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E V l Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. O .. IOD diyor th 

SONK.ANuN 
1 9 4 1 GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

"Her tacir bu kitapta rlSıterdiiim ıısulleri tatbik etmelı 
suretiyle bir iki sene &ibi kısa bir zamarı içinde mötterile 
rinin adedini bir misli arttırabilir Ben ba kitabnnda ırize bu 1 
~~nıı'4 nir~ti•nl'Um p;.,. c;11 troruı 

........ ______________________________________ __. 

TOPRAKALTI SERVETLERiMiZ 
ömür Istihsalitı 2 

Moskova 
Tekzip 
Ediyor: 

Sovyetler Birliği, 

Bulgaristana Af man 
Kıtafarı Geldiğinden 

Malumattar Değil 
isline Çıkarılacak 

Bu Hususta 
Bir Program 
Hazırlanıyor 

Kömür Havzasında 

En Modern Tesisat 

Vücude Getirilecek 
Ankara, 13 (Tan muhabirin 

en) - Toprakaltı servetlerimiz 
en ~eniş ölçüde istifade etmek 
in Eti Bankın kuvvetlendiril Kömür havzasının Eti Banka in ti kal eden 

11 Tass 11 Diyor ki: 

"Eğer Bu Hal Vakise, 
Moskova Muvafakat 

Göstermiş Değildir .. 
Moskova: 13, (A A.) - "Tass,, 

ajansı aşağıdaki tebliği neşret
mektedir: "Ecnebi basını, istih. 
bar kaynağı olarak Bıılgaristanın 
bazı mahfi11.erine atfen. bir kısım 
Alman kltaatının daha şimdiden 
Btılpuistana nakledilmiş oldu~ 
bu kıtaatın Bul~aristana nakli. 

işletmelerden biri n~n Sovyetler Birliğinin malüma. 
esi ve büyük bir mali müessese-,-------------------------- tı dahilinde ve muvafakatile de

vam etti ili ve nihayet Alman lo
ta Hının 'B111Pnr1standan ıı?ecmesi 

hakkında BuJear t:nikumE"tini!ı 
taJPbine Sovvetler 'Rirlieinin mu. 
vı.fakat ~v11h1 verdiği haberirıi 
;sa~ etmektedir. 

haline getirilınesi hakkındaki 
zırlıklar ilerlemektedir. 
Bu hususta verilen mütem
im malumata göre, hükumet 

~
k iş olarak kömür havzasının 
srt ve en modern teknik a1etler

teçhizatlandırılmasını düşün
ektedir. Kömür havzasının dev 

~
tleştirilmesinden sonra ve bu 
k'lik cihazlarla istihsalimizin 

,. ı:f>n"'~"' iki miı:1 irıe cıkanlması
~ gayret edilecek, . r~yonel ~e 
eknik bir işletmenın ıcab ettır-
~iai mütekasif ve mütemerkiz 
::: f.;til->.-ı:ı ı "'nve"inde ranc'hman

«mn arttırılmasına çalışılacak-
ır 

İktısad vekaletinde bu mevzu 
,.~rinde çaıışmak üzere teşe~

kil! eden komisyon en yakın bır 
~amanda bu faaliyetini ikmal e-
ecek ve hazırlayacağı proli(ram 

ılt modern sanayiin temelini teş
~11 roen kömür madeni ilmi ve 
lhPtodik calışmalar sayesinde is
f" ·~~imi?'i tpmitı PttiHPn b::ı<;ka 
d"' piyasalarda da da~a. faz~ 
~öndermek suretiyle muhım hır 
döviz kaynağı halini alacaktır. 

iaşe işleri lc;in 

Bir istişare 

Hey eti Kurulacak 
Ankar 13 (Tan) - Ticaret ve

taletind~ kurulacak iaşe teşkila
tı için icab eden kadro taslağı ha 
tırlanmıştır. Verilen haberlere 
~öre bu vekB.lette ikinci müste
Şarhk ihdasından vaz J!ecilmiş, 
l>alnız iki umum müdürlük ku
l'ulması tercih edilmiştir. 

Ancak iaşe işlerinin tanzimin
(\e iş birli~ini temin etmek mak
Sadiyle alakalı vekalet~erin mü· 
trıessillPrinden mürekkeb bir is
tişare heyeti teşkil edilmesi ka
l'ariaştırılınıştır. 

lrlandayı 

istila lçi11 
Hazırlık 

Almanyansn Ansızın 

Harekete Gec;mesi 
Muhtemel Görülüyor 

Mili ~elimiz 
Dün Ankaraya 
Avdet Ettiler 

"Ta~s .. ajansı şunu beyana me. 
nındur ki: 

1 - Ejter Bu~aristanda haki. 
kP.ten Alman kıtaları varsa ve 
e~er bunların nakli vuku bulu-
yorsa. bütün bunlar SovyPtlerı 

Cu .. mhurreı"s"ı ·ıstasyo- nda Ba<-vekil, Vekiller, Birliğinin malumatı harieindP ve! 
" muvafakati olmaksıZln vuku bul.; 

,. M··ık" E k.A T f d K 1 d mus ve bulmaktadır Cünkü Al. Askerı ve u 1 r an ara '" an. arşı an 1 manva B11l11ıırir;;tana Atmı:nı k1ta.ı 
. . . . atının gönderilmesi veya Bulga. 

Ankara, 13 (A.A.) - Reısıcilm-ı Sekreter• Dr. Fikri Tilzer. fSono: ~a: 5 Sii: 2 t 
bur ismet Inönü, hususi trenle- Mebus'lar, Ankara Vali ve Bele- --~--------
rile bu sabah Ankara'ya avdet diye Reisi Ankara mevki ve mer-
buyurmuşlardır. Milli Şef, istas- ' E · t ·· 

d B .. ··k M'll t M 1· • R kez komutanlan, mnıye mu· yon a uyu ı e .?Cüsı e- .. .. ·~ .. • 
isi Abdülhalik Renda, Başvekil duru ve dıger mülki ve asken 
Dı.. Rfik Saydam, Ankarada erkan tarafından karşılanmışlar
bulunan Vekiller, C. H. P GcneJ dır. 

Yunanistan Harbi 

İtalyan Ordusu 
Başkumandanı 

Değiştirildi 

Orgeneral Soddu'nun 
Yerine General 

Cavallero Getirildi 
Roma, 13 (A. A.) - Stefanı. 

Bırkaç ay istiranat etmesini icı.ıt> 
ettiren sıhhi sebepler dolayısifo 
Oıgeneral Ubaldo Soddu Arna. 
v ut l u.k. başkumandanlığından :ıt. 
fını rica etınişl,r Arnavuthk or 
dusu haşkum~.ndanlığını ~en-?l
Kurmay oaşi.<anı General Ugo 
Cavallero ctı<·rnnde etmiştir. 
Yunanlılar mütemadiyen 

ilerliyor 

1 
1 

Askeri Vaziyet 

ARNAVUTLUK 
KUMANDANI 

NEDEN DEGIŞTI? 
İ (Askeri muharririmiz yazıyor) 

Yunanlıların son yeni muvaf
tak!yeUeriı Arnavudluktakl 1-
taıyan ordusunu son derecede 
mtişı..ıl bir vaziyete sokmuştu. 

Bu &rtık gizlenecek tarafı kal
mayan bozgunluğun en açık de
ıillerınden biri, İtalyanların 
cepht> baş kumandanını üçüncü 
defa olarak değiştirmeye mec
bı..r ilmc.larıdır. 

İt:ıJyaı. taarruzundan sekiz, 
ı:loku.::. ay evveline kadar Arna
vu.iluktaki İtalyan kuvveUeri
niL lı:wnandanı general G( • !so 
·di Taarruz başladığı vakit bu i 
ıaı, Epır cephesi kumandanlığı
na geçmiş. umum cephe ku
mandanlığına ise general Pras
ca getir~lmişti. Bu general. İtal-
yanm e:r. maruf askeri muharrir
lt:rinden biridir. Harbden çok 

Atina, 13 ıA. A.) - Yun.ın zunan evvel, yeni modern muha-
propaganda nezaretinin re:ı'lli rebe teknili hakkında askerl e-
sözci.isü. m'.h=kii! arazi şarthn·•,a (Sonu: Sa. 4, Sü. 4' 
rağmer. Yurian ileri harek-'?ti nin , \. ____________ .) 

(Sonu: Sa. 4, Sil. 1) ' 

ncfü:esinde harap olan binalardan i>In 

Willkie 

Willkie 
ln9iltereye 
Geliyor 

Seyahati 2 - 3 Hafta 
Sürecek ve Vaziyeti 

Tetkik Edecek 
Vaşington 13 (A. A.) - Son 

devlet reisi intihabatında mağ
lup olan cümhurriyetçi namzet 
Willkie, yakında İngiltereye gı. 
deceğini ve bu memleketteki va. 
ziyeti bizzat tetkik edeceğini 
söylemiştir. Willkie, İngilterede 
iki veya üç hafta kalacaktır. 
WiJlkie, bazı tadilat yapılmak 
şartile, İngiltereye harp malze. 
mesi kiralanmasına dair kanun 
layihasını tasvip ettiğini. İngil
terenin mağlubiyeti karsısında 
Birlesik AmE'rika devlet1Prinin 
pmnivf>tinin c;arı;ılm·vaca gı hak
kınrfa lıir "'İ'i7 c;;:ırfntm<>rli ~ini c;Ö' 
lpmi.;tir WillkiP hunrhrı c;rınr~ 
lı11<;11<;l i.;lnril" moc:<tııl "l~;:ık ni 

·· ... tinciP olduğunu da il~vP ... t 

H opkins'in temasları 
Londra 13 ( A. A .) - B Roose

velt'in şahsi mümessili Hopkins 
(Sonu; Sa: 4; Su: 3) 

•• 
Afrika çöllerinde düşman tanklarının harekatını işkil eden Ingiliz antitank bataryalan 

Afrika Cephesinde 

Tobruktaki 
Çember 
Daralıyor 

Muhasara ikmal 
Edildi, lngilizler 

Kıtaat Yığıyor 
T nndra· l:l fA . A.) - Tavmsin 

Libya cephesindeki muhabiri bil-
'o ıri.yor: 

Bugün artık hiç kimse, kara. 
denlı. veyabud bava yolu ile ne 
Tobruka girebilir, ne Tobruktan 
'çıkabilir. Vakıa. bir iki gün sahil 
bovunc? bir ~edik mevcud bu
lunmuştur Fakat ya şaşkınlık. 
"ı·ı ina(l '1PV::ıhıuJ O::ı tl'ltl?P,.,.,<;17,• 
hltan, İtalyanlar, bu gedik.ten 
~stitade etmemeyi tercih eylemiş 
!erdir Simdi bütün ~edikler ka
,patılmıstır Ve muhasara eden 
J· ... .,._ .. '"'+ ı"- "rr."".,.,,lr ...... 'h~,. +~·~f1n-

dan 80 kilometrelik bir cephe ü
zerıne durmadan artmaktadır. 

