •Almanların teic 1 
cephede dövüşneleıiııe meydan •••-•-•• 
bıra~mıama.ları lazımdır. ÇiinkU l ld 
Almanlar <.loğudt\ muva1fok t>- 1 yarı 1 
Jurlar'9:ı sonra bütün km'\ etle" 1 

A SR1 aüah, vasrta ve yeni 
metod, yıldırunları an
dırn.ıı baskınlarla ~n" a!JI 

fKfnw;:landırmayı istihdaf edi
}'Ordu. Darbe, darbe üstüne i
niy0>·, cepheler yıkılıyor ve. ger
çe.kt,•n .muharebe hitama. eriyor, 
icoca memleketler göçüyor Ye ~ö. 
k~·oı-du. Uçak, bir uçuı,ta Jüş
ma.n memleketin oo ilcı·a kö
§ei!ine er·4-ıiyor, tank, ilk \'Uruf1-
ta metin kaleleri de yanyor ve 
deviriyurtlu. Tanrruz ordusu, 
her yönekii~·i hedefi sarsıyor, 

1 .. '8n kabinesi Holan.da teJllı'!'iıwk ka.)cl«lll· 
.sarst.\"On:lu . .AJ\.ıuıM, kan ve a.- • ' ı-· ı cliğtne gnre, .J~ ponların nim da'l· 
taş saçan bu olimı dalgal~rınm i ~ti' H .efil at 13 de Hnt..ıvi ya a ile~ t:.:b..ı~ 
zebunu idi. Tarihin Cannt'S'k! - - I T \ nh · ı cMtte B 
ri bu savJetler~ '7ıpta e<k~ilir- C.erıevre, 28 (A.A.) - n. N. <hkları ,ı~Cl· \:'-rı m mı . ll 

a R : '1'ahranclan habeı· ,·erildlğfoe teöliğe göı e cıınıa günu OJ1le-
di... Fakat: den eoonı ~yaa deniz har· 

F k t -~~ r ~Öı"'. İr0 nda dün bir kabinı~ buh-a a , nıtınaı~ nıey( anı " "" .. binden somıı aHkor ih?'l\t>ı )a.-
k "h k h h · d ı-anı rıkmıştır. Biitiln nurlar o re ne . mu anı) e onun " . pılnuştu'. 
!bütün sakinleJi olunoo, dul'uın ı:::tifa etmişlerdir. THhmiıı ı'!dıl - BİEMA ... VA.DA 
büsbütUn d~"l~i. Her iş evi 1 d1ği11e göre, bunun *'hebi. umu-
harp için işli~<·ıdu. Mükellefi. mi ~;yasi durum<luı·. SaUHti;)etli ibiı I .• ı:n\\ira M..' 
Yl' t, hemen ht:r ~a);<laldlere { "" tı n, fa 3 iıütun S tıl•) 

;~~~'. ~~;~~:·~~ ,;f ·ıes·vik·san·avrı·aoon·uı 
Plby~sayab skahte Sthekrôling s,ud"ren İktıs:t-Vekale~~anunu detiftire-1 

~ b~e.,! e evvel~~, ~~Yak~ Va~ - cek yeni bir pr~k .... o-~laayzlıırklatalllm.ı•nketdaedcıet·k~ 

rile garba dönc.-ceklerdir. ı •••••-
Yine Sovyet diplomatının 1 Lttndı•a l\utlyt•s11 

müdafaa ettiğ !.ıoktaii na?.ara ' ~lu·t~ yl~·et·t~k .rrel-
göre, doğuda böyle muharebe - ! • • o 
ıer cereyan edeı ken milyonlar-1 dlğlnl bllt.Hrlyuı• 
ca lngiliz askerinin hiic·uma 1 [A.A. tclgr~ıflannclıın 
uğrayacak İngiliz adalarınua bülfu a edilmiştir.) 
beyhude yere b itlemeleri yan· I.Joııdm mılyosunun son duki-
lı§ ve :r.ararlı lıir hn.rckcttil'. Bu kada verdiği bir habere göre 
[lııgiliz ku\'\ıetkri ilummdan is- Lemııgrad çenbt"'ri Ruslar tara
tifadc edru'ek Avıuııa<la Alrnıan- "ından kaldırılmı~tır. Şehce ka
yaya hücuma geçmelfrlırl<>r. fileler halinde yiyecek vesai.ı-.? 
Hitlerin en korktuğ"lt b dur ve ' geJmeğe bfışJamı§t.ır. - ( Rııd) o 

~:;.,:·~~,::::::~],~!:::::.~ · ~~~.;.,;;;: 11~~~ ~~~~:1•1~J~%~ Kanun vatandaşlara ~ 
da pıyaaaya saht.e İiıgiliz ster- BN_g-,•ı, Autrtn~ .. 1 Botueı'\.lır. ı ________________ __........._ ___ 

bu mUsait dakikayı ktt~u mnma- ') 

lingi sürmek istiyen bir ~be- Sut;lulz:ı·d~ıı. Alfr~t. HaYJ? 1: ı Ankara muhabirimiz telefonla bildiri\lor ı 
ke yakal:marak ikinci ağır cc- ı talyalı hır ın\lst!v:ıdır. Sıyatıı ı 
ıa mahkemesine teslim edilmiş vaziyet dvl. yu,ilc ltalyudau -

lıdır. 
So~et yii:ksek erk~ııı ha~~i

yesile İngiliz ve Amerıkan yuk· 
sek erkim harbiyeleri ıarasın • 
da pekfili. düşünülecek ve in~ 
tel~tirilebilecek bu askeri ve 
hayati meselenin aynı beyanat 
ile matbuat sahasında münaka· 

gazetesı ~ 

* Londradan bildirildiğine göre 
ti. Suçlular dünkü dunu~maları 1 ıka.çmak isttııuı1;tir. Cenevrede * lktısat Vekileti, teşViki san8ı}i .kanununu ~rhe· 
neticet:inde s uçlan sabit görül- 1 bir ftaly;.ına 1500 etcdiııg vere ' cek yeni bir kanun projesi hazırlaruakba.dır. 

Sovyet orduım dün Leningrad
dan Azak denizine kadar bütün 1 
cephe üzerinde yeni teı.-akkiler,' 
kaydetmiştir. Şimalde ışi<ldetli t 

müş ve nuıha~emcler! 1!1-aiıku- ı rek ısalıte bir Holanda pasapor 1 Bu projenin eeasJal"Jna göre, saJJa.yi iglerfuıWe meııgul 
miyctlerile neticelennu.ştır. tu tem.in etmiştır. Haynı, bu olan va.tandaşlara bir çok kolayliklR.r g~ilmeiae ve !Jce.-ı-

Sahtekarlıktan mahkemeye 1 paBaportla Bu}garistana ora- ı dıleri oldukca mühim muafiyPllare mazhar obnaktadll'.ler. 

(Sonu ıayfa 3 aUtun e ~a) 
verilen suçlular , Alfrct Haym, &n da T'lirkiyeyc geçmı§tir. Bilhassa küçük sana~ erbabı, kabil okluğu k~ iuİ»İ g0ıili;i-
A.rnolt Citenta.g, Yulbiyus Ver- Diğer suçluların okseriyeti, !etmek imkinınıll malik olac&Jf 1 bu kabil S&D&)'J ert>ehanın bii-

psı beyetl mecınuası itibarile ,:ıc =-: =-: .::ıec ::c .»:=-: .::ıec:.: :::c :ıec .:ıec.:ıec.::ı1C .::ıec .::ıec ::ıec ::ıec =-:« ~ ~ ~' 
müttefikler davasına ne dere- .. y . s a. ...... h e~-ı... Rom 
<:eye kadar faydalı olabilir? Bu· M enı aua ,. '" uvvi anı M 
rasını bilemeyiz. Yalnız bildi. M M 
ğiıniz bir eey varsa o da §ti· ~ s A ' rl Aş M 
dur: Ba.y Litvinov ÇıCık ehem- " V M 
miyetJi bir no'ktaya ~ et- tııl w 
miştir. Adeta pannagm• yara- " " nın UaeriDe «oyar gibi bir ta- M M.,ltıır Fr•naız Etll6i Cl•-"• ForreN'J•n •kWIU'l'lz M 
vır p1mgıbr. Meselenin bir P- M llharni S•fa'nın nakl.ttili iu glbel esertl• J•11•n ""1. M 
li§ı:nesi olaoek mıdır? Bazı n&- M nblerinü bir luılır•man1ık oe .,k 1f'l•11kılı .. ini hle. M 
ticelerl &örülecek midir? Yok- M c.bıaı~. M 
sa, zahlreıı, bu başladığı nok - ~ ~ 
tada ~ ;mi~.? Bu merak- B •• lklnel llA•ltemfzde:J 
~biçbiıinecavapve. ugun ~ .. , .. ülı. 
~ (Wiil~ '-.::c~~-:c.x:;~*.":C:.~~~~::C'lC'*-~11C:."9C 

Yugoslav mu.sevilerdir. Bunlar- yümeei, yurda daha faydıili bir hale ~ igisı heı' türlü 
da t;aht.e Norveç ve Holanda devlat yardmwıı yanında b\llaeaktır . .ADia hMkrw hiı~-
pMaportu temin ederek .mem - nüz bu kanun projesi önttmüsde;ki meclie tıoplanbsuıda gijPti-
le.ketimize ıkaıiar gelebilmişler - gW..eye ba§Janacaktır. 
dir.~bM.e aym zamanda Avnı •-ı as ..... 

pada muhtelif devletlere ait B-.. m ~erherUltl 
sahte para imal edip piyasaya * CüRriıuriyet Halt PWtili ilMP.üadekl ya.awt Nıim ae-
sünnektedir. ŞeiMjlenin reiBle • feri>erliğinin behemebal lıil' ~ ııetiC~"'1>Ni i9in Aer 
ğini de Ronato Rideneviç yap- türlü tedbirlerin aJtllRIMI ~i ile çoic ~ıltd21i alilm-
maktadır. Paranm piyasa.,va sil- dar olmaktadır. 

:t11~ = ~e J:i Halk Partisi, ziraat enstit.üaü })l'Onw ve mü~-
tiiğer bir §ahar. rı, to.til devrelerinde ~etin muhtelif mıntukal&rım arn.ıı· 

Q. .. ,.1.ııar türk"A hlfmedüde- §3.Caklar ve Ya_Bı.k ~n ııc s~.ıo~.ıe ya~~nam lfiztım veı~i-
~ Y'-" hôkkında §8h1r!ilerimw ve koyliilerimi.zı tenvir eclcccltler-
~ ~ooe ~~le~~ dir. Balk Partisi, Y~~ ekimin geçen sencldnoon Hi.rdrnl 
ıı..ueııabDmw-:... :n.u bir mJsll f~ olmas~:._çın de de\ let daiı·~eri nm.cl,iııde be-ı ı 
,._.,. ~ türlü ~lorde ·uulunmustuı. ! 

f.Stmıl s«yfo, a_ ~ '1 ilti) ~eoa•He~HHe•OWl>H ....... ı 
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ld 11 D 1+w ,,. b 1 rin lllıitllıul - Nlıuıller klmln eserl-
41.rt - Türk aaalannda fairlik hissi ... NJgi.r lffamm - Halk 
.ımır arladtıu bir kaç Dilmıme - Ba.8auJ harbini ktınJer Jmııııia
at f - Şllb- AJunet .,....,_ lllllnllMt - Yelll ~ ae J'8Pl
yor'? • ._ gllnü - LoluJS& ~rbotl - Kma geoMi • ~ 
~ - •amanı ihılQ.i - "Al basma'' ıne demektld .. Mahmo.d 
..... - ald. Yar tl•l t k = .,,.tmak itla• .... f 

__ .,,[· V;zan~ SCHBETSEVEFt ,_. ___ l"f· 

~ı ıı_m, bugttnüınniniminifur.; 
sini \eyutmak içi.Q. aıutJ#i, da
dıları laizmetijler ainıti 8'flü-
70rlat aı ? .. Yoksa. bu Adtıt di 
lıir Ç-Oit mi1' ve mahaııt güzel 
teYler gibr nwtulup taziM mi 
karıştı? 

Yavnım seni kim doğurdu, 
Seni do~~ 
Kaymak& • yoproıı? 

* ::K!ft1lln b1r çlçegt, 
Uyu ey &.öz ~. 
~ri111 her ~ 
SeQ.i yavrum severim, ninni. 

* 

EBki dftlrt•~ y~ ~rn 
~uklann, beşiklerinin, asma 
•hncakların ~ında aıaatar., 
Mivük a.nMler, dadılar, -'C! 
ı.ıcltır, bacılar, ka.ı-a anne:er, Ritrad.a bir noktayı belirtmek 
ru~ ~vu~ ~m.k ~- istf.lim: lf.i, Ahfl ~CMln. 
tile uinni söyl~rter, mimminl· B.alkruı. harbinden sonı·a yazıp 
ieri uyuturlardı. r .. · d u·~· 

Bııeünldllari bffmem, fakat, .Q.araç:oz gazetesın e neşre ıgı 
~...,,.~ ~ • •e iiO~ (niııile.t acl ait • 

... ~n ~iltn v-.. )ugtt,\ lclr da teptMblı niltniteY, eidden 
ra#anlarla, mı.dan enr.elki.dev.ır.- gıi7etve çocuklara vatan, mifü· 
ler~ki 'bütiia ".~~ Q.i.nni !..- ye ,,....., .. ~alıS Jlitdnt
le bttyUmUşUlr. t.e l,aliffie~ l>tr eserdir~ :Bilmem 

FJSki B1r aıMilui, n....- ltı, tcrbiyev:f mahiyeti olan bu 
lliç lalim. etmezlerdi. Şıuıda.u v.;..,....l' tar . . .,,, __ 1 ~' 
~ ~ttiklc.rW, ~li~· ;.;"' ı a aıgııı l·.....- ~yo-
fek okurlardı. Bunların beste~;ı Şaicı.rillm, yUııa •k iİ ~·ı. 