Şehre on beş kilometre mesafe 
de kain be~ tayare iniş mevdam 
j~askınla düşmandan alınmıstır. 
\tnli(iliz hava kuvvetleri, tanklara 
ive piyadeye yolu hazırlamak Ü· 
1ere bütün faaliyetlerini sarfet
nıektedir. Son iki ay zarfında bir 
'l!ün rahat yüzü Ji(Örmemis olan 
Oiman hariç. Tobrukun diğer be
yaz evleri az çok salim durmak
lt.:ıdır. 

Muhasara altında bulunanla
rın yiyecekleri belki bir kaç haf· 

1t., •rpt,.,.,.lT kad::ı,....:ı,... li'~ln:ıt il'P

cek su azlığını göstermeye baş
la vacaktır Tobruka su, hemen 
ı}lemen tPmamile. 200 kilometrP 
fima! earbide Demeden vel..ken
lilP.rle ,l?e1mekte idi. Fakat bir 
kat'! j?ijndPnberi hic bir velken•j 
hıri!b: harb ızemileri i.1e karsılas. 
ımak ihtimalini göz önüne alama
trıaktadır 

Esirlerin dı>diklerine ızöre. Der 
(Sonu: Sa 5: Sü 5 J 

Pariste iaşe 
Vaziyeti 

Güçleşiyor 

Almanlar, Suni Bir 
Kıtlık ihdas Edere~ 

Vichy'yi Tazyik 

Etmek istiyormuş 
Londra 13 <A. A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: Alman
ya yavaş yavaş Parisi açlığa de
ğilse bile, kıtlığa maruz bırak-
makta ve vaziyeten istifade et
mek için mes'uliyeti Vichv hü. 
l{\ımeti üzerim• ııtarak is~al altın. 
da bulunan mıntaka ılE> i~gal al
tında bulunmıvan mıntakanın 

rasrn ıac-mR 'k ic;trım<'kt~·rli r Pa
ric;fp iııs;ı vaıivPti acınac-ak bir 
halciPdiT Rirk~c- h~ftRciır P::ırı<;. 

tf> E>t hnlmıı1' hı>mPn hPmı>n im_ 
kanc:ızrlır. Vanasılma:r bir fiatla 
tearik edilC?biJPn veı?ane sebzeler 
patates, karrı·h~har ve havuC'tan 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

1 
• • j Almanya ve ltalyada r ngıhz .,,_ 

Askeri Heyeti Muhtelif 
Ankarada Hedefler 

General Marshall Cornva11 

Ankara, 13 (A.A.) -
İngiliz Ortaşark Kuman
danlığının mümessili Ge
neral Marshall Cornvall 
ve Hava Vis Mareşalı 
Elmhurst bu sabah To
ros ekspresiyle şehrimize 
muvasalat etmişlerdir. 

\..WWWO(OIWM --- J 

Rumen • Macar 
ihtilafı 

Alevleniyor 

T ransilvanyamn Birçok 
Yerlerinde Protesto 

Mitingleri Yapıldı 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Tran. 

~ilvanya ahalisj pazar ~nü Tran· 
tsilvanya sehirlerinde bir cok mi· 
thn.ızler akdetmistir. Bu mitin~lPr 
lr•e söz alan hatioler Romanvanı'l 
l~.ıtacar•stan alevhinde vaohğı tah 
,rikatı siddetJe protesto etmisler
dir. Miskole'de yapılan ve başvP
lidl Telekj'r;- nP h::ızır bnlundu· 

(Sonu: Sa 5; Sü 6J 

SIRASI GELDiKÇE: 

Bombalandı 

Petrol Tasfiyehaneleri 

Tayyare Meydanları, 
Doklar Tahrip Edildi 

Londra; 13 (A. A.J - "tebliğ" 
Ft'ansa. Belçika, Almanya ve 

İtah~ada muhtelif hedefler paza
rı pazartesiye bağlayan }!ece fn. 
f1illz tayyareleri tarafmdan bom
IJ:ıardıınan edilmiştir. Brest dok
far,nda yüksek infilak kudretin-
1'1-ombalan ile hücum edilmiştir. 
Bir dePo yanmış ve askerf liman 
ı<fa cti~er büyük bir :vanınn çık
lmıştır Havr ve Lorlane hücum-

lfar yaprlmıs bu iki limanın dok
lat"mda yüksek infilak kudrein
de bombalann paladı~ ~örül
mü<>tür Vannes ve Chartres•de 
ıtayyare meydanlannın bfnalann 
da vanJOn çıkanlmıs ve Evreux'. 
ıde bir mikdar düşman tayyaresi 
yerie vakılmıştır. 

Tayyarelerimiz dün }!ece. Al
manya Belçika ve İtalya üzerin
de de uçmus ve petrol deooıanm 
Psaı:ı hedef ittihaz evJemistir. Bir 
kücü'k tPsekkül Reı.rensburna. di
P.:er bir tesekkül de Venedik civa 
11ndı. Porto Mercherava ıtönde
rıJmistir Bu iki sehirde de mü
him petrol tasfivehanelerl mev 
ruddur A1manvada Reıtensburg 
ı:ehrinde bir çok vane-ut cıkmış.. 
ır. Ostend€ de büyük bir infilak 
,·ukua gelmiş ve yangın çıkmış
tır. 

ftalvad& Porto Mar~herada he 
cld. hücum eden ilk tavvarenin 
Pttığı yanınn bombalı:ırile tutus
Mustur Evvela a1caktan acılan 
Mıtralvfü. atesi ile hava dafi ba
t::ırvalan rusdurulmmıtur. Bunu 
r-ıüteakib cok alcaktı:rn e'1r bir 
bomba atıl1"" 1 "' "P bn bom'lı~. tas-

(Sonu: Sa 5: Sü tJ 

ŞAİR HOMİROS'UN 
MASRABA MASALI ( ·) 

Çeviren: AKA GÜNDÜZ 

M asalın ip~ s~pı ~lmaz •. Zemini zamanı hiç bulunmaz. Doğ. 
rusunu soyhyeyım mı? Bu masal dtihı Yunan şairi Homı

rosurı değıldır. AristetaLisirı de hiç d~ğildir. Hele Diyo3enın habe
rı bile yoktur. Anlıyacaığını2 tıpa.tıp erzastır. Fakat BerLın erza.sı 
da degıldıt. Onlar pek tapon oldukları ıçın bunu ben uyc1ı.r. 
dum. Yanı eskı bır fıkrayı evırıp çevırerek Homırosa mal ettım. 
Etliye sütlüye, suya sabuna dokundurrna.mak için. 

Malum ya, asırlarca evvel ölen Homirosa yüklenince sahibine 
ıcımse ilişemez. Meğer ki yeni bfr balaban Roma imparatorluğu 
kurula, ordul.arı Atinayı ala, şairin kemiklerini bula da tavana 
asıp idam ede. Ölme dahdahım ölme, yonca bitsin de ye .. 

Rahmetli Homiros, llyadanın bilmem kaçıncı zeylinde şöyle 
anlattyor: 

Fakırin biri diinyay1 döne dolaşa Romat/a varır. O sırada Ro
ma panik halindedir Kartacalılar mt ynkla~ı yor . Hunlar mı soku. 
!1ıuo1 nPUSP ne Alan satan, kaçan tutan belh değil. Lat anlıyarı 
"IPrı qt>lsin. 

Bır gün tkı gün F'akın.11 !ZÇlTktan kaburpnlart fırlar aiHen 
r:;tıkurlasa Kirrrle11 bı-r rWım ekmPk ıstesP r~en ~nna nP'r!J dıyor 
~1mde11 <ıadakrı dilense lbasko l<apıya! ı C'e1•aPnn1 atıyor. 

Bir gece bunalmış. Açlıktan olecek. Ne yapsın1 
(Sonu: Sa. 4 Sü. l) 

(*) Bu yazının nakil ve tercüme hakkı serbesttir. 



Yazan: Alfred Fabre . ıuce - Çc\•iren: Ulunay 

1 
arİSİn Resmi tebliğlere gelince: 

<ilome r 
• • • 
tesın 

aı ıste da sı.ng er kap nm il• 
hatta ~tı.ı b "'"''...ı.ı.ı , 

gu.:;etcıcı bl.. tc.ı. k•d .u..ı u.ın.,.,ı. 
hcwmı teo ... 6ıe .. l.ı.ı. ::. 1.. .. :ı b~

tos nıha:f t nın teıJ ı rıru u 
tırla ı~ordu, ta ı..1 ra m çUıJ 

Payitahtın birkac kilometre öteıl bır eda vardı. Bır c p ın ıil• 
b!r bup cephesine benziyordu. oradan bıraz nu uz c<ııım . ' 
Ağır urhh o• mob ll r geçtiklerı l' c. • u k d ede 
yerlerde ate koltulıırı t rak mıye :::ğı tabı odu ~ • n teb 
yolliın titretiyorlar, üzerleri dal- , lığlerde yer go tcnn k ıc p edı-
larla, rapraklarla örtulu otomobil- yor ve 0 h d b t b 
lcr kotu uyorlar; k.6ğı Uannı gös- e u n ı ,r 
termeyi ihmal eden ıo!orlerc nö- ~oktada tcmerkuz cd ) urdu. 'I eb
bet.çiler ateş ediyorlar!.. Köyler lığler Par~linın b kma ını bCV· 

tamamen boşalmış, kalıı.nlar da ne dığı borsa ılanına ve sın ma per
olup ne bitU lni anlamak lçln ka- delerine de ilave edılmLştl. 
pılıı.rmm e~lilnde ortalığı tecessüs Mayısın son haftasında aktua-
ediyorlm'. liteyc ait bir film büt n l<,rıınsn 
------- ya isitlanın muhtelif sainhntııu 

25 _ gosterdi. Ekran üzerinde siyah 
tahtasında tamnmlanmnmış b r 
cümle olan bir mektep gorülüyor. 
Bir taş yığını haline gelm ş bir 
kilise, ıkiye bö ünmüş bir çan ku
lesi, içinden yan n ve bini n ' re 
pencereler·na n .,, •l r c•k n 
kargir bina u. On

Bu daJmk ailelerin azası payi
tahtta çalı yorlar. Şark lSta~yo· 
nunda bır tabelada şu kelııneıer 
yazılmış: 

"Kaybolanlara (randevu) yeri". 
Tabelanın altın kimseler 

dan sonra ölu eh rl yok .. Kaybolanlnr busbütun baş
ka taraflarda koşuşuyorlar. * * Parislilerirı it· 

* * Buraya gelemezler, 

değil mi? 

Harp cephesı ununde: 

P arise bir motörliı kıtaat 
sırı verı;e Parıslıler aı tLi'O 

buna hiç hayret bile etmıyecck· 

!erdi. 
Ayın )'İrmi birinde herkes ne

fes aldı: Alman ordusu den.zc 
doğru gidiyordu . 
Halbukı bu manevra doğrudan 

doğruya yapılacak bir taarruz
dan daha tehlikeli idi. Zira bu 
suretle Par.ısin mudafaıısına gele
bilecek bir ordu kiunılcn ihata 
edillyordu. 

Fakat ne olursn olsun bir hafta 
için Par.sin emniyeti temin edil
mişti ya. 

Hava teneffüs edilemiyecek ka
dar ağırlaşmıştı. Parisliler artık 
dünyada ne cereyan ctt ğini düşü
nemiyorlardı. Bununla beraber 
insanların bu hodbin düşuncele
rine rnğmen tehdit daima mev
cut bulunuyordu. 

Payitahtın birkaç k lom"tre 
öte!i bir harp cephes:ne bcnzıyor-
du. 

Ağır zırhlı otomobiller geçtik-
leri yeı·lerde ateş kokulan saça
nık yolları titretiyorlar, iızerle
ri dallarla. yapraklarla örtulü 
otomobiller koşuşuyorlar: ktığıt
larını göstermeyi ihmal eden şo· 
forlere nöbetçiler ateş ediyorlnr!.. 

J{öyler tamamen boşalmış. Ka
'f }anlar da ne olup ne bitf ~ini an

lamak için kapılarının eşiğinde 
ortalı~ tecessüs ediyorlar ..• 

• .... 1 
• 

emen biitiin diinya goze 
tclcri. a~ ladnuberi, öl 

miiş f nrzettikleri Frnn Bl • me 
zurn siiriikleyen ehe l ri nrcı 
m;ıkla mesı:rulcliirlcr. n llıuki 
lıakik tte, Frnn a iilm ·· c! ,il, 
bilakis do"•urmuc; bu'ı nuyor: 
r;· .. 1.;· , i" , · ~ıo:etrl Tdc 
okwnaktııyız ki, bu iin lCr yii· 

zunde, bir tnnc değil, bilakis. 
biri i· 'Hiir", diğC"Tİ de: "Esir" 
sa\llnn iki tane "Fr n a" var. 

Vakıa mn'"ec;nl Petcnin Fran
sasındnn bahse fonler, onu e ir 
sn:vdıldnrmı r<' men ııçıw• \ur
m~ıyorlnr. Fnkat onfor. gene· 
ral dö Gol Frıınsosından bnh· 
se~crken. 

"Dür" sıfotını kullannuıkln, 
Mare~nı Petc i' rnnsnsını esir 
sıl\'<hldnrım nnlatmıc; olmuyor· 
hır 1lll" Ne tuh'.!fdır ki. hu son 
hnrbden evvelki dllnyn, 
Fransanın Avrup• kıtnsındnki 
lw;mım lıiir. ve di;;.cr kıtnlnr
dnki pnrc;nlnrını esir sn~'• ·ordu 
lhlbuki ~imdi. Fran nın hiir 
a\ ılım kı rnı, Ö7. Fransız vnta· 

nı c'rı;.il J,H"kic; ec:k;",.n esir 
sayılnn Framnz müstemlekeleri· 
dir. 
Eğer bu ''nzlyet, bir Jınkikn· 

Tamir l<iin Açılan 

Y oflar ınalı 

ar ı:tır-

tın ıtııd t ol Bl dl 

- Fronsn niçin ma "•lub ol
du?." 

Sualine ve·· 1 "lecck en i n· 
betli ccvnb şu~ lu: 

'' - Mü: tcn1l clerini hii· 
riye kauı tı rmnk i(in!" 
Vakıa bir cck k m elere so· 

rar.mnız1 hu hn b"11 sonun ın, 
hütiin miiskml k 1er hali n· 
ten hürivctlerine nvmmcalt
lardır. Fnknt, h<'nilı har tn so
nunn hay i vakit • t•nd ğunn 
ı!'"Tc. 1 u h.:'l\ alin şim ··ıfon t"' 
hrıkk ık f'tt•Yinc inıın~ttk J?U 
otur. Fııknt biz, imdl'il<. "mü 
tcm'cke", ve "hiirivct" kC'1• ne 
terinin yıın ynnn gePşini biı· 
foli hn,ır sayrıl>iliriz. E c~. 
ınıistcmlckcler, hiç d<'~İ .e gn
ıetc c;nhlfeledr.dc hürh ete ka· 
vrısu•J.ırkcn, hiir üll eler e-.a
rct altma ginnec;<''erdi. duvn· 
<"nf..rım ız "'<'' i ç et C"1te d" a de· 
rin o!acnktı. Fakat gelin gi)rün 
ki, şu aşi!tc hiiriyet. hiç bir 
~urda yar olmadan, diynr di
) nr dola ıp dunıyor: Acnbo in-

• • 

r 
\.. 

• ava eneme ı 

Denemeden ·Bir Glin 

Evvel t-lazırlıld r 

Davası 

Yazan: Naci Sadu/lııJ 

u da bir hazin hikfı)'edir. 

Gözden GeçirjJecek 
A;'I' \•alığın Kemalpaşa mahafe· 

Pa .. ıt korunma denemesi için ı-inde, Ahmed üleş adında bi: 
yı:ımlaı hazırlıklar bitmek üze- ,·atnndaş ynşar, - dnha doğrusu 
redir Denemede çalı.,acak ve va- çok f kir olduğuna göre - :.üru 

ı <' 'K o n 11 O mar:. lle ifta nür. Bu fakir fakat izanlı vata\\· 

1 

iye takımı ile 40 sıhhi yardım ve da niifus sivasctimizin icalıa 
1 

Q • 

ı ı g z. kıpının butun teçhizat a- tını miidrik olacak ki nırdunıı 
r~ tamamlanmıştır. Diğer ekip

1
e· tam iiç evlfıt yetiştir~iştir. Bun· 

rın de noksanlarının tamamlan-, dan beş ay evvel de dünya ;ı 

'fc kapı F 1 :u-a er\•er Oem;yeti, diin miirscıis doktor Gn1ip Jlnkkı 
l' tüniin (ili\miiniin dörrl "incii yıl tlöniimii rlolayısite muhitindr.ki 

fakirler~ viyrcek. ghıec:ek ve yakacak dai:'ıtmıo:tır. Resimde 
yardım görenlerden bir kısmı ıtörülmektedir. 

ve htiyacı l 

~ • 

l or 
Şohrimizd Çuval 

25 Bin Çuval Kahve 

Kahve Var, 

de Yoldadır 

B'r kaç _günde-nberi ehrlmiz
dekı Jmru kahveciler kahve sa
h farını tahdıd etmişlerdir. H:ıt
tfı c zı 'kı.ru kah· eri'er, ka ve 
atm rrıak tl"dırlar. Bunun se c· 

bi ., hirdE kahve birnr ı>mrt.,de 
• 000 cuval kahve st-0l;:u vnr~a da 
ticaret vekaleti bu kahve'erın sa 
tı a çıkarılması için henüı emir 
Vl rmemiştir. Bundı:ın bac;ka j?Üm 
rükte de 500 cuval kahve bulun
nı..-ıktadır. Alakadar1arın verdiğı 

izahata göre, bu kahveler plya
sayc çıkarıldığı takdirde, piyasa-
daki kahve darlığının önüne ge-
çilebilecektir. · 

Cny ve kahve birl'ğinin sipa-

Piyasada: 
·---·------

vo 

riş ettiği 25 bin cuval kahvenin 
de vak~nda memleketimize gele
ceiUnden bahsedilmektedir. Av
nc:ı Brezilya kahve şirketi de, 
kahve getirmek için teşebbüslere 
ir'şmi tir Alilkadarların ifade
ine gÖrC' sipariş edilen mallar 

e: linccyt. kadar. elde mevcud 
1500 çuval kahve stoku ile mev
cur istihlaki kar~ılamak kabil O· 

l:ıc· ktır. Fakat bu kahvelc>rin sa
ııı;a çıkarılması için vekaletin i
zin vermesi icab etmektı:>dir. 

Kahve darlığı vüzünden bele
diyenir. mahli'ıt kahve satıslarına 
mı.i.saadr edecef1,i hakkmdaki ha
ber. be1ediye alakadar makamla
rı aarafından tekzib edilmistlr. 