Üniversitede 

Sömestr tatili yarı 
sona eriyoı 

~tversite kı§ !!Ömestr tatnl 
2 Mart J>a~ &fuıü ~ 
blıl~tadll' ... ~ bUtan 
faklllteler yann yaz aömestri 
tedrisatına ~ Ti'I• •klardır. 
aı.ua için lizım olıu:ı bUaılıa 

002.ll'lıklaı- tan}Nltla,nnııştıa. 

~ebiyat fakilltesi binası tl
uık'e ~ç bir 1'411' ~di~ 
den :fakültenin faa1iyotıerme 
1Uzwnltt bütii&ı etY11ılar DolınA
b(lhçe ~ı )'.aJUlidf 'lfi !«?sim 
m;ı.Ierisine ta.şınmı1'ltr. Edebiyat 
fakültesi talebeMi nundnn b5y
lıe bu bijuµia <ıers göreceklerdir. 

Bir motör 
ka~boldu 

trıe, bir u '™le t.AiJ1 de*l"* Her . ...u-... _ --11.w,,. ~ 
~!" ~lU •- d' rı, ve meu.aw1r11.. -l'.\l&~ıı ~"r.l Saı't Kutnel ı'smı'nde :ı..·ı..;_.. 

ıana. ninni,+; baŞka w ' ..... en ı ,, _ _. ..-.......:ı..ı k't .u • .... 
'--"t"'t d aıa mmazUAUll,er ıa.-.-- a. va ı -1t 1» iOlll'Uk T- --.J-~ı 

Jluyuşuna ş'lre ı.n;~eı: uy u~- dldllrö~tGıiU ~ a.. ....,... _,,.""' 
tak okUfd~ IJa,t:t4; ba.Jarı, bu· E Kleıt, .,~ .. a.- .ı....ıı:..u,;m ~ir müduc..t çV\:sll :J3ulgaristana 
•at evvel okudukları ninnilc- '!I ~uu -.e" 91.al götürm~til 
rin ~Jerin· lb;r saat ıonra yedinci gitne "&na günü,, eler- • b&ilıicikanuooa ::ıtülıgti 8' 
.il4>~iş.ir1ı·la-dıl. lertü Ati& 0 giia y,atak.Mııtt ilfıl- ~a ~ :qaotör, ~ 
rCocuk tiz perdeden ağlayıp llal'lk O &iinı bıbıt". ~~>t ni ~ttı~ ~ Qa.ıl i~ 
kğınyorsa. nnnınıt. dadısı da görme-ğe gıeilıBn DtisallrililN '1,r• Ja. e§ıWa.&1. Yf.iklıey~ ibareket 
-~ wdcdeA wgııiyc ~~ı. Jnl21( Fakerla ... p.tJm13 xwıkü ve ~. Fwt ~tıtad ~ 
Yavrunwı gözleri ağır ağır l:a- BJuk şerbet iknm edlliti . -Ak· ~ 'QaldQ ieın.iAılea ~ -.. 
'P&n-.P. uyul'l'lftğa boşlerBa. •inni ra.b w ım -yaJun (l;;ıfst.JMa d", alınamaınw:JJr. 

~·".li)'J-1ff' de sEftet'.W ~vnş- kınrWJ_ g• bo~&m~ltft: sıw:ıl- :o-...~ .a........:~ d~~ .. '-·f.......ı:-
.J d ~ ll !il~ ürahüer id,ıı&. ~~* ~ ;~~ ~ ......... -. 
tırJa.rdı. Çpcll.k. i a~a 1 ı unııd~ir.di. ~e.Jua ~~ !\le te geçılerek bütün B~ 

nykuya dalchği, hatta artrlt sesi 0
- ,.. KaraQnıa ~ 

;cskmadığı zamanda bile annt>si :r~~. IDhWW.Yll hıec.üye- ı;. a. tD. ulak l:Nr ize ~ 
1" SU§pl61Z. ~llr)'~t ha.fA Rir ,.aüi tdilMt~ir • 
.eefe, ya'VJ'Usunun tamamde U· Y edineli jfünü bi• gece .ef.lıcth 1 
yuduğuıJa. ~ getidttMeye ka- eest yapılm.'k. !Buna ''Kına~ MotöWle 1:>e§ mtttettebat .,_. 
dv. ninQi şöylerdj. si,. {'fe.Plerdt Xı.kıneı gU.niı ~ dit". Bunlar k·~·t?t;an Hasan. :ma-

Ninni arasınd1L ve sontınd9: Rnıısile çocuk ilk defa ogün SO· kinist ııusta(a K'Ara, los.tromô 
t.ıpJo bit• şarkJ ara n~tnesi .gitii; kağıt cı~ıu--ltr ve h~ma gider· İbrahim ve tay,t'a Mehmet AU-

ET MES'ELESİ Kaçak 
benzin -------------

Kasaplar cemiyetiniB senellk imınml 
--O<>-

flln ç hda r dAa yaka· 
lanarak adlly~ hay tiı ttplatl eol llllinakaşalt ı t ed'Rlll 

El bulunmayışının sebebi narh111ış 
Kaçak~ı1* me._ı.n 1lir ih· 

bar üzeri• Yeni bmir aubn
rında araştırma yaparak 187 
teneke saklı benzia meydana 
çıkarnuşlardır. 

Kasaplar cemiyeti senelik ~ 
yeti umumi,e topla.Ab8llll düa 
mezbahada cemi~et merk~ 

XonlPUia aç,'m••m mttte. 
~ eıemiyetir.ı aenelik heyeti. • 
mwuiye raporu okunınUf, tm.
d14 bOnr& 1Hl yılına aıı. lıeM.
lar ~ ve lrmltrel edilırıilt1"
BiJAlıanı k~lanu diJe1' ve ... 
;k8"et-00ri dtnlenilmiş~r. 

Bu meyanda bir çok toptaQQ 
kasaplar İstanbulda son giln
ler<le et bulwıquı.yışının seh·!bi
nin ~ old~wıu söyJNPişı..,. 
dir. X~Pkıruı lddiala1'fl& ~ 
Aııadohnıun bir çok kaza ve vi
Hi.yetl.crinde et fiyatları yüksek· 
tir. Tabiidir ki bu şartlar altt&
da lı>tanbula u miktarda ka,.. 
saphk. hayvan g.elmeliWdlr~ 

Perakendeci kasaplar gUnltlk 
knzanç4ırı. ile an<ıak dilkkAA. lı:l
rası Y& tet>.gllıtar yevmiye• .. 
relıilmcktedirlcr. Istanbulwı et 
~esini tamamen or:tadQn. lal 
dımvıli: için Y,egine Ç&1"8 nal'lil 
kaldWmak tlr.. 

iM takdirde- hem istihsal mm 
takalarından fazla h&yvan g-. 
cek v& hem de bugUnkW fiyaa.. 
lardan daha d~ük olarak et ,.. 
blft IMiecek:tir. 

Kasaplar diğer taraftan P-. 
elik v&-Qe~e kesilen Ml"
vanfitrd'rut mezbaha ıoeemi Ü• 
madığmdan 'bul'B.larda fl'lzla mlll 
titHht bayvtln keeilmekt~ ve 1M 
ıtibarla bW ~ ıai™er ve bifhM.ô. 
aa JOb.ntaetlM" baftllttt'<:kn « 
almakta olduklarını söyliyeNlt 
<',emiyetten buna karşı esaslı bir 
~hir alınmasını istemişlenDr. 
Bu anu ve ~kA}'.etler dlnlendilt 
ten ve- bu hueueta. icap eden 
not!W atmdıktan şonra yeni .., 

aenin heyeti UDHllDiye seçimi 
y:r,ptlimftır. 

Sıeçia esrıaalld& U..,lar ,. 
miyetinden ~ bulua 
ıaıyan bir çoltaa N!rini kulla. 
cllktaıı sonra hemen aavuşmak 
iatemİ§Se de yaka.lav.ar.ak keyfi
yet hakkında bir ubJt vuıdlası 
tana:im edilnaiıtir. 

?Aıbıt varakası mımka. tlcm
nt müdürlüğüne gönderilecek 
orarum alınan emre göre hare
ket edilecektir. tcap eöersc seı
çjıa ~nidea ~acaktu:. 

Y8't'aaın suçlulan ol• Side& 
dde Çiçakpa.ls.e ot.li Mb.ibt 'Bıı
sa.n ~. Ye geQııa Sirkecide 
fırıncı Şevllet.le, benzinleri am· 
bamad& sakbyan Ahmet Y-Okler 
adl yeye verihniilcrdlr. 

Xüdaeimnmni muavinle:J'iıııiea 
Kemal Özçoban tahkikata I>.,.. 
lrunıştır. * Taksimde Sırasel~etde 
bakkallık yapaa v~ı . .SbdP. 
bulunan külliyetli mtkt.artlaki 

Şon gthılerde muhteHt mınta- 'Una bcyannar.ıe vemıiyerelt et:.: 
blardan bilhassa Karadenizden var npartımaıılarda saklamış ve 
tjellrlmize fazln. miktarda kasap bu suretle milli korunma kanu
lık hayvae gelmektedir. ruına mubatıf harekette bulun· 

Bunlar. uaaıtı&. mühim ıru"k- muştur. 
ta?·da kuzu ve sığır vardır. Diin Suçlun11n düiıkll ~ası 
Mezbahada H45 kuzu. 174 sıfır, sonunda 8 gijn müdetle ha}.\filne 
35 kaclar. da karanaarı .k~lmiş- 60 lir,a para cezasiyle mahkiı· 
tirin .. lılari.tan ltibuııen deri fi· ~iyetine, 20 gUn mildaiet'lc dttk
yatıJnının yilheleeeti tahmia kfı.nın1a kaı>atıltmlana. vv sa.kla
edildlğinden toptancı kuaplu ~ğı 5 çuval UAWl: b_WHlli olan 
~tı~tan imtina ttmitlerae de meblağın mtlsaderesfue mah
fiyat nıürakabe memurları bu k'iııa edilmiştir. 
hususta ieap eden biltUn tedbir- * Ycdikulede tra.ıuvM' cad
~ almışlar ve bazdan hakkın· desinde. bakkallık yapan Fatma 
de takibata ~miflerdir. kUJiiyetli miktarda şeker so.kln-

Cuma glbU Pay yerine 615 mtş W beyanname venıeMt~ 
koyun getirip Ra.za.rtai gttnUn- Suçlu dünkü ıluruşJBOU!' i'J~ 
den itibaren deri fiyatlarma da 25 lira para cezasına ve şe
zrun yapılacağ-lnı anlayan bir kerlerin mlısaderes1ne mahkum 
ta.c•it' ~e yansı koyunla.rttU _cxı_nı_.-n...,,~_._i:ıt_ • ......, ____ ,..........._....__ 
~c.ınnışbr. 

Derhal ilpe nziyet eden mü· 
ırakabe- k<>nttölörleii lllo}'lmbtn --:= SPOR 
tekrar meaha~a getl~ ise , ______ ..._.. _ __,,,._._.;1. 

de vaıtit geç olduğundan keaim 
:rap1tamamıttır. Koyunlannı ka 
~ran tacir haltında takibata 
be~lanmıştff. 

~arı tekrarlarlardı~ fer4j. O @il, lwliamcia oymılar t\ir. Çemi ilri ttYdatıiberl,. blılu-
~ h' C)!!namt. na;ı.ırla» ıubek ata~ namı~ft~ arl:ık kaybdlmue -·~~~~,..._,~,.,...,,~,..,.,.,,,..,.,..,.....-..._......,...,.___,,.._.,..,.,.,..,_,_.,..... ....... --

- .c., C, e . .....~~ 
- liu..Jw. hı.ı. ~. Ztnplel!, ~cnki bile g:etır.ir- ~rile J:;ılkı'mıaktadtr. Bir içki alemi 

Me!ftepliler araf3ı mnçlanna 
dün de devam eclihni~lir. Fener 

- ibş, kış. klŞ~ Jff,:fJ. H« r 
Buijlanl'loı tıa, çoqk~rıın. uyu- Çöçuk J&wll ha.Nunladaa ~ 

malarına aşıo Oe~t, hatta Pft ~iğe veya ah~ ya+~ Jlavaagaazı labdldala 
ainııi kadar fayda ve yardımı J"l!lPdl. ~:.u b~ ... mafll .. WB kaldu·wtm Kafayı ~eken H çnıgene bir kah-
eokunuı'du. MtftY& ve yeti: ciDğa·n ~q~ al ~ A&~azı tal~ ~ ~ J. ~ i.. • t 

Ninni, çocu~ doğar doğm~ l'(-Dliti lbtr kunbM&, bir '8tit le& tı lbu sa'baNN\ _iUbaren ltaW.- VeftaJUtcfe kavga e-e.tiJer, Sllndatya-
ekunma~. ~~ dıı1.1'ti ltı• nurdu. "Al Usnıa,, • bir Çtfit rılaca!ktır. l b 1'.:..) • l 
veti belirtıkdcn, )_'.l\nf doğtlmdan ha~'lllıkb. Gaı.. ~e ~n 1- SBÜD• &1 t ta aK ar 1 fl§e er Jıa vada 