~--

M r:iftc: 

erin Ders 

m 'lli4 <' h~~l~a bd!r. ar· dördiiucU bir çocuğu gelnıi 1ı 
Deneme gunu farazı bombal Fakat menhus bir tesadüf, bJ' 
· ık rı an yer er kıpnı- dördünci.i yavrunun doğum I~ 

zı, gazlanan yerle: sarı, tahrıp e· talihsiz anasının ölmiinü a~ni 
.. . • 1 t rıı:- -;wııh re.nklc bo- gline rast getirmiştir. 

yanacaktır. Bınalarda ıse pen- Zevcesiz imlan fakir babanm 
ccrclerden yı. e ayni renklerde kudreti, yeni yavrusunu yapta· 
bezler sarkıtılac:aktı.:. .. bilmesine hiçbir baktnıdan mü· 
.. n{'nf" .... P<lt> hır V,t•n evvel bu- snit değildir. Bunun içindir ki, 

tun kaymakamlıklar mıntaka~- o, Ayvalık belediye riyasetinin 
ı·ında yapılan h~zırlıkl.arı teftış ynrdımını dilenmek mecburiye.. 
e~-:_cek er ye .netıceyl ~ır raporla tinde kalıyor. 
vJliivete bıldıreccklerdır.. Ayvalık belediye riyaseti, ç~ 

Mektpelerde tedbırler cuğun babasına, lstanbul Sıhh~ 
Me.ktt.•blerde yapılan pasif ko- ve Jçtiınııi Muavenet müdüriy • 

rıınma te kilatı müfettişler ta- tine hitap eden bir melctu.P ve• 
rafından kontrol edilmiştir. Ba- riyor. Bu mektupta, o vatanda• 
zı nıektebler yeni tahsisat iste- şın ve ya\'rusuııun sonsuz zaru
m"slerıi~r Müfettişler ortn okul ret ve ihtiyaçlarına resmen şe
ve llselerir. bu talebini vekalete harlet olunmakta, ve kendilcrlne 
l..ıi dirmişlerdir. y11rdımda bulunulmru;ı talep edil· 

mcktciHr. 
Poliste: Beş aylık yavru, bu istida ile 

birlikte A)•valıktnn lstanbuta 
Lok an. a Kasasına giinderiliyor. Ji'nkat. ben dün, İS· 

tanhul, Sıhhat ve içtimai Mua• 
A ahtar Uudurulmuş venct miidüriyetinin. bu bq ay· 

• ' lık yanuyu makamına götlireo 
İstiklal caddesinde Buket içk li vatandııc;rn eline verdiği kağıtta 

lokantası sahibi Celal Ergun ıle şu snbrları okudum. 
karısı Seniha Ergun poise müra- "Ayvahl< Belediye Riyasetine: 
caı..t etmişler, dükkanda kasanın "( bu tahriratınızda mevnıu 
ana.~tar uydurulmak suretiyle a- bahs <'Ocuğu kabul ve barındı· 
~ıltlığını ve içinde bulunan 1700 rac11k bir milcssesemi:ı: olmadı· 
lira ile 1085 liralık mücevhera· ğından işbu iş'annıun yerine 
tın çalındığını iddia etmişlerdir. getirilemediği saygı ile bildiri· 

10 BiN LİRALIK PIRLAN- lir!'" 
'I'A - 'l'eşvikiyede Teşvikiye Pa Şu anifa, belediye Kreşinde 
lasın 4 numaralı dairesinde otu- yer bulunup hulunmadığmı bil· 
nın Neziha Pirincçioğlu zabıta-ı miyorurn. \'C şu anda, tıpkı hiı 
va müracaatla 10 bin lira kıyme- pac:tl\'rn toman gibi, eski bir 
tinde pırlanta yüzüği.ınün ka~ bo1- ınasn örtUsiine snrıbmş bulunan 
duğunu bildirmiştir. Tahkikatn 1 ve tn ayın yedisinden beri, mini 
b:ıslanmıştır. mini ba;jınI, sütsüz bir erkek 

BIR KADIN DIGERlNI YA- göğsiine dnyayarak acı acı ağla· 
RALADI - Fatihte Hamam so· yan o beş aylık yavruyu bekli· 
kağında .26 n~aralı_ evde. otu- yc.n nkıbct tamamen me!rhuldür. 
ran Melahat Koksal ıle aynı ev- Bu talihsiz yavrunun acıklı ma· 
de oturan Penbe Sepetçio~lu a-' cerası kadar u un bir isim taşı· 
rasında çık:ı.n kavgada Penbe 1 yan şu "Jstanhul Sıhhat ve tçti· 
ekmek bıçagıle Melahatm muh- mai Mun\•eoet l\liidiiriveti'' nin 

r telif yerlcrınden ağırca yarala·ı ba arabilrliği vazHe ben"'ce meç-
mıştır. . . hul, haşaranuuhğı va7.ife ise biT.Ce 

Fiyat!nn murakabe komisyonu Maarif Vekiıleti Orta tedrısnt ) aralı Hasekı hastanesıne kal- aşikardır. Ve ben, kendisine yedi 
d u topl ntısmda pirınç, kuru- mualhmlerının ders saatlen uze- dırılmış, suçlu kadın yakdlan· .. d "" a· d l k ··ı .. mışlır. gun u~~ .Ye. ı am n sıca su ıçı• 
f, ·uly , n eynğlar hak ınd ı 

1 

r.nde tetkıklere başlamıştır. Bu- AHKADAŞINI YARALADI reıııedıgımız ışu beş ayhk ya\TU• 
tetKi lerıne dev m tmı~tır. na seb p, bu munliımlcrin hafta-d - Mercanda çamaşırcı sokag.n- cağı da masum şah!tlerim a~sma 
Şun ıye kadar bu m dd 1 re 24 santt~n fazla ders verme- da 14 No lu evde oturan Ali Fa- katnrak tekrar edıyorum kı, ço· 

fı~ at tesbıt cdılemedığt ıçın pı- lerıdı~. V~kiılet hiçbir su etle niç Faık Saygıyı bı~akla muh· cuk davamızı maalesef hata, "0• 
' muaılımlerın haf tada 24 saatten ,... :ı 

)'a ada bır durgunluk hu um f zla d rs vermemelerı içın bir tel.f ycrlerinuen ağır surette ya- cukça gütmekteyiz. 
sur ktecıır. D..ın mm tı t t..ılıma name h .. zı lamııktntlır. IJk ralamıştır. 
mudur ıne muracat eden mu t dri at ağ etmenleri de haftada SOK.AKTA BiR ÇOCUK BU· 
ayy n tacır~ r, kuru! uıy , pı· l 26 saat en fazla ders okutm..ı)a· LUNDU - Beyoğlunda Alyon 
rıı ç g bı maddelere fı~ ot konu _ cak urdrr. sokağında kunduğa sarılı 6 aylık 

HUKl.JKUN bır çocuk bulunmuştur. 
m d ndan dolayı satı ıarm azal- KURULUŞU GU- SARHOŞ BEKCI _Evvelki 
Çıöı bıldirilmı lcrdır. NU - Unıversite Hukuk Fakul· gece saat 20 30 da Srunatya bek- Ağabeyisini Öldürdü 

Bir ttüçük Du U Mlz t i del ... ımlığı, falnıltenin temeli çilerinden li66 numaralı Osmıın 
• K IHRACATI - o an medreselerin kuruluş tari· Ycşiltug kendini bilmiyecck de· 

.ınınr, lıuri)ct ı, no .. aman 
"esir" edeblleccklcr dersiniz? 

H<dimize ukr~dPlim! 

efik Hnlic'!in e\ vclld gün
kli ~a1.ıstnı okmııussu-

·~ nuzdur. Ustnd, o )nzısmdn, 
kendisini bir gören olmadığı i
çin nnadnn do[."llıa so~ unup, gİ· 
~iniyor, Anlattıl;rına bakılırsa, 
giyindiği sırııda, kedisi kendisi
ri .. ,., ı-f'tmrktc imi • Ve yine 
Refik Hnlidin nefis fantezisine 
göre, kendi, kendisini seyreder· 
kcn, üzerimize giydiğimiz ncs· 
nelerin çokluğun ı iyh en iyi •c 
alaya atmış. Refik Halid, hisset
fü.i bu aşikar istihzadan derin 
bir hicab d•.ı:rduğunu yazıyor. 
Yıızısmı diltkntle okuyunca 
•(irdiim ki, listnd, iç çamaşırla· 
rından miihim ve elzem bir ta 
nrsinl eksik giymi . Temenni e· 
dnina k", bunn, aivinirken de
~il, 'n7.arken unutmuc; olsıın. 
E~cr hövlc der,il c, keıHnin i'l· 
tihzn~tndan du~·duğu hicah, ii -
tada fena bir şaşkınlık yaphr· 

h ıle bugune kadar geçirdiğimiz recede sarhoş olmuş ve bir ara-
tlmi uıtıhalcyi etüd etmeğe baş- lık tabancasını çekip rastgele Bozöyük, (TAN) - Karaağaç 
1 mı ır. Etudler neticeleııdı'kt• n ko·· · d ır kk adında b"ırı··ı· " yerlere ateş ctmege başlamıştır. yun e ;ıa ı ., , 
sonra Hukuk fakültesinin temel Osman devriyeler tarafından küçük kardeşıne, tarlaya gidip 
günü tesbit edilecek ve o gün yakalanmıştır. çalışmasını söylemiştir. Fakat 
hukukçular bayramı olacaktır. DOLMADAN ZEHIRLF:NDI _ kardeşi ağabeyisinin sözünü din .. 

ğüne tayin edilen Sait Sarper 
dünden itibaren vazifesine başla
mıştır. 

uış olacak. 
l\Iamııııfih, benim asıl üze

rinde durmak istediğim cihet. 
fö;tıı.dın bu gnflcti değil. Refik 
Hnlid. ihtimal o ciheti, tabii 
bir ~cddüh e eri olnrnk mcs· 
kılt gctmişt:r. 

Ben o yazının intişnr ettiği 
gtin tramvayda iki delikanh 
,,.;· .. ~·;m ki. v-.~ı ~ıphı1' • ~ ıl::ı
bilttek bir kılıkta idiler. Ö· 
uiimdc• oturuyorlardı, ve 'Tan'' 
rla. Refil.. Halidi okuyorlardı. 
l• ,.1 n+ h~J,.~iorlrn heli idi ki, 
mizahi mahiyetini nedense se-

<>medikleri o yazıyı, ikisi de 
idi;re otmışlardr. Nitekim, yo. 

zı sona erince, birici, nrkadnşı· 
na döndii, ve kemali cidldvetle: 

" - Ulnn Ali be ... dedi, hn· 
limize şükredelim. Bereket ki 
ı:ivinip kuşanacak takatimiz 
't olr '\7,,1 • .,,0 mR"""llnh krı'fjf(>. 

re, köpeklere ma kora olacak· 
r.11 ız!. 

Ölükr de mi pahalrlaşıyor? 

Amerikada bir zat. füiilc
leri tra~ ederek ın.ilyo-

LER - Arnavutköyünde Le- lcmiyerck tarlaya gitmemiştir. 
man Çet·n ile iki yaşındaki çocu- ~una ~anı sıkılan Hakkı, karde
ğu yedikleri dolmadan zehirlen- sınc bır tokat atmıştır. Kardeşi 
miŞıerdir. de bunun üzerine bıçağını çek

' miş ve ağabeyisini yaralıyarak 
öldürmüştür. Küçükkatil yaka
lanmıştır. ner olmuş. Bu hnadisten an

laşılıyor ki, Aınerikada ölüler, 
(ibiir dünyaya göçerken, baJo
)'a gider gibi tuvalet ~:apıyor
lar. Temenni edelim ki hu. a· 
det bizde de moda olmasın . 
Yoksa; hayat hahalılığından şi
Jci';yct edip dururken. "öHim" 
de bahalıla maya ba:;larsa, ha
linılz nice olur? 

* * Vapurlar niçin 

ka,.,aya otu1·uyor? 

azetclcrdc okumussunuz
d ur: Son zamanlardn, 

karn) a oturan \"apurların, şi· 
foplerin mikdnn bir hayli ort
tr. Hem hu sıufe b"7im kora su
lnnmızda de~ril, başl.a dcniz.Jer-

AGINDA PETROL YOK -
Ağın, (TAN) - Burada petrol 
bulmak mümkün olmamaktadır 
Mevsim dolayısile sevk1yat güç· 
leştiğinden bakkallar ihtikiı.r ye> 
luna sapmışlardır. Kilosu 44 kll" 
ruşa satılan gnz yağını yüz ku· 
ruşa kadar çıkarmışlardır. 

o 

Uzunköprüde Hcyelar 
Uzunkopru ile Pehlivankö.> a· 

rasındaki arazıde son günlerde 
hafif bir heyelan başlamışur 
Yukarıdan gelen topraklar bii 
boyunu kapadıf,rı için trenler bu 
rndnn aktarma suretile işleıne!l 
tC'dirler. Yal~ında heyelan ı!lah'5 
temizlenecek ve trenler de nor 
mal seferlerini yapabileceklet 
dir. 

• ,. F lr'lt buna rağ-
men, ben bunda şnc;!lncak Münakalat Vekili Seyah 
rıir cihet göremiyorum. Biliyor-
sunuz k 1 son zamanlarda, \'a· Tehir Etti 
onr1ıırı: oH en is, e~kMne na- Münakalat vekili Cevdet Kerm 
zaran hayli azaldı. Çiinltii, dün- Incedayı Izmire hnreketini çar· 
v!' ıuilletıe1ridarasındaki nlış ve· şamb giınune tehır etmiş, dün dı 
n norma evirlerdekine nis- niz yolları umum müdürlüğündı 
h.e~cn hayli klt. Gi.itUrüliip, ge- ı meşgul olmlştur. 
tırıJcccl. mal olmavanca, biça c Bayramdan evvel Istanbula g 

ğ".~""u~fl" "b~ . Vfl"ı·k'"t ar"b~örilb"!· mış olan iktisat Vekili Hi.ısnü Ça 
um 7. gı t, ışsı7. ı en. ırer ı-

rcr ••• oturuyorlar!... ~kır da dün Sümer~ank~~ Istanbll 

N 
. S d il 

1 
l tube8lne giderek hır muddct meş 

acı a u a ı 1 iul olmuştur. 
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lecek harp malzeme& rı ıtn hıç 
olmaua kdmea • bır ıarantı 
tef1UJ e.aeceıuenlır. 

Bütüa ltu u"ıcıen kombıne
•aiar, &e.evelun ı evımızdeki 
hUlllDba)'ı kuoı9uınuzda çıkan 
1.....-. aondurwek açın derhaa 
ve puarlakau veruıe;e mecbu· 
nuı formıUu ale ıUde eUıgı 
silm17eUe kabih telli olma) an 
mubntiJ eadışelen aaeıur· 

mekcedir. 
Görültl7or ki, lalıba mu· 

lm•emeli ve aillaı aaıerını bız· 
.a AmenkanJD emnı)et ve as• 
liklili "ID ..,.mı ıoren Anıerı· 
kan efün umumıyesının ve 
U..reain büyük eluıera) etı 
~ ınfıratçılak tarafdarı 
&ooeevelte cepheden hucum et· 
...U. faydah ul111nı) acaj nı an· 
llJarak bir takun tadılitla pro
jeain müeuinyetini ualtmaaa 
çal ..... lrtadırlar. 

Füat bu kanua liylhalann n, 
bl;rü •etttiklıldett maruz 
blmak•am. kaltul etlilececi 
malMılrlralr sibldir. 

Filof'un Nutku 

G e(ft hafta Vlyanaya ci 
den ve Rllth@"h'op ile 
~ haber verilen dok 
tor Fllof. allka ile t.eklenen 
aatlnuaa llylemı,t1r. 

Doktor Filof'aa. ba harhi., 
mahl,.U ve memleketinin da
hlU d7uetı hakkındaki -ıözten 
............. a1r detiliz. 

Ba autakta bllhuu şayahı ..._t " memnuniyet olan aek 
ta, Bulprlstanm • hanri ta
raftan pline ıelsin hi~bir 
ecnebi tesire bpılmıyarak müıı 
takil Wr .... takip ed~eti 
" barlte ıtrmemek lçin pyret 
edeceli ke~yetldir. 

Ba balwndan doktor Fllofun 
... beJanata. on a.e. gtia kadar 
eneı. 8uJpr harieiye nazın Po 
,.,_ teklifi lberlne. Sobrany 
laariel1e endlmenlnin Bulpris· 
taam bitarafhjuaı muhafaza e 
Hceit ve Mihver devletlerine il 
tllulk etml;recell t.klmadalu 
~--• te7tt ve takvl!'• 
....... ,eüedlr. 

Bulpristaam milU emelleri
nba harp yolu ile değil ancak 
salh 1ol• ile tahakkuk edebile
eetftd llyliyen Fllof, Bulgar hü 
kf.metlaln talri)9 ettlii hitanf
bk ve ko1111Ularile iyi ~inme 
~ Balprlstan tein ol 
..,_ War .uter Balkan dev 
letleri i~ ba)'Ub oldutunu ili 
"ebniftir. 

Filofaa natlnuadu eıkarabiJ 
ılllimb Ud Qıllhim nokta ,un 
lardar: 

1 - Balprlstan, MU.ver de' 
letlnlM iltihak etmiyeeek. yeni 
..... beabmemly~k. ft )'8 

.... •evletleiin askerlerine ee 
ve16a ...._ olma,.aldır. 

. 1 - Bulpristan. bllttln kom 
.....,... aralarında mneut mil 
uzaah meseleleri. biianUniyet 
ve bqahJdı menfut euslarına 
.. y .... sartl,melerle ve ıultı 
J'OI• ile balledebileeej:lne kanı 
dlr. 

Fllofn realist bir siyaset rö
"'811 ilHed olu bu nutka, Bu 
prilıa. ......_ rapalaa de
........,. a•aJet vermesi ve 
Balb•lanla bulanmak u .. ere ol 
dala IUDJ verilen havayı aa 
eelt ltenaldaıtırman ltibmtlt 
..,.... memaanfvettlr. 

M.ANTE~ 

a Yarım Baı Ağrısı 
.. _... .... ._..MI- • ._ ....... ranm ba• atn-

............... ve- ••· lllhlblnl biraz da memnun et.-
• ....... .._. ... hle ..ıwu Ta~ venili o ~dde-tli 

• ı•ınabw. • .............. dola~ 41elil, metaho-
_._ .... ,.. .,_ b· ........... rava lalan• bir all...t 

.... ..,... ••ıU.t el· ..._..elan dol vı B•r •1'81 k ba
ratfa anlatmava rah-ım -ıtım bel-

.,.. aln••lfta et'kt-kler· iri hatn'9nt•d• ""''"'"'t • "~"'.," 
dn.. bdınla.. fftw.Hlne I Jsmanın hızla ve:v. van~ vU"U· 

o'8nılr ld9alsl bdınbk dQli• _.,. in a11la"' 'ki t rrlü 
~:.,.... ...... ...._,lr, ... il elllnk llÜWlı aYmrlar: Mf'taltnl' m• 

_.,_._,_ ... ....._ eok df'fa hazh ytlrilf'le insan nrem h•ııta-
lana • .......... -"• biı11m llerlellle9İlle mftsait mi· ftlrtl.._ " ......... _... TA~ı olur nns ~riltle verem 

.eddet. W.ablm 90llbaba- hatabfl a-e1se b'le lln•emez, 
......... byltoWaiu· keHi keadine darur. yahat ea

fferl ...... Kimisi bdmtar· lt11lr lhn-thl1"'11w1ti1fr. 
""" het alım• .. N• •I· Varua ha, atma ile verem 

• •heit ont.1'9 dafl• Mk h•etahlt birbirinin zıddı savda
n... .... tN"1r1•tt ~~rir... hı1ir Birlntisf ne kadar !hddetli 
-~" \.tıı.t,,..t•ftftt '"''"•~""".. nra., v.-rl~e nt"tfc>~I iitf'kinln 

ytt. ,.,·r~in. kn" .,.,,., tnez Onun 
n ,; ar n ,..,. ıu?rı~ı havırlı hir 
mf"f ı14"mfl'lrtir 

Onan hitııhftt8n kavholma11 
da pü arzu edilttek bir '91 

~" Kad,.,1., • .__ ıleottfdtr Clt•kl yanm bas ain
_.... ....._ ..trelılere •• kadmblm llkbahannda ba.-

!llllW!ı.. .... -'a .nklm ... iM .... , ... anae eldutu saman-
... ...._ u ........ t...ı. ftllel'ek, bdınhtaa 

--~'!'ılllttılmıllıw. .. ..... mevdmlnde byltolm. 

Harp Sahnesi 
Olan Yerlerin 

Vaziy ine 
To lu Bakış 

Arnavudhık çtndekı Yunan lfp 
.aluaıı t>ütüıı AnıavudJu&un m_.. 
tıa· aathıy mn yüzde 20aı niabeUıı 
jai r T pedeJ n-Kl ura batu Ti 
.uldıktar sonra bu nlıbet, yQzdt 

kir ıkmıstu C nkü h11l7anlaı 
bu tısıt tahli)'e ettikten son-

ra. d h sımale dojru VayOA·Se
oe?l vadll ine çekilmek mecburi· 
H na, kal caklardır 

--------------------Yazan: B. M . 

vtıı,.t merbzlntn nafma ıs 
IJtn. beter 9(1.tftttn fle takriben 
100.000 diJ' Bu nOfusan ancak 
15.000 t ll'ID •zhlına men
-ubdur 

Ba .oAyet dahlUndett ilen 
•sblL ta mmtablarda Y8fU"' 

P01W1 tom1111umd8 8 töy. 

l•claiı llhmn 
D .... etlebtyablMla &.k 

'Kar' ı tö!'le taınlr Mleı 
A'8IG- Den u. ,. 'I• ~ elf 

...... Diba 
PDr et dameaJ ubn7ı doldu cl7b 

elbet 
,,,... bel1 ............. 88brQ9 
Aiard.' ftl1" l8IDirı Anki llltttal ..... 

orıucat komunumd• l'F k6J. * 
~ .:~~':hllı .__ela= C..p flyle slyler: 

... 
U11111PWüiu~ • ıııwy Bu bqa; ı.n., bir dumanlı acue. 

atin viMJyettn ihtiva ewıt 180 a,tr ptt .,.ıe:rea btr kul sQııl ar 
~ ancak 41 L 0ecer. 8"9ID nevbaban -. 