\ ıtadında yapılan ma.çlary:la Ta.k
alın li8esi: Şişli Ter:ıkklyi (). • 3, 
Ticaret lii!esi Bölge- ısa.uetı O-~ 
Şeref stadında da ~ lfseel 
lfUflll.im Mektebim .ı - 10, Har
darpatia lisaffi de Boğµiçini 

an~ak iki ay eOftt'a nhYM ..,.... }lam.tut~ IDinttı lii· .. 1 'ld •ı...:....;.ı.. ._ :..:. 
r.a~ıtunt da edri ~ aııalftT.1- dİl veı nenn"" 1 ~ •rı ~- • ç .. . • w e • o n •• ~ a • • • 

roeğe başlanırW.."""' :ı...,. :.. ..ıo.. .... n, ~· .... '·-·· ._,..;._..,ı. ,,..m· tiır; - Jaıs1*• ~ ~a Ninni yal~ ırııııc:Şıa'6' ll'eft. ~ ,... uAJ-un ~" """'-- "" -~ -...ı.:.... ı.ı.-v-"•'-· · :1;,,,,•ı-....: 

a Jt '"tılt Wlt, ~.1~1.ı.....1-i ~zıvn... -• ,_ -._- §ır.-~ .. 
~l, yürüme~ başl!l ıktan~ u- -..., -..'UULRSCUI ~ ı~• ta .... l'gat yapmıı.:tır 
&• ~ :n •• ,,_fa. " ... "d"" ~- --1A..... .. 1. ol- ne -.)IJ ı :; . cakta gezdır tltcn, ku$Cdb öttw ıou :,""" Y ... , .. ,ru '""llJU" ıuaumuu. 
tulurkcıı, yuvarlanıp dU.'fille~. fMinQkla be•al>er, ıtimıiniQ eski 
bir tarafı kırılmasın a~ ~ q~ör_~ da eiylendiğini ve 
derde önüne. arkas~ .ya.şök, 'llürk-1~ bu elduğlanu: gkfel'· 
b~~gibi~lcr konulup yatı· me~db·. Ytne Mahmut Ki:ffga-

h ~- zaDC1 ri, löh1.1&& yat.altta yata-Tken. M _ , U tlSU l"'>Çflll~ .d' uu 
aımıtup. a._etı '4ır1ya ~·üıae es· •n• ıwit'l."'6 · ~agut.. adil ve.Hım 
ııefW-Ck 9öğsil&ıe bWnı ,_+m~ya bir nevf'.. lhelva ilmun edilıiiğini 
be.şladığı zaman nfnnl ite uyu-' ~
tWurdu. Hat~ pw~, beş, altı ~~~..,...,,.~~,...,~-...,....~..,,..,..--_....,~ 

ya~ak._ çoçµklar, ninniler ile MaarJf Veka.Jeli yapı 
llYıitvlwdu, * okUtları aıacak 

~ aı~ıza; göre, M~
ıi! V~kAletJ, lmılr, Adıuta, 
'.Kayseri, R~ Samqun vilayet
lerinde tir~ ~ilpı qsta Ql,tulu 
açµıağa karar vermi§ılr. 

Bu okull;ırda 3000 e ya.Jtın 
talebe okuyacaktır. Ayrıca ha
len mevcııt ~ yapı usta okulUn
cla da talobe kadrosunu geni~ 
letmeJt için llizumlu tedbil-le;r 
alınacaktır. Şundan ıaaifsat, 
Pı.t -.hada gittjftçe- artan ele; 
•aa lildyaeıaı. karşalulakbr. 

Onivemlte çayları 
~ılmty~ak 

Son sene~ kadar, üniveni
~e Rekt~ tmfiridan her 
fakülte talebesi için çaylı top:. 
lantıtar tertip edllmelte idt 

Öğrendiğimize göre; Rektör, 
"""' aeae atw..li bazı~ .usuı 
idwaaürllk bu~ 
MI\ y~iftir, - •• 

Bk amelenin feci öiümO 
Büyülkçekmecede Taş ooağıa-

4a Ç&IJ'81l amele M~ ~ 
oea kta çalışmakta iken l\9erine 
dllljen Myük bir ~la aıpr au
"Pette< yanlanm~t.ır. 

Mehrrlet derhal CetTahpqa 
llast.anesine kaldtnlln~a da «>
rada ölmllş_tUr. !tluayenesini ~ 
pan tabibi adli Enver Ka1'81l 
defnine ruhsat yermitJtir. 

ne cralarır.da eğlenmeyi karar}Af
lıı·dılar, Ka ımp.ışada, Hact Hüll'ff' 
m•Ueslnd~ Uız. Alinln kahvtml 
li;allil8'ft4tll AH~ ewiocW çllinclr 
S9.(ı:aauu.~ı.ırarak b:\~llıdılu ~elal:w
~. 06'i\i 'kir ol llll ştşed~ a.ırdUltt 
pbi< dm'n~, ~iiıüılar tüt&M~ 
t.e arawında geçmlf' ufak ~ 
~seı.- go~rJn~ ealllamn!l!P 
başlodı. tık gı.ırultilyil ev salillııi 
Ali uiier Aliye kiitor etmek .w.
ttle. Çtkardı. Hakflrete alt'ayaıa.. AA 
tiu:kın btr d~1ttbnbycb. '.Hazıaect.,. 
medt, btçajn ailvrllndt. Oeçen bir
Jrn~ sanlyelilt wmen tarfinda l*t" 
çerenln açılmtisHe kQfllr eden AJI .. 
nln sokai?n ntlaınnsı bir oldu. ~ 
rtıdn eğ!cnemıyceelderiı\l an~ 
t'ası taralı topL-ıyıp Kaplanın Qh.o 
v~lne gögt{llel'. TallhSidilt bUnııılıa 
da ~ oıtaı.ınna sanldı. Kahveye ,... 
len 1small tsmlnde~t bir :ahıs _. 
kıılli Tahsinln voii1etine tçerlefl 
VE'! 

"- Ulnn, kocn sakalınla bu ı~ 
!erin arasında rakı içmeie utaOJM-

Diye bagırıverdi. V s~ misin 
~ -~ea; Bir Çt~ kop.. 

Kahve ka['lfti snnClalyalar, tn-
• 

~aı-, raJtı ~eri llavıiııda;.~ 

~ 1-şlnQt, Guru~ iki ~ ayrıl
dı. l3irinc1 kısım, Tahsin, Ahmet, 
ŞefQt, sawı Te~ ~ Şıı\W., 
lk!nci kısımda: Ahmet, Uzeyir, ls
aail, Hüsnd, Tahir Ahmet, d ğ :r 
Ahmet, Ali, Tevfik, Hasan, Falına ... 
Birbırle~ ı.ı lıılıyti, paf:lııiclad{lıtt·, 
• kadar lti Ahmet 21 8Ua, Şefık. 
U gün Te\fik, 10 günil, Uze,>ir 10 
fün, Hilsnil de 5 giln yataktan çı
bmıy~~ laala--geldilw. \'• W ı.
wı seyri.ol 1aki0 ~ ~ 
Mliyc Ü~ Ct81a.: ..,.,k ..... 
tnükal etti. Yapılan durtJIDla71 mü
teakip suçlan laJtjt oliıq., ...-& 
Tarur, Hüsnil, Al\met, clll• Aftmet, 
Oftyil', Tevfik, btml, ......_ .,.._ 
ay beşer gün, sakalh Talasin, Salt, 
Ahmet, Şefik, Salih ~ 1 T ~ ıüfl 
MPEe mnhkılm oldular. 

O - 1 mağkip etnqtir. 
Bilhassa son maç çok hate • 

kelli olmuş, Hay<la~aşanın g\l 
zel ~r oyun çıkttrm.nınna mu
kaıbil Boğaziçi de hakim oyna-
mıştır. -------• Edlr.ne - ....... , •• 

otobfi.sl'crl 
F.dirne, (Yeni Sabah) - Ko

ordlıl'3$)'oıı heyet.fl'}ın ıco,.duğu 
!benzin tasarrufu aydme. uy· 
mak için 'Edırne - Tutanbul a.· 
rasındtlki otobüs sef.ePleri bun
dan altı ay evvel kaldirıbnı§ 
ve bu tariht'en sonra halk 18-
tanbula. Babaeski V6" Afpulltt 
yollyle gitmeğe başlamıştı. 

Fa.kat yarısı otobU& ve ya
mı tren le alınan bu yol l'Qlı:."Jı
luğll wrla@brdığında,n alakalı 
ma.Jcamlaı- taı'afından. "Qn gjin
lıtrdo yapılan bir tq,ebbüa W;e
l'ine :tllirne - İstanbul ve İStaiı
bul - ,Ec,lirne arasında 94>biis. 
leı:in gene eskisi gibi j.§lemc.siue 
müsaade ~tir .. 

(Baştualı 1 u.cw.f 
naı1darıJll ~ . 
ti! İki tara! da ''>'& ölilıa 
dirhW' cl!1ordu. 

Mııhaeımlar,, tüztiriııi 
lctebilecek bir vaziyette 
lerdi . .Angto Sabon atemi 
ya öıçüsM•ki tir ~ 
yük engellere ~ 
zırlamak .i.mkanlanw aranwııll' 
ta,dılar. ~ ~ 
ruz kalmı§ia:nh, 00. ragm 
.ıararlıu-a katian:ııbilirlel'dt. 

Bugün için hari>in dört 
hesi ··~chrma" rolU ifa 
yor. ıtu. teprikiarında, 
nen: =ik~es·a h1ıiikime · 
b.ılunamaW; zeqiJl ay:a.u;._ 
a&ılan bo.':!Wkları dolduruy 
Ve her gtlııkU olaylar, an 
y;ıpranıyordu. Arazi kuan 
mış, ya ka)'lbeaıhni§ti. 
kat:'i netice elde .edi'Mı-, · 
J{ı6 ~e, ıııulurebe 4ii,1;.l&rm 
b>~uklar beörttL. Yeni ka~ 
IA~malar, yarışmalar y .. rınt 
knltlı. 

Japon - Çin cephesi öe. 
yıl& ~. apqdır-. 
~ ~ gıeçauiyw. 

Mihver ordW&l'VllA bir 
te.<jcbbü.şü, Afrika. y~kaıarı· 
ki lköpriij:)~ .kuruyor ve ıto
riyor. Ancak, o e)Jer ve ~ 
ler ~ ~r.ma.. yerJ.e.ddir. 

Zafer yolbrıu~ açacaklea 9# 
ııılan deni~r.d~ ~a,, ~ 
di çok daha ge~ olQijl~ 
Alınan ve JN>® dM.iıal~ 
mlicadel$u bıkmayan.. ve ~ 
:rµyan Avı'u~ ~~ 
nın bitmek bUıtı.iyen ihlilaf!A • 
rınc'lan ~ kalabiJE:Ceklcd.P' 
clilşüncıı, a,şiıde h~llumn talcl 
ve lkanaatJ. lıil~ıl,lat bar.iw.i~ 
k..ıdar uza.ndtlar, :na,t.ti Yetıff. 
Dünya kıyılarım m~rmilerırt 
ka,mç.tlıyqrlar; batırıyo,rlar .. ı-· 
tıyorlar. Bn cüc.etli fum:f.ı\<;tJ~· 
4en maks~t., .kıta.ların h~ 
aı k~n1e~. hedet;l,eri tectjd t* 
nıek v~ qı;O,ul.aztı biroiri arQıo.· 
ca tep l~tir. 

l, .mif.ik 9~aY..krının g,~~j.nıi., 
Japon üuıJtleı mi o~· gibidir 
~ ıre.kaı .8ahı:!$mıu az zamanda' 
dı~ dcniAJt!l;e dpğru taşm~1 \:P 
i:imitl r~ a:rr;ıcıt ~uvv~ v~~,. 
lir~ Bunu$ Qçı·,a.ber. J,~p~ıılal'fi 
P ,a s i f ık mu\'a([µJdj.yePedı~ 
~mlannıq çliğeıı ~arp sat'l~Ja: 
:ı ında uğra..,cmıalarına ve hiıi,Zır · 
lr'kla.rıııı h~qüz bi\irm~rp:ş ol· 
ma,lanna bQrçludurlar. ~ 
bıAre.ki}t,_ denıokrasinın :JUa ü.ıi· 
lcrilw intikal e,tmjşf,iıf ve ~ılli 
§imdideı-ı 4eı· lıamle: mişlıle kar· 
şılanmaktad\r. Japonlal', bhl" 
leı;ce nıi1lik nıw.hl:\lelel'1 ~ 
edilmedpn katetijlf.r, Çok deftl• 
~ buJdı.rkları adalıJ.ra s1çrad\· 
lar, çıktılar. indiler. 

Avw;tı: a.l~ demok!·asi,l}in y11r. 
rınkı · ha,;e~tmrn bir~ıık ~ 
vac 150 yılda~ en~~ 
de ~ur.d 1-ur;ın ~~ b:ir mil · 
letirı ıuw ~Kiı biı; Q8:l1 ~ 
vj~ir. Bu. d st~ği: tehwı cQe.u 
her teşebbüsün, neye mal oJw;· 
as. olsun, dqgjf.)f!ideı hRv~la.-r· 
da ve ka~arda. Jmr.ı.iı.ua lcı i~
n~:cğind §Uı>he y,o~t.ur. 

Aı.'.UStralyay~ çevrel&yen a-1&
laıım dai 'titizillde' llcıı ww:a.ğ1# 
Bali ve TilDIR' etrafllw.l)lt~ ınilıt 
sadeınt-fuı: göste~lıı~. Ame • 
rjka hanbiye nazuılığımıı so~ 
t-ebllğinde: Japon guıh kayıpla• 
'Mi hakkıbda Vııtrilim miktarla~ 
istilanuı o~ p~ i)deor 
tildiğine işarettiı:; JaP.OnlAı, 
MllU<assarda da; 8ğııT u.vi• 
u~amış~dı. Gi.._ ıve .)for 
pi .alwu da Amerikan umacı. 
kııtının m gju) insiy.atıfi ele "" 
1abllccekleri !haMıkında temiutı. 
t:ır. .Japon.hu', kayıplaQIU rizje. 
mek marifetine t:le s:ıh:jpl;i,rler!! 