• * Plkıete br .. :...,. ~ 
llimaa mmtakuı. Avlonya bamlatu. 
ılbeta balJJ bir kaymakam- Yıı.e mi HU IOkGna ..... 
ık ~atNaidtr ftdt -köyden mO· Ymt tı.r ,. melQJ • O mevt alQde 
'9flldd1dlr; R'mara (merkerzl, . . • • . . . . .••• 
Kepuo. KndbeU. Ptluri. Vuno, llW Gınr o dr D mumtrU 

B ırkaç aydanben devam e >brunlıdbe ve Paıaat Bunlardan hd timsah fakrı m•'Wnun; 
dıp RidPn Yunan ftalyaı ~ tHtman Oh..a-.-.1L.- ft lki lcu bdld leneode 

h b Y 1 '",.._. l"Ull.um:I' Çaıu.m. elledlt JOklayuq 
mu are esı unanıstanı ısti >~laat ana dW crekee dlter Armrıu ~tı mezbelede! 
aı.dını st hdaf eden bir ftalyar " fiil'clOnd• t8e Aru1'Udcachr "•· * 

'aarruzu ilP ba,.'amı kt"n Vunar f/; tat b• mınt.akavı dil ~1nm•n· Kar. aaa Tevflk'ln katl'e kain 
lrdn .. unur kahramanhtı savf' ~ imi "Btllnpe" yani .. çift dflJf" vicduana damla)'UI llClkh Wr .... 
ındf' ıns bir muddet ictnde ıe el ıiJ' ..ı.. .cldetmek daha dolru· lln7• Qandınr. 

vfr Vf' ınkic::afını dt"<i- tırmts Yu iur 91; llbt clft dmt sahalar. ltııuM. ttp. kar, .atü. 
l'\Rnı tan verin.- ft lvan is~ali al Balkar nnmadannm btr eolr katt• bL 80tU) varı 
"'~"lr ~rn ''"tl 1bun t111til•1111n1 Arnavutlakıalrl askeri llanıkata salaae elan ve iMi,.... ._... ftl'lerlndt mncuddur mman tJaJdarclaı, ımer bolu-. cdllB lılr• 

tahakkuk ettiren b 'r 'lunan ta· ıeeen tehirleri " •..tablan ....... ._... tnıntabnnda dil oroblemt ~ ~ llb u1u7or 
rruzu seklını almıstır Gecen _,.. hft huımtdwt dıhıa .,.._ cao çekifer br c.uvar .ııa lllU,Js 

tkıncite$l'in avınTn M>n hafta'a· rna~ı tneselesile ybj bir tta•yan ıten ibarettir Ntlfalu ile 11 birin der ld dl1 ara.mm-lan bu mn- 8-ıd ucuk bir P\lk 
ındanben iki ord araınndakı 't'CaVÜZÜr» ulnyarü latUdlllnl ,.lkAnllll 193'7 uyumu ..,._ 1 'Ua h~ el flf'lmemlstlT Rt· it ıDMm bı J8V?UcalL 

~~s1lasız carpı'fmı:ılar Cenubi Ar- avbetmfs olan Arnavutluk dev· .,,qYOD 3'1.808 dır. fo~ O ba•• J81ıcQak, 
avutlu\ toımıkl11nnda <:PTPvan Pli111J' veniden lhd• ,,. thTUI B" mnmnt nClfaa ntamı. trtf "'8n hal• htlrlwleT'I "" lr Cl~Apaü. blıt lsabü 
dlvor Yunan t TTU7 kollan ıırcmıemt U. tam'awatunıza dmreler Mkunından •f11Ml'1d 911 ,...... •1M9 acle•"" ftN Soba t.llaı owtnde ,.... ,.... 

.,ueünt karlar GorirP viHlvptinfn cıüohf' voktur Yeni Amavutlulr fU ~ uiıedlr. .,.lree kon1198D lr&Yıer.t. ~ Cos b•ıslıd• w butQdı. '':cı;! 
:\m mını Er ri vi1Av tınin en acab11 nanl bir sekti alaealrtlr? •.att '-- arna9Udelldl1' Ot'ekoe GbGı"eJoıdaf 
"-iivu~ kısmım Avlonva vf1Ave- Bu meselenin tetkik ft mOnaka- Anlnad 187.'llD \on..., kly lrecbnlan. Mlıfan * 
tınden bir kaymakamlık mınta- cıasmı milnash> anın hulıllfbıe ~: ~= ~1~ meııl'91eırtnl. bam mana- Balk~ lru ~ 
asını tH mal'al vt" Bel'at vilAvP.. '1ırokıv"lnız Bu.W mtlhfm bir Balor S.OOO 1anm mılun .. a•••n. yanm ya- Kar 18tı10t lnoeda, 
ındM de OSum nehrinin ePnuo kısmı İtalyan tahakkibn6Dclen ttaın 800 "'81ü bir arnavadca Oe tövler- GW 9Çl1u ıonc•d•a, 

kolu ile Skrapar havah:sin'n bir 'urt11Jmus olan Cenubi Arnavut- Diler ':.a11t11111 - w. Arnnucl dili. bu köy bdm- S. Jart kJakanınm: 
<.ısmını zapt ve ısl!al etmis bu· ıuıun mülkiye teekilitı. n6fua larmm alanda Dek eakf bir batı· Yerda: ~ 
unmaktadır Arnavutluk tein· "'11ete1eleri VP btlhuu .tnolnflk Mo.takil Arnavadlak •udad- ramn anbD '*Unde ~ ~ ~ C..9.:': = 
~,,k V '" n iıııv11 !laha!llt bütfln vaziyeti etrafınc:la bir puıea ma- tan tetndt "'8YD nGfman Y6> ıfnan• ftmekteclh' Demek olu- Y• Jlolmura d«>7UU 
Arnavutluk satıh mesahasmın funat vermek1e iktifa eclecettz. dar frkf nilbetln ha baleti .,_ ki. lllmanıü tablatin yantb .., d6 ~ ~ 
·uz11e vtrmısı niı1 tindPdfr Te- * * ele 9Cı ı Arnavud ll'kına menaub- il dil. UDaV11dcadı•; serçe IOD• * 
ıpdeleı. - Klisura hattı V1kıldrk- komau Balkan lllllDlebtlertn radaD "98' ~ te'8kkill et- N-ıHla Uca karla lirle .. 

" sonn. bu n sbfat vüıde kırka C enubl Arnavutluk, 8 NI- nifua ldlW1eriDe kı,_. M- mts bir lrfiltih' nracbh11tfrr• Din. •ır. 
ıkmı~ır Cünkü İtalyanlar bu san 1939 tarinhincle fa. rinct Jel'I "-1 etmektedir. tleut mtmuebetler veulre.- Kana brb Mr peede tek ,_. 
tt• tahlive ettik~n sonra daha ş:!dıtua,:,~,:S~ Anıavudluk 11!.f!Jklye tetklJltı Bu Jimde'Mlır ld WI Jlrml bet ~..=-=-çere"= 

ımsle dotru Vivosa - Semen va- ilstaldl bir d let --'-••-• toprak abh m ... ı•• n dini teDIUk Amavad1uk qt:OrlAI dev· Wr lluan br doldurur. "•• 
il rine cekfl.ınek mecburlvt"tin- m ev •w;r-..aa trld nüfus •akatmata nkam1ann- Nil leindlr Blmarada mllU Ama- •rtalma dikerek: 

ie kalacaklar ve bu suretle Be- ıdame eden Arnavudlulun. hem dan. tJlındOd Ymaan • lta17911 Yad ...,. kaffetU tnıdtaflu - itte w hwlayl -~ Wr 
at ve Avlonya vlllvet merkez· kemıyet, hem de. keyfiyet bakım mubarebellDe aaline olaa emabl .......... Arnavud vatanper- - puaak! lltedflia bdar ~ 
en de Yunan t..ıal sahasına "1r- tarından en bllyük ~. AmawUula 1aW edm ......,_ , • ._.... bir çola BimaradUI pa 4llk! 

'11is olacaktır. Bunu takip edecek Arnavuclluk dn!eti mfllldJw '.er~ ,.C's•...,. Nitekim bundan iki - A .a...u ~kar..._ .. 
~ Elbasan ıherkezinin mukad- te'1ullt kanunu. memleketi 10 1 Mil~ teektllt: 1 ~ Utta ...ı Tlıudald kalyan cU- tir mı? 
Pr ~ukutu ise Yunan iseal sa- vilAyete, 30 kaymabmbla ve <G6nce, Brsb'l. AvlanJa, &erat Yani barblnln lrararlyle -Ama- -Jaatmaraeü oa. ......... 

hasının umum Arnavutluk sa· lRl komun. yani k6)' nahiye ve l!!lbauı)· 11 bJmabmlık nd batkım tatndlJ isyanına tef- mn. dede&erimls altDMla )'UlllU

tıh mesahasına gore nısbetını yuz mıntakalanna taksim etmiftir. merkezi: ııi Komun mıNüam: vik ecl~ beyannameler dalıt- pıelk uaıak yatar, Wt- •vW&W 
ie a tmı~ beşe çıkaracaktır Yi· Köy adedinin umumi yeldmaa. 1890 k67 mllk ~ ,OdndeD- lmr"1m dl- mQ'uak .....ı mqd ~ mıf 
J Arnavutıuıun en bllyük. fa. 2584 dür Bundan maada 23 be- n. Saı.h •-bal: ll.IOO ld- a• maruf Amavud ..U-Jedn. * 
at aynı zamanda en münbit ve lediye clalrelerl de vardlr; ban- ıometn MD PetK 1ıfu1m. llJmaralacbr. .-
ertmlt parçası. İtalyan tsıalin- lann 10 ü vi!lyet merkezlertn. m. Ritm .....,.: ..__ Ve batta Bimaran1n .cretçe ko- 1'0T Kab,,_. ao-ıı PDm1 11ak-

:len kurtulmuş olacaktır. Böyle de, diker 13 il i8e bymakambk· JV lıld admrellr: I03.0UO Ar- aapn Dhrlmadhe v9Ja!md Z.. kında teDki l6DdenD 1197 s.ataa 
!lir vazıyete vanldıtı takdirde, lardachT. Memleketin umumi,... nawd; 11.000 a.; 10.000 U- 1eDı.rtn dedlll gibi J>rhnMbel ŞabuuL ma&bHm•ıd• (lJJllDq) a 
~ Arnavutlu~ tetkilitJandınl-' tıh !Delahuı : 28.398 klm 2 lah: IOOOO Bulpr ft 100 lta)pa. kl)lbsdeat.. • •Dncaatl 

Saadet ve Sevgi 

Toplayan Adam. 