Pulfik hhdisel~·i, 'iki Wıats 
da kanabuit; yıpr.a~ Vlf 
gilnleF g~tı~eı bü,tik im.,., 
lerjn ~ ölqiUiecetleri anbıılo-

i'eme iki adım yUriidü. ~ftJ• §l]lnMttadır. 
,. ... "Yeni Sai.>ah" ıaSEdell& RoAmaıu ....... V ...... A ...... $ ....... ,.. ........ ,i ::tı~b: solun• ııaı.u ve §İ• ;ı"5:~J~e i:l~7~ 

-- Nafile zahmet!.. Enin~ :ıe u 
sonunda takht ve kopyaı.:dık' ne rini gewtı ayın me9fti8ife' 
P · Lo d \..o..,.... 'hl kapayan Atmerikalılarm, ye . 
arısın, n rarun, ınu.""' ~ lev· ~ıi kuvvetfüı~j;T iltl1ıekfle, pam • 

~ Y·a.zan~ Oloude Rılniı. aca•.,....,wiii5111: Çeviren: llhıiml Slıta _..ti york ve Şikagonun köti,i papa- ftkte ni..~etıe bilymt bil' "M°e" 
bir Japon hizmetçi kız kapıyı 
açtı ve mlsa.firin önünde hemen 
ijcmen dQrt ayak üstüne yere 
eğildi. Bu sefer 1'tl~ Marldyl 
değil; Markizi aörarak; 

- Yo~ka kosbakli. fuein! 
dedi. 

~UllQ. htmıetÇl Fel7Jellb:i anJa. 
:w~l.t bir e\lm.le ile ce')&_ver 
miştt ~ cOmle p!'.bln dapı 
kabul ediyor,, fonalIUnttn bf.. 
ll!ıJı ı~. 

Jeaa ~çQÜI Fela JwtJal 
usa)b • avb•d&;. arabal&L ...., 
ıU QH~ JRl"" J&il<>ıl .. 
c1ıw.DJ, taJdt. eW. 
:aıJa•4'tdDo~-.. 

dıll g ... Maıkl& M:abw .. 
Y\.ıken dıiiô ~ ~ ..... 
b&Jfada :ıJMmef bünlu illi 
»Vtk .,.. ... m.i•ioik ~ ... 
kılarla dolu bip Qg!ııJaa ~ 
yOl!a Pe1ze .,... ~ bono 
~bir~~
ejildi V• ça.Jol ~ ,.. ..... 
ken dudaklanııı.a ut m'\tlt 9ıı 
B)dntı 

ğanlan için yapılan şu ltafest~ ıı. -:L: • - 1 - pc;ir.di6 i -.111 kenuk, !W'~ karar kılacak olduktan E'~ .... et ve m4\1\ev~ ~ıııoıhyeti liıa "' 
b e""' y ~ ızaıunahlnna lli\ tntiza.r ecf;le--

ıeNtli fötr ~ başka bUyük Sesu'nun torunları, k> ltiilrr, 
- Valabi, ~ bunlan '* 

aabah sa.bunla ve sıcak ınL Dl 
Y\tia-~orlar ! ., 
Bu gea\g ve alçak fahto ev.in .,. 
ranclası sade ve cilllı desteklen 
d&.yaıuyordu. Küçilk, bir mcnli
YerıW üstündeki iki ıdltun.an .. 
rasında kapı a~ıyor ve dalla 
~te &-tttteriQ. lekem ,._. 
Jillan yayılıyordu. 
Fel~ Japon fı.detıerilı6' ~ 

• için papuçlannı t1h "U .. 
faıktı. Fakat ~y~da19ıP 
llllt olra Mele~ l9Yb n.-. 
mm ö.-. P,:U, J*8 1ta111t1ı1 
•ınldandı: • 

- Vaj., Wır Japm ~ 
«rine papuçla girilir nıi Qlıie• 

Ebotik zev~ bafltQt 
•kisara uğramıştı. lna.tçt ibd
p.r. kafasına., töhret kıpnm1' 
almakla beraber rtatrode talebi 
'8.linde ~ ~em a~ 
J'lll ağannı.• elntı-• Nttmm 
eeoJom kafasına Vaa DJk Wll 

bir şey çıkarmamaya ra» eldu, ~ai-nın, Utamaro'nun ofullan 
Jean Françoi• Febe bıı.şı a· olmak neye yarar? On asır eı• Şu var ki.) yakut, b.it. atid~ k~-

!Sk ve apltlarmda aYüabı, llKlhte§em bir yalnızlak if(infü" sin bir ~uuca., ~tea ~arek~tfo· 
.MarsUı Yorisak&"nlft atonuna yaşamak şansına saMp olmak, r.c gir~ ihtbııa.li za,ylftır~ 
litıdl. Bu alon pl!ll ~ w garpte bizi hususiyetleriırıizcletı. fı'\lkat, l;>aşla~anı ir; hacmini'n 
Jloneean'daa iıG ... mü Med9 malınım bırak&n bUtüa miist.. bONi&lü,gU, ka,y~r.ın JlOGSUZ 
.tıldttfn kadar Mır ,.- öMm-o Wt tetfflerden uzak kal•ak 1ıı1ı;. lu&.u ve davanın lıaıaü e1'em-
11Wi bayab oltloak nur mo- • bel~ n._ DÜ):e.tte oluŞ1ı1,.. i~ <le ~sa,. 53· 
..,_ ~ w Parieli ı..t1te ~~n '7.Mle hula• bırsuzlandına kritik durumnn 
.ronu fdf. Burada Japonyaya; lfM-- Her puçadt.n bil' heylde- so.na. ef~l ~Un geleceğini 
*bit 1* ~F ymıta ~8 ~. bir miman, yenL 1*- naiill ve ıkat't surette beSapbşmat 
ı. taııafıdkH· • ~ u . kap edeNlt A~illl bft ~ UZere.. tarihin ~ydetınediğt 
ft bol ttıyltl T&tamilerin yerine :ra.lrhat1nı •n.ylar 8 ..-eil-.le kuvvetlerin harbin tanini ta· 
-.. .._N\ •-~ •• ._.. ~- .a-1...3 •• u .. a- .-. ı .a.. yio. cdeceğ:iıü tahmin edenler 
-18 z-u .._ •+= IJlll'" UWtUl!rtıll ~ x:. ...... .a.ııl't.lpa)'& h Altt. 
•r~ l*D,... Ubtlaııle, n,.. Çin gibl içine girilmesi, __ ata_Yl\---~--"-sn-ıu_·~_o_ım_a.z_lar...;.;.... __ 
~eler-camlı pençereler'- :imltan.. .bir memleketi bil' set 
~ perdelerile ör.umı i6i. Pi· v.~'a eft&t-. .tia1'8I ibir lsviçreye kuru OzQın 
nnç sazlarmdau -.e ~ bdl- çOtjan~~ olarak t11tmak..... ihraç edifebilecek 
f.ıerden yap1hnJI eski minder- ghel_ fakat-eninde- =edam lzmir, (Hususi) - Ticar t 
Jer yerine kanapeler, kottttıar haı. ge'lecek olduktan 80Dn n-
..e iskemleler vardı. ye yarar?,. Vekilliği l&viçreye seıi>est dö · 

Bir köşeye Ei:vd piyanosu Birdenbire durdu. Akhna bir vizle :kuru üzüm ihracı~ mü-
,_ıqtirilmifti. şey gelmişti. Bir pencere,., yak- saade etmıştir. Bu m~oo ne· 
n~- )"'-fl ~ tlcesi olarak üz\1m piy&ıa ı 
~cU defa alaıU ~ ""'i ... • eyt açtı.'" canlanmıştır. F"ıatlar müs.sil 

1'11'e dia çöktü. (ArkMI v .. ) sureU:e inkişaf etmektedir. 



Zey1m11 Hamın Haberleri yaiıgının azam~~ 'karşısında. bü- bir çok tınıları taşıyan bir 

·~~-~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fiyasaya ~btB 
ter~ma ·· eWsı 

a9 U ıt11 ıtAA'ırl)Alışq~ ~:uılanndıµı Yusuf Ki.mil 1• 
"'.A~"'> ~ · a..,ı:J '? Bµ ~ada ;ter~ ~loda PM&nın nremi ıZeyn~p Xilmil C b•• ••k 1 s (B .. taNfJ 1 ıitleı IUIS'fada) 

Suçluların dut"lt§JJUlSlna dU. 
nihl\,vet v~tir. r~~~n,.: .1;, c .. ~~~,~ç~9~? =~~~i,~::~ı!\:G: ~~~1:~11:i/~= ~~. ava a uyu • 

O SWM<IL1 imparaWI-flı.. lifaıye bu ~~.et ~.1,1;i1nda r~--n Yusut JG,mil paşanın b• d • h b• 
ğunun ve 0 zamanki Beyazıt ha\ruzundan v.e l».ı b.'.ı· kQJ11Jğzyd1. Oralla zamanın e- r eDIZ ar f 

ripp 
•• 

llunlardan Alfret Hayın; 
~g, Y111biyus tıem sahte' 
ıpasaport kiıllan.ı:bklQran. liC.m1 

müttefikleri lbWtıruuı :M- v.uzcla ~We iı;®atı ola.ıı bir d leri ve &llmleri tqpland ın 
m nya, !A•rıa't\u•ya ,_ Macarts- ~»rcs v~J,t,a.siyle dcniz~n bpl g · 1iey.r1n RU.ltanı .Aıbd' 
tan ve Bulgarista.nın mağlfıbi- ,mik~ su ~lÇlmJ.§tir. de bir defa bir ramazan a'kşaını 
yetletileı ınetiooeen 191ii cihan bu lwırnğa mlım!fir ~fa.tile gcl-
lıtutinin ~ hattro1.ı mutnıeıie.- l."arıguı habe:vi ~hal ct.t;afa miş, ifttı.ı· :etmişti. 
si günlerinlle m~fa fAli ı}':ıt11.lm111ı ve ~alk :Y~ ~ah;$1 Sultan ~ ~bi f evkalfule 
Kemal gaze't~mde 0 ~etli ~Wflfıll'a 4~ııığp. ~şlanıfştır. gurur u ı:o ~1itMctil:ir ihfr Jl3. .. 
lnllt!a'ıtekeyi ıaıln§hy$1' ve diyor- Bu '~yet ~flq>ısı~a. P,o)p ıv.e ~ -ıliitfen iftara -g w 

au 'kr~ ;J~~ ~lH~~tlerA Zcyıw,p ~ tıenezzül ıettiği bir .nazır .Jwna.-
- "Mntatre1fo memMktm \katti mm ~ kQ.r.dQn ~a.-aj- w mm i'ev • e ük611& ::o a-: 

'im- izMlblfilllen 'kwttlrtti. Bu a. ~Hl~. ısı i~ ~ı'.di. f~7"~ ,gerek 
t.ibarla -üıiitıarek& ;mr nimettir. Yangın haberini alş,Q. yill\y~t ve :J(a~ınil 'Paşa , gerekse refll<ası 
Aman ınii"n.-.;ı'Ke ı;ıatflarına sa- -belediye utWinlerile ,emaiyat. Zeynep E.ı.nıın fe\~ıılfı.de zen-
a:katıe s-;.~'tdun • .u Anadoluda 'lnfüttirü ~ 'JIIÜddehanuıııi B. -giııtllleı-• .Bu rengm t;ifti 'fikir 

l>aş!~p:p. ~µµ !)iticade,lc di,ipe Hikmet Onat ve 1t{aiye halka yardım eder, cömertlik -
Clüz '"~a ıhanettir. v~ inim Miifüir Mua-9-ıni .a.emn1 va. -:ler ~ap-arlerlh. 
inim inliyordıı;· kn ;yerme ~ebnişler, yan· ~ut G<!lıinil paşa ya\nız ~k 

_ Ah mütııreke D;lÜba\ek ~un • süratle söndtirülmcsi ızengin bir 'V'Cııir aeğŞldi, ayın 
~lita.reke, mwnle~tin b~uıa l~ır a!ak~arler11: l~ gelen, zamıın<ta edcblyu:t!taki kU5rGtıi 
l>ir devlet ku§u gibi konan dıl'f>ktıfler.ı vermış\erfür. . . ve bilgisi itiba:rile de zengindi. 
4>üyük nimet!.. ı Sant ~3 te 1arnp~ en . ı~deth I Fran:nz cdft:>i meşhur ••Fenc-

Bu bayk\l§ ~i az ılra'(a ,l:Jı.ı- (lc\•reslııı ge~ırmlştir. Btı c~n~-l lon" un (Tolemrrk) iinvanh ~ 
*3ııdırmadı. 'Halife Tordüları~ ~a fw N.e 'Jnm~ a1fiBtehrı~ı~l 11anşümw eseıini -0 t.8.ıilstı i .n 
Diju:e, .Ger.ede. .BdlU ~ro-J' lr.J,J.Mm4tuv.arJ~ında bulunan pat bile a~rır o1aıı çok usm ıbit- &. 