B ugünku harp yalnız evleri 
yıkmak, auşman eil~uı

de naraoeter, ıztı· 
aplar yaratmll· 
ıa kalma<lı. öU 
nuthış badırenın 
arattığı zararlar 

yalnız maddi de
gudır. ~me bu ate§ barbı. mü
cadeleaıdir kı anay ıa .ıuzı. baoay· 
la oğ u. karıyla koca11 bırbı
rmcıen ayıraı. tler Dırım meç
nw bu uıbeıe aurwuedı. 

k'üzlerte bmierle ansaoın ... 
adet ocaawmı aonaurau. Atle 
yuva1uıuı cıag.tı&. u,1,a.1g1 yeıa 
ve maı.eme uuguu. ou ~uaıı 
ruzgw-.ı.ar.n OilUilQe f~&.)'M, UU· 
raya .ur .ı.aLılaD aut: UCiMUIU uuıı 

aevgı...ıw ~uuww ~unnayı 

uz.t:ı uıe vazue 1::uuıen Dır aua· 

awı mevcuo.&ly 11W o&n=wyo
ruz. 

Su Mosyo Sınturel ıaminde 
~arıı;.ı.ı u.u ı: flLlllu~ . uay~ 

V&.mak IÇID •Uu~JlQl&i Vdlta 

&»r.n e.o mu~~ veM.aııuaır. 
NMıyo... htu *'L&U ve neı ~~ 

OU a.y 1 u.pü ~ U&Jı.>W4.a ~ 4lf0• 

>'U'1a ~ı.u.ı.r. 

- üaıpaeı arcayıJI um .•• 
M, ::>.WLU.01::.a ~..U.a'6t: 400 e 

)'IUUD mc:ıuu~ .w&. OUAU<ı&UJl 

baJ,iları uy tp.a.aı uıı oua.u muıe 
bü1a1'I da arMQlgl phısl.ar bak· 
tunaa sor<iugu suauere cevap
lar veı muı.ecıır bu proaram· 
w-ın bırı.w.:uu waoall se;tızGt:ıı .e
m ouçug"* baa& devam eaer. 
Bu aaa ~ayet yum~ ve taUı 
u.aı ı.e::a•e llO~ nqlar 

- bevdlkierınw uasıJ bula 
bılirsıruz 

lkıncı Program 12 ıle yarım 
arasmaauu . .burada §Oyle baf" 
ıar. 

- Sevdiklerinizden haberler 
jetirlyorum. 

Mi9y6 Sintürel bet aydanberl 

C ZUM[ CADPAMLAD 
1 Yazan: Sevim SERTEL ........... 

bU çok haJU'la lf&l' l.l~ 
dır Bu mQddet zarflnda 20 bin
den fazla mektup ı•m•ftlr. O. 
mek ld IÜJlde vuad 400 mek· 
tup almaktadır. 18 bine ,.... 
tmana; yaralı Mkerlere. ktmle
liz kalmıt ,.vru1ara. ailesin• 
kaybeden analara. bep 181 biJ 
umıt verilmıfUr Onu &6 A1DP 
rikadan bile diDJemektedir)eJ 
Bilhalla esirlerden ve eairlel'1 
daır pek ço& me&LUDlar a&mak· 
tadır. 

• * 
Bir &irin &icam: 

1 tte.::. ba nk'•ludan lle-

:n:ı~~ B 
de esir buluna ~ 
bir Fran8lz tarı ~ 
fından yazılmıı 
tır. 

.. DOn7... .ade Unlnla Ilı 
çocutum nrda Zevcem liul· 
....... ...... Wı .......... 
Verdun du llareket etti. ç.. 
eaklar•uala ............ O ... 
bqb oalUdaa ~ Wr.., 07· 
madım. &....,_ laealaal-
reınedim. Amma ide eı·-
...-e .acluklullla ........... ., 

Bu mektup oldutu stbı. rad· 
yoda okundu Bu adamc8'lllD 
karwru tanayan bır aile onun 
bu ricamı d1lJllllQ bemen ita 
dmla temasa geçtı O da koc. 
sının nerede oldUiunu op. 
nınce tabiatiyle bemen cevap 
yazdı 

Adamralız Sinturel'e fU km 
notu yolladı: 

- Sayem.le dÜDJUID •• 
meınıd adaauJuD. Maceram bO
tün kampta IMfhar olft. 

Yanla AnM • 

D •ter bir 18n Stntttt-1 KJmu.c ... ,.. .. 
mı mütUp üt 
"Ma•ım L ... ,..,.... 

........ su.. . ...... .................. .............. , ... ,. ......... ·••nı ..... 
8tr un. -- tlJlt lllr .. 

.,.p~ 
y .. , ............... Le-

rlelle Mlsnleıhabk ...... ._ 
Dhkerelrte .. ,.,. .......... . 

ml'8r K ...... ·--~ .... _ ....... ···-·· .111 Mlqa Lefett'n ...._ ................... ,.. ••11•.· 
..... Blllr ....... ,.... 

rlcbe tebmOm etmektedir. ZI- --------,. çok 8"8ili • bulUDmUf" 
tur. 

* * 

Zi. - ropaaaetl~ld CUIÜJ'8 _. 
verüea IU&I\ An rap •ı...ap? 

~. - ~nur~ 4laı&. .. 
mı Oluc Ali .Papdır ve eaM1I 
A&IMQOlWUUW tiattia 0&!>881 ma. 
ezzın ~.14ugu tÇm muezzuı Udt 

1 
nam••e da!u anılır. K.ıbç Ah h 

ıct,ı.r P Uwacı bel.JD ve Uçuncu Muraı 
..________ _ __ aevreıerınae ~ptan ~qallls et 

mış bir zattır lldncı Selim u 
manında Papa 8efıncı Pi Din n ~o.. 

337 Dopmlulara 
...,.~_.... .... 

... .... ..-. _. ft '8bucı SS7 

............. • t Ela MI tarlhınde 

•• ........ clft .......... fCwmartr-
we Puar .... ..,. laeric) Yolda ...... 

,,_ •ı/ ca' w U hbaı Ml stt 
-itlle ...., ..._ .tecelıttr .................... 

yaaeıı altmda. muttefllderm ku' 
vetb Dır donınmaaı ~ptaD O. 
ya AL Paşawn sumand-nd•• 
Turlı flloswıa bucum t1L Tür 
Anurab şebıt ed!ldı ve Olma 
lı donanması 01Gayettt: iaMf. 
ken 10nra mağlup oldu Bu lil\. 
tıarebede O \le Al Pqa fnkaiı 
de yararlık ~=:,z::ış ve bir .... 
onn ale du bu IOJ oem. 

... kı a .. ~m"9n ....... ....lralarne bam dmilen batuvak Affı 

............ taecl1di _.,, ...... barbı yanp gıemllerin bır ammı 
llllle ft eeflrler ele .....,......... .. IU kurtarmıfbr • 
.... ....., " cllrt adet ....._ to- lataııbula gelişinde Somllu 
llllnfWDe ....,._ wbue mlncaııc Mehmet Pqa tarafından Kap 
......, fOMamalann n11t1nealıtarcl" ıaıı Pqa oaabedildı ve Oluc 

1 YlDt .. ......._ ........., Nrll tabı Kılıç'a tah • edildi. 
w '8bma lltb9t " ntlıaatb erler do 
lnı kllıtlan AlbrUlt " •n'at ..... 
blarDe lnrl'1ıte 21 t Kin 041 c1eıa 

mbahn " a.ıtanm telr 1a71b ıtlnt•
'mdc 'C.-teti •• Puar ıtlnleri ba
r:C) ......,.. mllwtla lhtl18t ,.;ttt • 

lnll1aram ~r " ba 10lrlamı 
..... 11· ............ .....,.,. 

·- y .... _,. ...... ,. ......... ...... ...... .... ............... 

* 
- &arat.uıaJr. 

den ita IRm 
c Bek 

nnda oan bu 
r kulak Ahmet 
bUJdı..ğundan ona aıa~ t K 
ratnılak denılmıftır Mı3l ı 
C-.. oldutu bir i !etten bu 
•,..mde hal !il 1mus 'mis 
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~ırası Geldikçe: 

Şair Homiros 7un 
Masraba Masalı 

....- (Başı l incide) = Ne olursa olsun bir y'ere girer biraz ekmek aşınnm. Tann 
bu suçumu affctsın, deyıp yurr. 

Karşısına konakla saray arası biT bina çıkar. 
- Hah, der. Artık burada yıyecek bir ~etyer bulurum. 
Ortalıkta kimseLer yok.. DalaT içeri Mutfaga g1rer, tamtakıf' 

kurıı. bakır. Kileri açar. fare düşse ba§l yanlcu:-ak. SalonıaTı auLn.. 
§ıT, Libya çölu gibi bomba§. 

Bre şurası, bre burası, nafile/ 
- Şu koca evın sahibi benden de 1..·opu1•mu~ 1ıa! 
Diye söylenerek belki üst katta bır Lokma bır ~ey bulurum 

ilmidile zar zor merdivenleri tırmanır. H_,.._,... 

Üst kat ta alt katın eşi. Tam o sırada kulaqına bir Tmrılh çelir. 
- Ne oLıırsa olsun kapıyı vurıır, ı~erdekilerden bır Lokma is

terim. 
Fakat döne dolaşa ko.ntere batmış. 01.estye su...-ramıstır. Koca 

bir küpün içınde sıı bulur ama ıçecek maşraba bulamaz. işte bu 
canına tak eder. Kocaman küp bu. Devırernez ki l.ak ldk le.ana 
kana içsin. Bir mo.paba yok ki daldırabilsin. · 
t Yana yana, .tallana salla'Tta kapımn önüne gelir. Ônce bir kulak 
~ereyim diye dinle,-. içeride keskin sesli parlak lceUnıeieTle ~a
tafatlı konuşan bir erkek_ Bir de ince sesli kadın. 