~"• il·'\- -....cı..~t milt.a- layım .maddeler ımılak il Urlla t.Urkçe)'e ~rfnriıiHti. ve ı>cıUl.'e ma wu. ~ w • • ba.ıl şt 
r~eyi nimet sayın. ayan .nnlli 1Jk~çil~·k b;n .. - .... - ok ,,.;d * 
'-....... .;ı;:ı.;. ~--: ;:ı;... me-ud0 n .ı,u, .. ·~ - 'Y-anan '7....m...ep Kfınıil haınm 
::CUQ,nC\.Ul ncı..ı.~l ~.- J <L -~ .:ı~•14 nl."'Uı;ı 'e fl'n"l}an<>n h-'k "-'"';TU u ut=, "."'-Hl " .""V'. ,..,..... ll.I konağına 1909 yılında, Cağdl-

a. * ltor1nı sfle knçmaya hRşlannştır. oğlundill~i Mülkiye mektebi ibi-
Fransa için tallin ne acı bir fnfili\.kların tc:si:r;lle ~vru.la.n nasındaki edebiyat ;ve fen fıa-

cilvcsidir ki çe}Tek asır farkla ateş_ pa!·ça.la.n cıvar e\~erı del kiilteleri na~l.Qlu:nmuş. ,fak.at 
1bugün Eıtansadn ıbiıı Rr.anmz 1:.f!hlıkch >;ıır .b~le *oydugurnl~? l ~~12 deki BalJrn.n harbwde ko
gazctccisi, ıbir Fransız gttzete. bu evlcır P?I~ tara'.frndan tal ı- 1 nı:ıjın pir ~aı "tmda 'Rl.ı.llay ta

cainde tı,X:ı miltevetta Ali Ke- ye e~tırılmışt~~· .. \. . .. rafmclıın hastalume açılu;ıca 
mal gibi konusııyor: "Candide" Ya111pnı11 buyµk oı: surat ve konu.ktaıki ~lı:ö~,yat fş.Jdıltc.:si 
ıgıazetesinde l''Mııurras" ·sm.in&ı de~;f'ı.l~ i.levan: etınesı ka~.ı~!l- Miinif pş,şa kon:ığma Jıaklo
bir muharrir: d~ ıtf~ye. hnk1ka~n çok huy~ık 11J.nmµ tu, Ha~ ıt~n sonr.a 'Kı-

_.. Dlijmanu :kudrıeti Ne hü- l>.ır f\\a\lyct ye gnvrpt ~rfe~'1}!Ş- zıl;;ı,y bin».y;ı bo 9~tmça fak\ilte 
kflmetlcrimizi zaafı, budalnlı - tır. n~raret _ve ~uman vu~u~- yenirlen Zey:p~p l<aı:nil blııa~ı _ I 
jı, çılguil@ ~· 1• ·ünden u ıdnha d~rt h:r çok ıtfaıye, neferlel'l~n 1 na t::ışınmıştı. Daima ha.} ıı lı I 
ismimiz mille r lisU-Sinden si- goılerı kaulll..lm1ış ve buular sur I iş: ~e :ga~lcl.'e .t.a:ımis \€di~ o
linecekti. I.iUcjn mütruıekil ı;a- atle h~s~lıan~ye 'kc'lld.u:ıl~t~tu;. lan bu dmna.ğm ismi "Dari.ilha- 1 
yesinde vilayetıcrinıizin ~ i- _l~fnıy~ ~ur,up .. nmır}ennden ~" ıdi. 
kisi,ni bffinidf:J.ı ci-e ıg(!GiajV ~u- bırı de ~ızennc üu~n bır enkaz Zeyu.ep Mrunı kon~ "'Pa
ıaaifer düıız:w.ın ,Al.PJ~~ .da.y4on- par~nsı ık~ YR\'ahtnl1uş 'Ve haı>'t:.a~ muk sarayı" adile yine tw .. rey; 
d.ı. "Lyon" a vardı, haW\ ~. haneye lı:atdırı.~ıl!.ıŞhr. olll.l!.aık yapılnıı§tı. 
Geniı k:w.l\ar;ınn kaıdM .sar~tıy,. 1tfrı.iy~uın burun j;ayrct ve fe- ~-----....... ,........"""".....,.,........,~. 
dı. İ.şte mut;-..r~ken~ ,geniş nı _ d~ktrtltğuıa rağmen Zeynep Hn- -0 .. "'..VlJ:t:.. arai'IP.t" 
~tleı-i yijzjiqd.en bu .ınt~!ılll mm kbnagının k~arılamıyaca- 1:>U ~ . K ·ı.:. 
tehlik"C kısm n bertaraf edile- ğı ruıtaşılı~r.a "t.\lınn clvA.nnd& 
bildi" diy9ı:. J bulunan 'Umversftc konfc':'anq sat' . nJer·i * 1 s \!()n mun ateşten konnım ısı ı- rı" d 

K 1MSEN1.N Q.aAili ~er.ine çin tedbirler alınmıştır. 
Bu tedbirler ve E~rfolunan 

karışmak bize gerek- ı::,avretler sayesınele Ünivcrsi~ 
me7i ama bu yazıları <>- Jmnf(tı'Gns salonu ıve bina ve 

ku~n~ insanın ihUyarsız; 
- Acaba müteveffa Ali Ke- kimya la'boratuvarile teerubi ru. 

h tJa ı ? hivat 18bonıtmar.ı tamamen ve 
mal Fransadı;ı. mı r·0

1' • ( ı . dio&r rboratuvarlardaki ~ •. vlar 
Diyeceği geliyor. 

Yeni 
bütçe 

(DatjtBn.fı 1 incide) 
Milt>miyecek biı· mtktar olmadı
iğı gibl, bugiink11 -fevkalade ıih
iValin tcsiriJe mühim msbdtLC' ....a
r.almıış ohm nOl'Sllal :menahinin 
tabii inklli~file de el.de, edihnçsi 
kuvctle muhtemel olan bir :rı;l1 

da 'kımıen kurt{lnlabilmiş1:ir. 

1 

'.'<anan eşya meyanmaa bilhu 
sa edebiyat fakültes:ne ait çok 
klymetli yazma eserler bıılul\u
yordu. Bunlardan hiç birisi ma

l a.ı~~r .kurtanlamamı.ştır. 
İyi .bir ~düf ~ri olarak. 

Zeyne_p hanım konağındaki ta
rih, coğrafya , edebl~:a.t ..lı'e..c 
~fe jj KÜltelerindeki yama 
lbir ~ısnu Pol:nı1 .. baıhçe /tmrayma 
taşınm~ bulull4Yor.du. 

~mdır, * j 
Masraf hiltçesindeki -fazlalık. 

lu~men mevcut menabiin .t~in 
ettiği :Yariruıt fazla.sile kll!'flıla.n 
ll\lfl ve bu suretle kaı'§llannmı
Yan kısım içiu yeni menbalaı· 
tCIJlinf zaruri göriilmü~tül'. B!ı 
yeni menbalarııı tesbitinde, h .... r 
zaman oldu 1u gibi, tatbikat ne
tir.elori göz 5rıllnde bulunduru
larak .ikhsadi şartlara \ e öcl.:!
me ka1>iliyetine azami dereı;ede 

Yangının onil saat 24,30 da 
alınını~ olmakla berııber bina -
nın ~ annıı,ısı gutctem1zin :maki
neye v~rUdi~i saµte kaaar ile -
vam ctmlŞ ve itfaiye söndürme-
faaljycttne nihayet verm~ -
tir. 

11.aı1M ziyan ne 'kaaaı-T 
Gece yansından sonra vak'a; 

nıahal!inde bıtlunan müddeiuJ 
mumi Bay Hikmet Onat, ve em 
niyet müdürü yangın hftdisesine 
ait ilk tahkikata başlamışlar ... 
~ır. --- l 

(Bat tardı 1 inci uyfaıfa) 

hinden itibar-AA ij~ gün zar
'iınöa ~ıda. istenilen .ınalu
ıYı alı bil"' b~yanname ile bu
lunduğu mahallin en bUy~k 
n iHkiye amjrl(ğiDA oi ir
~leri ıöbıjğ: !olunur. 
A - ~gya.nnameye ı)'&ZÜa

<.ak hususat . unffırclır~ 
A - Ha.J~ çalıtırdıklaz:ı 

' 'e çalıtıracakları amele mik
t nrı, 

B - ,aunlan ne ka.da.r ~
lı ştıracaJ\.latı; 

C - ım konma mevzuu da
hilinde ıhiUçümP-te .teslim et
hkleri veanı. rte.c:tliın etmeye 
mecbur ,qulunduldan miktaıı
dan fa1.Jı,. olank 3.lllele iht~
yacına. karşılık mevcut buğ
d@ıY, ~avdar, arpa. ruahhlt 
ın~1r ve bunların nnlal'iyJe 
dnrı gibi diğ-er ekDl<'klik hu
bubat miktarı. 

D - Halen !mevcut tahdit 
hiikümleı:i kararname ı!?47 
dairesinde bu ekmeklils 'Bt<r 
kunun ameJesiQ.e ne kada ·ye. 
~i. 

deniz muharebesi üa'kkmda el
im tafsfüı.t beklemnektedir. 

.Amiral .Helfınchs~n B~'tla' 
daıki umumi .karar~filıı tamfııı
dıtn :.ne ;man n hahm:ler., şfmdi=.! 
y.e .ka.dar -ge.1.ıui& -0.lan y • ııo 
J:D.alınn.1t:tır.. 

.Bu .tcllH,ğdc sadece .§ii.ylc-4e
nll !?. r~ 

aa .... a d.el>:Wna~ lıir aenız l 

ha esi g~l . ektedir. l • 
da :elimiz -iJ~ları ~ -
ııW. .Brü.ide ve .ıüacassar boğa
.zında cereyan eden son muha
ıehe er 61çi1Eün'dc ohnası 'muh-

,,,., 
ame eyl fi taja 

ıdttııet elHgor 
Loııdıa, 28 (A.A.) - Miiluii· 

as İfloıit'lu ve Büyuk \Britım •a-
-tw:ı ~ MQUova~ ·r .~w,.. 
fol'd OriPJ'JS, -A:\'l'Opa .işçilurin& 
hl [YO -.gijyled\ği ~
:}erli!) çek lcrin, Fransız.anu~ 
HrA!andahlarm, ~c:l,gikablarm 
ve "bütün milletlQl'e mcnsy.p zhı 
1'.Jl-.e •lfnibnuş i8çilerm,, Bitlerin 
lmrp ~·retini baltalınnalat'lnt 
~str:mi~lr. 

Strı:fford 'Cripps acmi~ir ki: 
mel bulun~nu s&YlüY.or

lar. 

Vake'le Anwril..mı baskuıı 

"F~ikat onlara ıkarşı ko~•:uı i
i .knvvel v.ariiır: 1rigiltc.rünin. 

::A:tn('rflmmn :ve Rusyamn hür iş
çilorile y.aptedilea ar~in .ken

~o; 8 {A.A:.) - dmpa- di zincirlerini daha sa_ğlnmlıış-
raorım ıııır:wmti ,k&r~ndı:tn I ta.ınl\k .için kendileri ~alıştırılan 
bi!diıi~: zincire vurulmuş il}cileri maki-
~ -filosu "Bilfthh ;}rnvvet- <netffl'!i <işletenler unlardır. -Ki.i

leri, ~!!: ~ ~ Qt;oıi çiik tir hıtt:ınm büyült rbir•"lna
"Vake" a.dası hiıwmıda sey,re,; ki~yj-:nasıJ durdura.bildiln de 
den ıki ıkr.uva.zor, bir 'tayy re ~lfımdur. lstih~i yavıı.ş!at
gcm~ "'e 6 mulırlp.-en nıü-ı:ıek· :mak yalu.tt dur.durm~ ·çm vn
kcp ıbir düşman filosu görmüş- sıtalar icat etmek husutı4Jlda 
lerdir. zeka sahiplerine ne güzel fnJ::ıat-

Aıtadaıki istihkanun toplan, la:r çıkıyor. 
derlml şiddetli bir ateş açmış - Sir Stafford Cripps, Rusvadıı.
lnr ıvc bir kruvazörde ;,.;.ngın 

1 

ki l8 aylık ikametini ve Sovyet 
çıkarmıı::lardır. .hıc•lcrmin 'ka1ıramanca ferngu-
D~· bir muhribe 'de ..if;aıbet tini bahis ıne\ zuu ederek aôyle 

v~i olmu~tur. Japon bahriy&o ı de\·•m .e~i§tir: . 
sme nnenş •p hava kuvvetleri - -Şimdi vurunuz, SL'SSJZ"C 
bti~ bir kruvazöre bomb8lar 1 wru~ kuv-vetli ve hafif dar
atmliilit'r \El beş düşman tayy.a l 'btı-~rle .defalar.ca.. vurunuz ve bi
re::;i lifıUnı:nüŞI dir. Bir Japo liniv. ki «izi te.'.j\'1k ig.in yanıba
d.!v~e gemisi iJatırılnııştır. A- 17mı~aayız. ~e s"zin c~füıiz 
dadu.ıtl JUilOn lt~zonuntla mr Dl~ .kuvvet v.ermekteair.jf 
kaç i.ilti ve bir ~ yamlı Val'
dır. 

ııaaa.a uğı,l.'tRln Amıeri1mıı ı 
.-nm 1 

Tdıkyo, 28 (A..4-) - Domci 
ajanın bildiriyOl'; 

J qpı>n bombe. ~lte1cri 27 

Lib ra'da 
Keşif f•afi.,.eti 
devam ediyo~ 

•• :soyuyor 
{ ıiali~) 

de artan bir tazyik ty.apmnkta. 
olduklarını &eyl~ ~ §U 

>B.f.i%leri ilavtı e_tmiŞtir: 
'';Şimalde.ki ımüdafaa:rıru;, o 

ata.dar ;kuvvetlidir lU, milleU
.onfa ba cihetten gelobilecok 
olan hüc:umlsrn .:ka~ı -:keıu:li· 
mi tamamen ~niyette iıis

sedebilir.,, 
'rojg, rfaıla olara1t .Japon

yanın r.ki 1A&yad&ld önemlı 
clüıımnn stratejik noktalarını 
Jişr-..,a.l ernel.i.nde bulunduğunu 
t.o.•Tih e~ ve ijyle de.nıiş
tir: 

''Bu suretle .Jşponya mU
cıı.öele uvetini artll'acak, AJ
llnı.mya ve İta.lY.n ~ sıkı hir 
i.Ş)Jjcliği Y~J'ak 1.ugiltere ile 
Birl~ik :Amerika~-ı sulh Yl\P
mQğa icbardan ibaret .olan 

n i~in taııakkukunuc..ıgö
a}Jllmclt için mü ~t ıaskel'.i 

lJa eketieııj ;in~i§tıf ettirecek· 
tir.,, 

'J'ojo, dün~nın ~imdi bil
Nilk bir dönüm .noktasındn 
bulundY.u"wıu ve §a.rki As~ a
da yeni nizamın ihdası ilnCak 
ll00.000.000 :Ja_ponun hakiki 
dıtyanı~asiJe •e jmn:ıra:!..o
run iradeainc itaatle mümkün 
ola bilec !hni belirtmiştir. 

---..ıt»ı 1 ·--------

(Baştara.fı l inclde} 
mnhar8bcl r d am-ıetmektedir. 
Almanların mahsur 16 mcı or
dunun lbır ·ıemını kurtamıal. i
çin ) eptıklar,ı bütün gayt'C'tlor 
akim kalmıŞtıır. 

Nesreclilen bir &vyet tebli
ğine göre cenup (!epha;inin bir 
kısrnmdJ Alman :kumandanlığı 
tarafından harp snhasına getiri 
len taze Romen ve :Alman kuv
vetleri mukabil taaITuza ı,aş1a
ınışlıı.r ıve bunlar yandan yapılan 

1 

e :Piyasaya mdı ~ .steıw-
.ıli.ggi. $mıek · edik r.indeir 
dol~ı ~ seoo müddetle lu\ıpi&, 
.1000 er lira a ooı.as~ 
m~hkiimiyca ;ine. ve üçer Gn8i 
muddet.fe .emruyetı ııınwruiye::O;I 
.zareti altında bulundunllnı.ala -
rnıa .maltioim edilmj§lerdir~ 

Dri{er taraftan. y.alwzca ~ 
te p porl lc;timal .etmektea 
suçlu,.Jozef 1'.a)-zer, Elfnde 1381 
ger, Rodolf Betner, Alis Vay~ 
zer~ ..Anton Ray bi er ay müd
detle 1ı:ıpis cw.asilo m.alıkUm ~ 
dilmiŞleı:diı:. A'llS Va.~;cr ilcnUZ 
19 ya~mda olduğu için ceza.Sı 
25 güne indiriln:ıiş ve te:cll e
ailnıl.ıtir~ 

Aynca Y<>h\>p Vays, 1060~ 
Botncr, Saudcı'S ile 'KoÇ,RSenin 
kentlisi için sa1ıte pasaport 1kul 
landığım bilruedıgini abyliy~n 
Aııtonya Botnerin beraetlerine 
karar verilm.İ!)tir, 

Suçlular ııyrıca uuihk 
masru.f ı olan 3 00 4curu~ı taz
min eaeceklcrfür. 

Macar Kurmay :Sajkanı 
Sofyadan ay-rıldı 

Budapcşte, 28 (A.A.) - Sof
yaya yaptığı resmi ziyaretten 
öônP.n Macar Genel kurmay lM -
J:anı General Szomba'.Uıely Bu-
dap~tçyc gclmiştir. • 

.,.. -
bir hUcnm netiresinde ra·ata 
mecbur lmlınıŞlmı:lır. Hnrp sara 
sında düşman 7500 ôhi b.mk
mış. bir s;ok ganaim elde edil· 
miştir. 'Rus !ntaları b?l' ~k m~
kfüı mahalleri lŞgtıl etmişi rdır. 

Alman ordulan -başkumıuıdnn 
lfğının teblı~nd deniliyor kl: 
"Düşmanın, Sh•astopola, Ke~ 
Donetzc yapt1ğı hilcuıniar pUs-
kL"rrtUlmi.ıştür. • * 'MoSkovadan biJdirildiğiM 
göı e Moskova eyaletmin :ve Al
manlann crkettüt1cri bô'gcle
:rinde tifüs vakalan gbrii•muş. 
tür. 

Lıgiliz 'filosuna teaadii'f etmiş - [A.A. telgrafiaı ından 

1cr ve Eluıter :modeli bir kru •

1 
hulusa callııı,!!ilir.J ----------•,m••••••••••·1ımmr••ı11111ı. vazör.ıi tutu§turınu~arJ.}ır. fr>giliz orta şark tebliğinıle , n 

Kruvazör, ~Va ıimk!nın- dcniliy.pr ki: "Görüş ~rtlannın HEYECAN... SERG ZE~l'u. 
dan una.hrwn 'kit.lmıştır~ Japon iyilt'imleıri Uzerinc her iki U:raf 
bahı!iyesine mensup diğer bir da .k~ faaliyetini göste:•mi.s- ' ~AlLEVl BfR HAREKt:T 

VARYETE tayyare teşKi!i, aynı gUn Bata- leı:dir. Bava faaliyetinin YrUdı- SiNEMADA 
viaya takriben 30~ .:rı~afede mile faaliyete geçen ku:ı:vetleri
düşnıana ait 3 harp gaınisinel .miz tankların himaycsind~ lıa
tesadüf etmiş ve 'Ekse:teı· .eım- reket eden .dfümıa.n kollaı·ını o
f ından bir kruvazöre lld isa'bet bfü::lcrle bombardıman ederek[ 
1.~dııtmeğe ~uvafff'k 'DhnU.§:' a: ğıtmışlariiır.,, 
tur. Tiiğer kruvaııörler 'kaçmış- n . !./- k 't 
ıardır. r.as ı1-.ı e 

lla.rp Oevanı eillyol' f.Baştarqfı l tıd salıifede) 'I 

PARA ... AŞK ve KANUN 
Caniler.e \karşı Polisin mücadelesi... 

Cantl~rin şerıiki Lüks kadmlar .. , 
Feci bir Aşk ... 

Bugün ŞARK sinemasında Batavia, 28 1A.A:.~ - Ho- nağırulıın bildirildfğiııc ğ~r.e.. 
lRnda ı:ıtebliğiııde kaydedilaiğine RoJ~oova ~taarruz etmo~ ıctın 
göre, :cuma günü öğleden son - ne1u:lıı sa.g }{ıyısuıda musellılh 
ra Cavıa açığında şimalden ge - 'ı J;won. kqvvctleri toplanmakta- '-""••-Snglln saa't )11 de tenzilatlı matine•t:m11' 
len .ıbir kafil.. efa.kat tmek· dır. 
te olan bir .Japon "losu :.ıle bir FJ:t~'IP.l!ırl!FJR'DE , ~, 
deniz nll:ıar.ebesi olmuş, ve' meı-Mo barıbiye "!rlczar,etinin 
hava karardıktnıı ıt0nra da de- bildtrdiğinc .göre, general Mac 
;vı.u,u etmistir. Atthur k.u:v;vetlcri 'Son günler-

de zıyıtettikleri ileri ı.mevzile.ri 
Her iki taraf da zayiata uğ- henüz mtihJofaza t:mektedider. I 

r.a:&l,U!.br. Japon .:filçeu geri üs -1.-.. 
!kürtükJı;u.+Ur.. Bu ı;hususta baş-! rl<Bkir ~ ~ ~-anııu.u 

~... General itle Arthur, .Filipjı,r.. 
ika Wsllat :yoktur. ' lerdeki sı\·,il halkın sikmt.ıliırmı , 

Amer1kaTI 
Fransız 

ve JUahı wn!Yctleı:ini izale et- 1 
mek --ilzere derhal d~tilacak 
on milyooı d0larlık yardı111 :ıpa
rasl şa:rfnuı- &Rezuni,)'.dt y~diği
ni harbiye nazırlığına bndirmiş 
tir. 

BUGOt-1 

fi PEK 
ıSln•m•sında 

Yalııız en muazzam 
filn le de rol alan 

G""R.tf COOPE<R 

uygunluk gow:miştir. J 

Milli miıdafaıuu11 f evkalaJe 
masrafları, umumi vaziyetin 
inkişaf ~yı ine uyarak alınma.,ı 
gertkli tedbirleri !karşılanr.ık ü
ZQr.e ve ihtiyaca g'öre yine ~ -
ricen verilecek olan fevkah\de 
1.ahsisatla temin OlUnaCPlµ;ır 
\Bı,mun .miktarı şimdilik 12 nıil 
:yon lira olarak teSbit edilnii:JÜ"' 
ki, ge~en oone )Ik deffi v.erilen , 
milttru'.dau 37 :futıyon .ura fnzla-ı 
-dır. Yeni ~atıbalardıuı eıae eat .. 
lecek varidatın btr kısnu f~ ka-

Binada gece bekçisi olara.ııl 
bulunanlar sorguya çekilmişler 
clir. Bugün hadise ınahalliııd~ 
bir ke ,if vapılacakfır. Yapılan 
ilk tahnıi~erc .göı'e. bu bHyük 

=3 - 247 No.lu kararname 
\'l' Ticaret :Vek;,Ietinin 26/ 
2/1912 tarihli emri -muctbin 
tre ldkmek iııtihlfd<i yedi ı.yru;ıı
nn lleadar çocuklara (yedi ha
~~:ıoo. :Yetli 'Yaşından :.v~ka
rı 9lanlaın 300 ye ağır işc::ıe
re (<bu ·şlcroe alıştı.klan 
miiri· tc;\!) 750 gI'ti.m Ye tan
ıiın ıatıgı vapi!a.u. klty;,t~,.& 
büyiik kü~ük yaş haddi gö
M•t1lmeksizin 'beher 'tlUfuS':i 
gi.'lnde i.iç yiiz gram .hububat 

m-u• n ~s~ ha~ı JapOIJ haJ!g nil<hbfilktfn 
U'ıı ~U l.L l uzal.las nlıvor 
[A.A. tclgran::ırmduc Jar..on askeri' müşahitleri, hal 

1fı.de ta™'is:rta *arştlık tutuldıı- ·ı 
ğu gibi, lU'.Jlumi var.d.fe duh\yı .... 
~ile roüsııJt ;i~cflılf ~ası uı.Ua
nuyacak u -~~. kofay, 
emr,iye.tll ve JJrtlt'lileU ~rnan 
salıası obne.k &ser~ billiassa bal 
llo.nuzın fevQlAde ~betim ıru
~nmış olan :mıltit~il dalıili i~ 
tıkraz tahy';Jleri ~-.gibi ıtad
birlere fev&a~e tah9İilat lr.a.r
sılıkJa.n araamclıa taleple ır.~ 
nastp bir ~ er Q'l'llmaal Ga ilı-.

1 maı ~tlmemtftlr. 

yangnıu.ı .zuran ~uri J..5 mil
you lk dır. 

* 
f:ıltill 'bln.clBl ~..:ı!!Ullı tari olmak üzere'tahçlit edilmiştir. 
hinin akm ~:quan de:vrine ai~ ~· v~ 

1 
lngilizler 

~:u_. n •• ,,,. Fransan°;;"şimal 
ıb'r k. ~":oı 0 u ı :=;il(: 1J.'~ kıyısına para~üt~ü 
're, ~ ponvaıun ~ :ı. elçi(>\ v ~· 
gent'ı <il Tat ı<. ~ .;\, ~.hh~ _.,, illtlirdi 
l~ı ulayı 1iitifil 4~. 

Hhrtt!iye nuırııw .mU,.vtri 
lil. ama~~ S~o iınpua.to- Mühim t>ir tayyare öinle· 
TWl tasvibile bijyük el!;iYi .. • .. _..__ .... h . ed'ld' 
tihlif.o. meın~ e>.Dnıaştur. ııc. - Y'C•~~yonu ,.u r.a.p t• ı 
msi, ı>rta elçi 'tayin "eClilen •• * Lonara, 28 CA:.~.) - Ami
Gere :Meris Bfua ile bitlikte rallik ve hava nazırlığı 'bırafın-
•ı llııe'"!'& ~. 6an neşredilen müşterek 'tebliğ: 

. d tiıgiliz deniz, kara ve 'hava 
Yunan mek1eplerın e kuvvetlerinin yaptıkları müşte-
ilialyarıca mecburi rek bir har-Okette..Fı-ananm .§1-

utuldu ~al kıyısında. bu!~an mü~im 
. .. bır tayyare ftilll"'10J •~ıae 

!ltina, 28 (-1..JJ) - 'tilıcu~ muvaffakiyetle hücum ediln1if

huıAsa ıµıntıtir 3 ~ı :lapon ord~ılar!nın kazaı;~ı: 
gı ~alferler uzerıne entlısını 
lüzum ı d n ful -enu ·:Y~tte 
li·n~tır<-ktcn kaçınnınga, ça

..Ame,rika Har~e 1 Tazırlığı 
Birl~ik Anıer,ika hilkumctile 
Vişi ıar.nsındaki münasebetlerin 
tcr~düdüııü i&a.!c etı:.ıek jU, ı.e 
bir tebliğ neı1ı:etra · ııtiı-. Bu teb
liğde Fransız bitara(lJğ:ının A
merika elçisine t.evd.i edilen 
~'ransız uotasıncla ıı:;ı.cte edildi
ği .§ekildeld bıtaraflık tey dıni, 1 

de 'kaydeylemektedir. 1 
'l'ebliğde Amcrrka hükumeti, 

bütUn önemli ..meseleleri tenvir 
edici izahat 'bek.IMlektedir de -1 
41ili~·or. Öğrenildiğine gÖre, bu 
meseleler Madagas'ka.ran ve Af
rika.daki .str.a.tejik chemmjyeti 
haiz topr.aklarm emniyeWe a. -
lak.adar bıılımahilecektir. 

.Ruzvelt, mar~l Petene gön
der.diği bir mesajmda Llby.ada
.kl mihv.er .kuvveUeri emrine 
:verilıa&k üzere. 

.91illet Meclisi 
il.W Alı .... ,. 

döndü 

ğın_•orhır. 
J nhr hücwnu beklemeli 

dir, 7.Jra hıırp halinde..hir mem-
l ke~.n lfı bir hasar görmeden 
kutTu ınn~ı 'tiır "lnuclzc "O nr. 
~~~~ 

hit~ri 
Karakast.an 4Üeo bir teıgı'M

ıta. bildldldi~in.c göıe. Venezil -
la hliklimctL Venazütill'a sifüh

liı kUV\'etlcı inin :Aniba ve 'Ku -
maio eb.'~i Hol~ ka-İ 
nısularını Felemenk kuvvetle
rlle iŞbirliği halinde müdafaa 
ooeceğini reenıcn hal>er vermi§
tir. 

Birleşik Amerilm lruvvetleti, 
pmdiden bu adalarda bWıınm• 
ıtıadırlar . 

"'aponlımn iğıa- \Ri.il 
gemiler' 

Tokyodan bild~ ~ 
ponlar Singapurd& ~ ~ 

lile goçinni.şlerdir. 
Japon gemi -.;' rt 

En-soğuk kalpleri ısrtan 
~ t:ıüyük heyecanlara yol açıan 

En derin ııitrra,plan yaşatan 

GÜNAH GECESİ 
BARBARA FRED 

S :X A N W :Y O K M A O MtJRIUi .. \"tn 
-Hakiki hayattan yarattıklan en -gttzcl 'film 

A 

IWPn L A L E nin göster~cegi 
Eşsiz hir n.)il romanıdır 

DJlıdalı*: J!lıılrama iliive olarnk ALT D!SNEY'ın en son yara1~ı 

,.Woot'ta Yıllız1arla .miilakat 
Şaheserini a.lkışı.rıroıa ltt1umrı 

::Bugün saat °l.1 de tenziatlı matine. ~l: 43595 

Arka arkaya gelen bir çok 
harplerdcsı sannJ, ~iri~i nqm 
D.l\icadele senelef'iıiin ıırM.hM.urı.i
yet ve m\if':ilıa.tıal katla.ımıak
ta göaterfilğl lfeı:İakAmltfa. ve 
tncmleketbı -emniya &re istiklQ.. 
line verdiği kıymetin derecesini 
cihana örnek olaoa.k lf}ekilde gös 
temıiş, daha sonra sulh ve sü
k<'ın i~inde memleketin kalkın
tnamna çalışmanın ehcmmıyeti
ni takdir etmiş olan hnlkınıımı, 
bütün dünyanın bir ölüm, ka
lım müCRdelesi i~inde bulundu
ğu bu mli§kill anların istediği 
fedakarlık derecesini ve llilkft
metc-.e alınması kararla ttMla.n 

resmi gazete&:. n~len oıq tir. 
aııirııam~e ~ biWUı qrta; Hnva yolile nakledilen bir til- Ankara, 28 ~.A.) - Büyük 
okularda 1talyanca mecburi <r. mene mensup p!U'B.§ft~er, h- mıet Meeliai isi Abdülhalik 
laca1dır. ı giliz hava kuvvetleri bömba tay Renaa bugiln eksprese ilave \?dil 

- - yftr<Jert tarafmftan yere mtliril- nıiş hl191;1iti. bir ~onla İzmir-
bütün teablrlerm ancak bu ikt miı:tir. Bunlar, vazifelerini mu- den şehnmızıe a~clet etmı,tir. 
g:ureyj temine matuf olduğucu ayyen zamanda bttlnnişlerdir. hrtnsyonda T!}'a:ıeti cümbur 
pek iyi takdir ederek bu te:tbir- Parasjll~ler, vaıüelerinin :son namına umumi katip «Cemal Ge
lerin a.zaml muva.fafkiyeUe tat• kısmında piyaae tara'fın8ar1 yari aeıcç, başv~kil doktor Refik 'Say 
bikini temin .için elinden geleni dım görmU.5ler ve İngiliz bahıi- dam ve sair bir çok yilksek ze.. 
memnuniyetle yapacai:Jndan & yesi taraftnt\an geri getirilmiş- vat t4raftndan i8t:lk);J81 ett~ 

Bir V a.şingtoıı telgrafına ~ 
nı~ ~erikan ordusuna men-
111p :ıtava ':Jntvvet!eridin taamıS :Bugün~ ıacnenin en d>üyilk mı:K.C.e sözlü 
ları neticesinde düşmanın ge- L:aili ve şal'kılı filmini görüyor. 
ai lray.qitatı ~: AL ,İ :il :ı\ A. ·e tüGM: RAMtL:ER 

?tbıhtelil.61 oıaı .. k :batanlar: L JI A at rA •da 

~irt.2ırlilı,trir kruv~.ör, 2mmh- Bugün saat 11 de tcnztliltıı matınle-~~~!!~ 

ınlniın. lertlir tir. 

np, 3 sarnıçlı gemı, 11 taşıt -~-

bir demzaıtı. ı -it: • it R .. a.11..1: 1•. . _ · 
.&emli ~ $aya.nıar ; vm11~n e e~ıur ugııııden 

8ır zırhlı, 15 ~ .. !. rll.ı?l\· 'f.&bly:ıt FukUltesi, Do~ab;:ın ar vı y;ı dek :R G 
rip, n ~t, bir tayyare gemi- vı:unıştır. "!az -.omesUrı der lerı ~ ıvı.uu;; bu b lb un ı 
al- ) dır. 
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Y6R0KALI 
~örük Ali, topukları !buldu ı bir -ı alrllteıı IOllra Kan but' 

:ve olanca, .kuvvetflc çekti. KaJı.. Osmaa bUdm oıdu gtıreşe ... 
hı" yeti§emedi. Borıu boyunca - BM.. o.ten KUndeci hR
llU'UlstU yere dii§fü ve yenildi. kim olmuttu gtinfe.. Şimdi 

-Oôz AÇıp Ju1pamnkla. bu i3 ol - Knnbur bindirdi. 
m~w. - İşte pehlivanlık buradadır. 

Fa.kat bu hıu eketıer öyle he- Demek hasmını ~u~ya, !>Ur.lı;
f ecanlı obnuştu ki .kurtulma. ya kırdı. Gilreşinı körletti. Bıt 
.ııe v~nilmesl.. sevinç.le ızbra • saat sonra da. g\irete kendi ha· 
b t>fr anda birleşmişti. Yörük kim olmuş bulunuyor. . . .. 
bamnını mn.ğliıp edince doğrul- - Sen, dua et Jd her ıkı gu-
ıiu. Galibiyet temennasını t.nk- reş te berabere kalsın.: 
b. - Yok .. Ben, bunu istemem .. 
K~ur Halid, wrulmuşa. - Delisin oğlum sen?. 

!önmüştü. Olduğu yerden güç- - Neden?. . • 
lülde kalktı. Ve hnsmile yine - Kara Mehmetler :fılan ka-

SABAH, ve AKŞA~~ 
Her yemekten sonra ıonde 3 defa muntazaman dişlerinizi ftrçalayımz, 

• • • ' • • 1 ' • 1 • • 

1 Askerlik tılerl 
Beyoğlu Yerli Aake.rUk 

den: 

Na/la Vekaletinden 
:ı. - Siirt vilayeti &dıillndeJd Kurtalan - Siltl • H&.idar lroprınr 

J'Olunun ~ei tih'Dblyc sınat fmaıtt~ ve makadam ~ ve üç{&\dl Jtuım:( 
mtaah 843.000 llrn keeif !>eden 1.l:wrhiden 1r:ıJ)Q}ı zarf usulile ekBfltmeye. ~ 
ka.nlmlstır. 

2 - Ek!lltme 20/8/9t2 tarfhlnc m~diı Cuma ıunu saat :t5 dO NMi• 
Ve'klıleU şcse ve Köpiillcr tclsliği eksiltme ve nrttırmn komlsyomındn 111• 
ıııincaıttır: 

3, .:.... Eksllhtıe prtnamesı ve buna b4rifh ıdiicr ewak Nafia VcköleU 
sogc ve kö.ffeilll'l' rcl!liiindc gür(llebilcceğl gibl t3 lira mulı.abllillOO 60flC ~ 
köprüler teıalltinden nlınabile<:ektlr. t 

4. - Eksiltmeye girebilmek için ~stel<1llcrin eksiltme tnrihlnden en 

ı 
nı '(lç gUn evvel bit fsffdn flc Nafin VekAJetlne mliracaat ed rfık )?u Ribt 
h;lci'I )'ap:ıbilcccltJ<!1'jnc dair ehlifct vestknsı alınnl:ın lftzımdıx. 

Ş. - btekUJenn 'l'ic!nl'Clt Od:ısı veslkıuılle 3?/550 lil'alık muvakk::ıt t~ 
m1natln:r1nı hnvİ ol:ırnk a490 Sn)'Jlı 1'".anunun t&~atı daJreslndc hnzırby~
Ctıkltın knpnb zsırflnr1 ililnc1 maddedl1)'nzılı eaatten bir saat C\'Vclioo kndar 
komls.yon rclsl!Rfric mııkhuz niuknbilindc "•mıelcrl muktazl olup, posta 
ile gönderlldl~1 takdirde 'J)ostadn olacaıt geçikmcler ve mnhürsüz ınd1ıtr 
laıb'lil eiit1riıcz (2853} (1447) 

güdiikle kucakla.atı. İki hasım, hı· sana, onları da ~ı~_arırsm or
nreydandan il.ynldılar. Çalık, tadan Kırkpınar kuçu~ ortasını 
olduğu yerde duramıyordu. kurtarmlş ~ulunursun · .. 
Söylenip duruyordu ; .- ~i, Kanburla, K~dn ıle 

Af eıfo Yörük ı gtireşımı ayırt etmek ıslerlm = Tam pehlivan .• be!. ~ha!.. Buraya neye geldik? ~Ü 

Devlet Denizyolları i. U. M. ilanla rı 1, 
Dmizyo1J.uı Umumt yi.i ~ nw ul hrifemi.ulc b.ızı t.'ldilüt y:ıpı1mıQ1Jr. ı 
1\JuaddcJ taııfe l • fart 9.C2 t. rihindm ii.Ibarcn b:taalNldllD blkaca'k 

nlan vapurl, rm yapılacak nakli,· t.1 tntbilc clunac:aıı:tır. Acen11l1ıımttuzdDn 

:fhtiyat eratın yoltlamolarınıı de- İstanbul Beyoğlu 
''am cdilınektedir, Yoklama sırası d • J • T •• k 

ve Yeniköy 
Anonim ıı~rıııya yazı1mışlır. Bu ııırayn gÖT(; aıre erı ur 

yo!d~malara gelinmesi H~n ~;ı~~~~· . G rA_ z ş İ R K E T İ 
Yorügu-.. seven se'-irciJer de ç,uk ortayı • kurtarmağa. degıl.. 

ba- d ~ Ortanın belalarını temizle.mey . 

2 M:ırt 942 Pl#ı.&rtosi: 313-SJ~ .. 
iôl-332 te-veııuuüıcr, 1 Mart 19 4:1 2 tarihinden itibaren Havagaz ı 

a Mm H2 s.ıı: aı5-.:3Je-sı.ıs-- sarfiyatı üzerine konulan tahdidatin 
t,'1ntor u ~-· '"k, Çnlık, oğlunun bu, mukabele-
- Af~: ..,y0!':11rük. ·; lermcı kurb3Jl olacağı gelirdi. Wıhat nlmabillr. (2877) aso tcvenuumer. kaldırıldı ı i&An olunur. 

4 Mnrt H2 Çarşamba: 81'i--4Jl&-! illl••••••iıiııiıillıiliııiııiııiıii•lllılliiııııilllliıiııillıiiılll••lllİ••llİİ - cıın o ·· .. .. Tam pehlivanca. konuR,uyordu. 
H~~bur Osman, .Tosunkoylu Küçük yn.'itan bir pehlivan ~ibi 

Kadır,ı. Çob~. ':~ı Kanbur düsünüyordu. Maksat !kaçuru&.k
Halıd m maglubıyetine hayret lı meydan almak değildi. Hruı:ım
~mi. e;<Ii. Hem de çabuk ye- ları teker teker ortadan çıkar-
nılmıştı. 1 mak lazımdı. 
~ öriik Ali, babasının~ yanı~:ı lhtiyar Cazğtr, kıs kıs güldil. 

g~lıp otnrdu. Çalık, o~ı.u:ıu o- Yörük Alinin yüztine bakt1. On-
P!-1P duruyordu. Ve ıkısı de dan sonı·a Ça1ık'a dönerek: 
birden: . , .. 

1 
1 - Çalık, Yöıiik senin gibi 

-: Afcrın ~na Yönik.. 1 ııehli\•an değil.. Tam pehHvnı• ... 
Dıyc methıyeler okuyordu. Dedi. Hakikaten Yöıük Alinin 

Kaubur Hnlidin, Yöriik Ali tara- bab:ısı küçük bir pehlh'ımdı 
fınan. mnğl\ıbtycti eı;ere mü- Hnkiki bir güreşte büyük orta
hinı~ı... . . . . cı idi. Kasaba ve köy gUı c le-

Yorük, keyıfh ıclı. ~)aha !1efe- rinde baş altına giiresirdi. O. 
bi <lolu duruyordu. Hıç kesılmc- ödül almağa alışmıştı. Bnş ol
mi~t i .. ~a !!_l~l~ıdan evvel. gü- mnğa d ğil .. Fo.kat Yörük Ali, 
r~ı bıtırdı!,'l ıçın oturup dmle- ooiil almaktan zivade meydan 
ne<-ckti. Galipleri bckli~•ecd.ti. plmrğı düslinüyordu. Küçük or
Kıiçük orta güre..~i üç gün siırü· tada ne kadar hnı;nuları varsa 
yorı.:ıu. Birinci gün iki pehlh:an- beomni temb·Jemcli idi. 
J., hesnplaşmak liız.ımdı. Güre.->· • • • • 
cıler çok olursa. ikinci g;tinil eli:! }{anbur Oaman, Kiindeciyi 
ıki hasımla boğusmak icap cıii- kkrıır altına almıstı. Ve ı:;ı
yordu. Son fü;üncii gün başa ka- la bir sarına ile bağlamıt}tı. Klin
lan (,iftler gürcsirdi. teci ok usta olduğundan ken-

Kündeci Hasan, ilk clladc elini müd.üan edebiliyordu. Kan
kaubnr Osmtına gür~i yetiı·dı- bıır, bin bir aı:;mazlarln hasmını 
j;i h~ ide son ellerde durnlamlfi- ymmeğc çaluyor, Klindeci de 
tı. Çok usta olan kanbur Osuut_n uin bir mukabelelerle yakasını 
ha.,mının güresini buda.ya, hu- hurtarmağa savaşıyordu. Öyle 
(ltı.ya yok etmişti. Künded Hae.a- bir an geldi ki, her iki pehlivan 
nın eski hızı kalmamıştı. :Kun- paça ııac:;ayu geldiler ve loğru
hur Osman hırpalayıp duruyor- lup ayağa kalktılar. 
du. l\'.ündeci tek paça. kapmıll. 

'Hnnbur ltnsmını toparladı,!ı Doğı ılurkcn Osman da t:ck pa
rrihi götüı üyor, bastırı •orcJu. ça aldı. Paça, paçaya gclmişkr
Künn ci, bin müşkülatla hasmı- di. Her iki ta.raf ta paçalarını 
nıa dinden kuı:tuluyoıdu. \<U\iaı.-dılar. Güre~· tekraı· n.yak-

Ç'opara, Tosunköylü Kadriye t~ başladı. 
rdir.ce Çingene olanca zorı rb Yöriik Ali, hırsından oldmrn 
knıışı koyuyordu. Her iki pehli- yerde duramıyordu. Künd ci de,} 
\•rııı birbirlerini boğuyor, kıvm- Kanbur da iki taraflı güwl .gıi
yor. eziyordu. Azılı Çiogl.'M, reş;yoı lnrdı. Y<>rUk babmıına 
'l ornn köylilyc neler yapmıyor- hit abe'l · 
du. "F'nkat ondan daha nulı cılnn - Baba, gördün mü ıx:lıli-
Kadl'i de Çoparın hakkıııdnn \'tıl"hğı ?. 
y.elıyoı'Clu. Yılmak nedir bılnıi- - Nasıl görmem be?., lkısi 
yen Çopar, en kuwetli boyun- de pehli\'an heriflerin .. 
durukları yediği halde yine iıns- - Ne güzel kalktı Kündcci 
mm:. muknbc·lede kusur etyııi- değil mi? .. 
~oı clu. 1 - Güzel bir tek paça kalkış. 
• Yörük Ali, babasının ve ıhti- - Knnbur Osman da iyi kar-
ynı Cazğmn I<azandibind ki o- şıladı hnfuıını.. Fakat, paçayı 
tu-dıığu )erden bir yer nlmı tı. \'eımiyecekti altından. 
::ırtmfü~ havlusu m ydanı scy- - Ne yapabilirdi? Ayağı hmı-
redi~ ordu. Yörüğün en ziyade mın önünde idi. 
dıkkat ettiği gür~ l{anbur Os- - İstese vcrme7.di. Ustn ııch· 
rotınla. 1.'o. unköylü Kadı ir.in lhnnlal' güreşirken bunlara dik 
giit t'.'8İ idi. kat ttmelidir. A vnnaklar gör-

Çopnrm, l{ndriyle dikiJişine 111-:z ama, ustalar göriir, bulur. 
hny•ıın olmuştu. Nn.sıl olmazdı'? Künteci, nasıl buldu paçayı? 
YC\rüfün meydaııdan çıkardığı Kanbur Osman, bunu düşi'ne
Çopar, yine Yöıiiğün müstak- medi. 
be:l hasmına. dikıliyordu. Bu, di- Ix-meğe kalmadı .. Kanbur Os-
kili kendisine bir paye \ermiş mun hasmını toplayarak a-
oloyordu. Jclncel '"rdü. Yörük, der 

Çalık, oğluna dönerek: lıal lRfını kesti \'e, heyecar.la 
- Yöıiik, Çingeneyi göriiyor meydana çevrildi. Künteci uçu-

rnusun, na 1 dayanıyor? yol'du. Hem de dolu dizgin uc,:u-
0 n'· Çingenedir.. O, ne yordu. Kurtulmasına imkan yok 

domuzdur? tu Eğer Kanbur, çengeli yetis-
-- Bilmez miyim? liri~ sırtı yere ~urac. kt:ı. 

izmirde bir çocuk 
Haılanarak öldü 

İzmir, (Hususi) - Knrabu -
nmcla Yenic:epınar k<iyUn<lc 
Meliç kaıısı Sebiye, dikkat.(;iz
lik ve tedbirsizlik ylizünden bir 
yaşındaki oğlu F'aik'in ölümü -
ne sebebiyet vermiştir. 

Kadın, çamaşır yıka.:mak için 
ocakta bir teneke su ısıtırken 
oğlu Faiki evde yalnız bırak
mış \'C su alıtıa.k için çeşmeye 
gitmiş, o sırada. zavallı yavru 
tenekeyi elleyerek devirmiş \'e 
dökülen kaynar su ile vücudu 
ha lanarak ölmüş.tür. 

r "Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

na.,ıık maktu ela.rü 'JGO 
Biriuei 1i&7fada eaatiml 500 

Jlduc! " " l50 
Vçüneü 

1 Dördu.dl 

.. 
,, IOO 1 
,, ! 00 

- Onunla güreş tutuşmadıh- \Arkası var) 
çn belli olmaz .. Eli çok ağır, ga- fjllft------••••••••••••••-~ ı 
kR:_b~~~f.~ftir o.. TÜRKiYE CÜMHURIYETI M 

- Ben. onu meydandan çıkn- z • 
tıncnyR kadar göbeğim çatla- J R A A T B A N K A S 1 
mıc:tır. Çıkmaz o kolay kole.y 
n11.:ydandan ... 

- To un köylün'ün bası be
Jicn ... 

- Böyle giderse çıkaramaz 
Çingeneyi me'ydaııdan .. 

.. - Belli olmaz ... 
- Ben Tosunköylüyü dediği

niz k:ıd bulmadım. 
-- jDeme oğlum! O, çok pch

li mndır .. Dikkat et! •. 
- FAliyorum .. Kanbur Osman 

ondan daha pehlivan .. 
- Yanılıyorsun? Tosun kôyJü 

de pehlh'andır. Fakat Çingene, 
güreşi bozuyor. 

ı - tyi ya .. Pehlivan adam has 
m1n.1 giircşi boiduntr mu hiç?. 

- Öyle değil baha? Pehlivan 
ad .. m hasmına güre.~ni xabul 
ettirir .. Bozulmaz. Bozdurmaz. 

- Doğru .. Ulan, 68.Jla laf ye
ti13mez. Demek Ko.nbur Osmanı 
dnh:ı ziyade beğendin.-

it.,.. -- ıe.. - ......,_: 100.MO .... ~ ...... ... .. 

Aa-. adedi: -
..... "• Ta..rt hw ,..,,, .,_~il• "'~ 

..... lı~Mkre eatlO lira lltH•IH ..,.,.... 

ZWaM ~ lr:Ulnbua&a .... amarmz -nı ............. • 
llZ &O lina bulumnW'a ııenede f .. O'kiho* kira ile lllllM'•"' 
p1AIMl ._ ~1• daldl!•caktar s 

4 dad j MO Utalık 4.000 Lir• ~ 100 Mlell it Utiıld!: tı.o Ltftl 
4• • • t.000 • ~ •40 • !UMa 
4 • 110 • ,uıoo • 110 • • • .- • 

40 • 'HO • ıuıoo • 
DiKKAT: BeuplarmdaJcl paralar bir ane iç1nae &O Uraıi!an at1Jı 

d.~ycnlere fkramiye cıktılı takdirde ~ !O 1azlub"Je verllecekUr. 
Kur'alar eeııede dört defa 11 lılart, 11 ilazina, 11 EJ,• 

IUI ve 11 Birlnclk&ıun tarilılerinde çekilooektir. 

- Evet.. Çünkü Kı.indeci ile 
b n de güre tim. Bilirim huyu
nu usta biı· pchli\'a.ndır. Öyle kol y kol ::') ı ul az.. Fnkıtl•lfJmı _ _ _______ _ _ _____ ._._ 

3211-327 t vcllütluler. 

dart 942 Perııembe: 319-820-- pııiııııiıııiımİİİll-iııiııllİııiııİlllııiıım-llİlllİ---.-~-ııı•---•11[111!1._._ 
J21--322 tc\•ellUUukr. ' ı B r fJ vl i T k f 1 d • ki•• 1.. •• ·ra·,...ı 1 

(1l\fart942 Cuın.: 323-324-325..,., e Og il t',8 l ,.ar_ lTe OT U,ğU lıaıt l rJ 
:i2(l tevdlüUült'r 

' Ada 

fSTA!."BUL 

Şehir 
Tiyatrosu 

r~pe~ Dram .Kasınında 
Gündilz ı:ı:ıt 15,30 ela 'e 

Bu ~.kpm ~t 20.30 da 
PARA 

Yaz.an: Necip Fazıl Kısaküı't'k 

* İstiklal Oad. Komf'ıdi KWRlAda 
Gilndilz ~t 15,30' da ve 

Bu akşam saat 20.SO ~a 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

Fatıh A5kerıı1< Dalre$lndel'): 
1 - Bey;mt :ıskeı lik .ubeı,i 16 

Şubat 942 tarıhinden 'itib:ıtcn h.ıÜ 
faaliyet~ geçmijlir. 

2 - Bcy;17.1t ve KOÇilkp:ıı:ır mıhl
yclui nüru.:;larmda k;ıyıtlı yerli er
)l.:'hı, yerli Eminôn(i şubesi yanm
d. J,i Heyraıt asJ·erlik ı;ulw~lnc rnli
r.ırnaltarı ilan olunur. 

Bcyojjlu Yerli Aı. Ş. Bık. lı§ındıın: 1 
Aşa 1ıda sınıfı ve rütb !öl )'nZılı gu .. 

bayın ncel<' şubeye miirac:ıatlnTı ılln j 
Yd. Top. Atrm. l'Jwrtaf:\ oglu lb- j 

olur.ur: 
rnhım (556!)8), ( 

DOKTOR-• 
HAFIZ CEMAL 1 

Lokman He~im 

·I RADYO PRDGRAMI I! 
- 1 MART 1942 
8,30 Program 18.45 (Ziı-.. at 
8.33 Hıı!iC prog~ Sa::ıU) 

ram (Pi.) 18 55 l"n~ıı 

8.45 Ajans Heyett 
haberleri 19.30 AJnmı 

9.oo Hnıır lıtı l:ı<!rı•ln 
µnrı;ıılar 19.45 KôıH1$1n:l 

9.15 Evin saati 19.55 'Meşhur 
12.30 Pl'ograın O\'kt'Slı11 l:lr 
12.33 Muhte.liC 20.15 (Ta'blı t 

ş:ıı·kılar Aııa) 
12,45 Ajans 20,iSO Şnı'kı ve 

haberleri 1 Türk\llcr 
13.00 Şnrkı ve 21.15 Temsil 

turkuler 21.35 Cığan 
lS.80 Salon or- Havaları 

kcstrnsı 22.30 Ajans 
18.00 Pl"()gram hı.ıberlP.ri 

18.03 Dans 22.45 Program 
orkcı:tra~ı ve knpanıs 

Üniversite Rektörliiğiinden 
1 

Y~rfürn dileil ile mur.ıcaat rtmlş oJn•l talebenin her gün ~:ınt lt den ı 
lS ~ ka<l:ır rcktörlüii4..' baş vuı-ma!Jrı. C2802) 

Çorum Doğumevi başhekimliğinden 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 

b .. yındır:ık ışleri genel şartname& yrıpı i len 
1 

tıa,,. hekımllilı.dc 

l st. Figat murakabe komisyonundan 
1Uın No: Lf7 

60l 

652 

61 

'J99 
C:l3 

ti'll 

1 

3 

7 

5 

22 

12 
57 

l 

20 

1Ş 

19 

26 
39 

16 

l'i' 

22 

.rs~. 

Gümil s ıyu 
kıt m :ı. 

Gumu uyu mahalle inın .:-elime ln;h111 ~ullı.ı 

NoJu ;u .ının 1/2 hı .e f. 

T:ıhnıln edt\cn peddi 3605 llrn olan 3500 t,llö sı ır -eti 3 Morl :'1-ıt ı 
güııU saat 14 de S:ılıpnznrımln Aı;kt.!'i Jıırlrfk'iı\01> ~·011Jıntı.11 tln'kl hn H 
ma komiııyonunca ~Clk el iltme jlı.! Uıolc cdileccktir. ilk teminatı rr:1 life 
Jır. Şartnom her gun komis~orıd1 o l•kbılir. Jst.e-klil tin ılk leni. t 

mald;ıuı.u ile o gun ve ıınıtc J<0nliryond11 lmlnnıinıhın. ~2SUllY 

....,,,,, -

KEtlOliLE~: 

2 Şııp~t. 4,?.tayıs, 3 Altı~. 2 tkh\
cltesrln tarihlerinde fnpıtır. 

1stanbql ~ dahlliııds J'crll.ıtınngal köm\lrUntin kilo unn topinn --·•::..••••~··-··••m~:.Sıı•~i*i&~~ 
b,6, P<'rakende 9 kuru1, keza BulgOU"~a kHmurilmin kilosunn milnhcısıralı 
pcrakcndt> ~ ilU!rll 9 laınış auımf &atışına füıı. t bit edildiği ltftn 
otun\J?I' '~03:0 

Sahibi: A. Cemııleddln Sara,Qğlu N«ı;rlyat t~ UdUr.U: f>\ $;\{Yll Kıır. / 
Basıldıliı yer: (H. Bekir GUrsoylar ve A, Ce1Y1aledd n Saraçcğlu matbı; 