Erk.ek kadına aflktır. Kadın erkeği seımıiyoT. Mınltılardan 
bu anlaşılıyor. Erkek habre dil döküyor. Sevgilisini kandmnağa 
çaLqıyor: 

- Ah güzeltm! ! Vah eioonmı! Gör ıarnı neler a1ar.ağım. neleT 
yapacağım. Yarın büyük meydana gidecegım. En. baş kürıiı.ye çı.. 
kacağım. Senatoya namzetliğimi koyacağım. Konsül başı seçile. 
ceğim. Yetmez mi? Razı değil milin? Peki. Öyleyse senatoyu 
devireceğim.. lmparatcrrluk kuracağnn.. Romü Romülü.stcm kal. 
ma taçları başımıza geçireceği1'1L Dünyanın yannnı alıp ıana pef
ke§ çekeceğim. Az mı? Peki cicim, dörtte üçünti atacağım. Dörtte 
birini de eşe doıta oereceğim. Yıldızlan alıp mantonun eteklerine 
nakıf yaptıraocıCım. Gü.nefi cı11p yoluna fen.er diye kutlanaca~m. 
Denizleri alıp-

Zatmllı aç, susuz fakir mtık daymımnaz, kapıyı açınca btlflm 
uzatır da: 1 • .- M ,_-" • • 

- Be adam! de'!', ilk önce su kilpilne bir teneke ~raba al 
da ötekiler sonraya kabın! 

Spor: 

Voleybol 
Maçlarına 
Devali .. EdH 

ft 

1 

TAN 

Askeri Vaziyet 
(Başı l incide> 

debiYl\t bakımından parlak bir 
iiddedıleu bir kıtab yazmış. 

maK.llle h:ırbıni ve yıldırım ta-
arr.:z usullerıni anlatmıştı. Bu-
nun müdafaı-. ettiği muharrof' takti 
ğJ lfüçtık !&kat faal ve a1ımll cüzii-

Yılbaşı ve bayram munascbe- tıımıaru. duşman ceplw ının haııf 
tile tetıır edilıU•Ş oıan KU n.ek· ncılı:U'ısııı~ saldırarak süratll bir yar
teplerı arasıuaa voıeybol maçıa- ma ı:ırueketı esasma dayanıyordu 
rına dl.ı.n ~nııuonu halkcvı sa 0 • üerıera1 Prasca Yurıanistarıa karşı 

cı\arı u~.unda lı:itabında uzun biylu an 
nun1.1a devc;m e<.1.ım .. ştır. 

lattıjt, usu'ilnll ~toık ve terrübe e-
lik karşı a;-ma haııdılli ile Ş. dereJ( o~ s«hf bc:lmuşıu ltalyan nü

taraKkı lı.;;eerı takınıarı aı.·asın- K.ılmetı. Badoglionun muhalefetine 
da oım~tur. Takım halinde bır- raıtınen bı• m .. ruf askeri muharrt
bırierıle ıyı bır anlaşma tesıs e- rın ;;öhret,nt ve dırayetıoe güvenerek 
den KandıUı ilk sctı uzun nır çe· un i.ı<.. haetc.lık bu muddet zarhndr. 
k1şmeden sonra 15 - 12 alınağa Yunaı; orousunu• ortadan kaldırıla
muvaHak olmuştur. cnıhn. 1 t;:,ıu.yt knpılarına kadııı bO-

Ik,ncı sette dalla rahat bir o- ıun garbı Yunar.ısıaımı zabt ve tş
yun çıkaran K.anai.llı ıa.Kımı l:.u ~al ed·•ec-egını wnıo edıyordu Fnıtat 

!!tn,.ıc..ill Pıaos dağlık mıntaKasını 
setı de l 5 - 3 kazanmıştır. s~<;t-rei, u.ıı;ika tt-0ebbils etugı yar-

Kandılli tckımı sa.haya şu şe- ma bareketı ancak bu nafta gıbı ı.o-
kılde çıkmıştır; s« bu mudde. zarfında pek bahalıya 

Halide, Yıldan, Saime, Silhey- mal otE.J rr.üh1m bir muvatiakıyet-
la, ı\J.eserret, Selma. sızı•k.k netıe;eıenınce. Prascaya bağ-

Şışlı Terakkı eklbı saht'.da şu lamw umıdlct çarçabuk sondu vt: 
şekilde yer alm.ştır. ıcendUı istinıhate ı:evkedlldt. 

'.fürkiin, Emel, Selma, Ayşe, Bu.tı.ım az.imden sonra cephe u-
Refan, Sıdıka. mum Kumc.noanlığma get.irllen ge-

ııcraı Soddu, ltalyan erktmı h.arbıye
lkıncı oyun Erenköy ile Bu- 3ın.ı:ı Wruı.t: ve vukufuna en ziyade 

ğazıçı Lısclerı takımları arasında ıt;maa edilen sımaıarından bırıdir 
cereyan etmiştir. Mu~sohru Alman m~ali ve ollh ıssa or 

Ilk set pek heyecanlı olmuş. d11 ıwmandanlariyle' yaptığı mütead
ve 15 - 12 Buğazıçı takımmın le- did SSKt!ri konuşmalarında, daıma 
hine bitmiştır. Ikinci sette daha Sodılu'yu yanında bulundurmuf onu 
güzel bir oyun tutturan Eren• a.'l!tai mil.$avn vazifesinde kullana
köylüler bu seti kol.ayltkla 15 - rak reyındeo " nazari vukufundan 
9 almağa muvaffak olmu~lardır. ısutadc etmişti. Bu zat, Arnavudluk 
Nihayet son set her iki tarafın da ct:uheınne geldiği vakit. cephedekı 

·ı · kL~atuı mü.hım kısmı perişan bır 
heyecanlı oyunı e geçmış ve E- oıa.n%aru anectiyordu. Ordunun taar-
renköy ekibi bu setide 15 - 13 nu kabiliyeti. Pindos muharebe
kazanmışhr. elrıcet sonnı., bütün bütün kırılnue-

Galip Erenköy ta.kunt sahaya tı.. Hızlıarı~ Yunan taarruzu karşı-
şu şeltilde çıkmıştır: sınt:a Italyaıılar Nemerçlte dağı gibi 

Süheyla, Mübeecel, Vedia, ea müstahkeır. mevkilerinde bile bir 
Türkan, Nemide, Fazilet. t!irl!l tmunamıyorlardı, General 
Buğaziçi takunı aşağıdaki kad Sod-iu'n vazilesl cepheyi yeni baştan 

ro ile oynamıştır: t.enınlc etnıelı: ve blç değilse ıimalde-
Nilüfer, Solmaz, Handan, Re· k.ı Molt.rt: dağl.ariyle cenubdald Ergi-

bla Lam.i.a, Handan. n şehrı v~ ha va.üsini müdafaa ede
cek bir seküde kuvvetli bır müda-
f'lB. tıatt tesis etır.ekten ibaretti. lvunan·ıstan Harb·ı fevkalade buyük. oıctugunu ısb•ı 

ı 1 etmeJctedir. Bır tabur ltwnandaıu 
(B~ 1 tncıdeJ 131 inci brka kumandanlığına Will~ie'nin Seyahati 

devam dmclrte olduğunu 90yle. v:rdiği bir. r~porda me~v~~unun 
mlş Viol demı~tir ki: Düşman. on r.uzde ellisını kaybettigı ıçm ye
hav~ tupu, hır miktar mitr:ılyöz ~den kaldırılm.~sını ıstemek.te
bırakar: k çekHmiş ve yeni !l"'ev-ıd~. Rapord~ §OYle denllıI:ıEtkte. 
ziler tutulmuştur. Diğer bir mm- dır: .. Artık ılk hatta kalabılece.lt 
takada ltalyanlardan 7 subay ve vaziyete değiliz. 30 gün süren 
114 asker esir aldık. Yunanlılar devamlı bir gayretten 90ru'a ._ 

keza yiyecek ele gecirmıslerdir. damlanın hemen hemen yan çıp.. 

Ge-ıenJ Soddu'nun bu vaz.ileslnı .lto
laybştırmalı: maksadiyle Adriyatik 
denlzındek:I varlyetün mfüıaııdesi nll!
be.nde b1r ın.lk:dar taze takviye kıta
lan dil gör: derilmt:stı. Fa.kat, iki ay
lık t1lr hızmetten soora Soddu'nun da 

telrfl Prasca'DJ.D akibetlne utradı~
ru görüyoruz. 

l&k bir halde havanın şiddetine * " karşı zorlukla mukavemet. edebı-

(Başı ı incide) 

bugfüı Buckingham sarayında 
kıral tarafından kabul edilmiş. 
tir. Yakında Vaşingtona hareket 
edecek olan Lord ve Ledi Hali!ak 
da kıra! tarafından kabu1 edil
mişler ve öğle yemeğine alık~ 
nulmuşlardır. 

JolınBon Kanununıın 
1 Londra 13 CA. A.) - Afü Tay. liyorlar_ 
mis <ftl7At .... ınm Balkan muh.atn- 27 teşrlnl98nide bu fll'bnm üga.sı iateniyor 
e~ ;... ' 

rıne göre, Yunanlıları.ıı ilerı yu- zırhlı kıt'alar kumandanı Ge~ 
rüyUşu sahil roıntakasında da de- ral Mangll, albaya ~ cevabı ~ NeyYock 13 (A. A.) - Amerl-
vam etmektedir. Burada yeru miştir. "Yüzbaşı Serr'in raporu- kan.ı.n ··müttefiklere yard.LID SU

mevziler zaptolunmuştur. Klisu... nu okudum. Taburu imltA.n ha.. retile müdafaası., komıtesının ye. 
re yolu boyunca çekilmekte olan sıl olur olmaz geri alacağız. Fa.. ni reisi Ernest Gibson beyanat
ltalyan kıtaları, Yunanlılar tara.. kat bunun bugün için tmkim ta. bulunarak sulbü l~e etmek 
fından mitralyöz ate~ıne tutu!- kt V hi bi . t h içm Amerikanın yegane çaresı. 

:ı yo ur. a m r vazıye usu. . ··~-.,,:1-• d d 
maktadır. .. nın mu .. ~ere yar una evam 

lune mani olmak için sıkı dur- etmek olduğunu söylemiş ve e-
Beami harp tebllğleri mak IAzımdır.. ğer Johnson kanunu ile, bitaraf-

Atina 13 lA. A,) - 7 tl numa- I tal.yan tekzibi Wt kanunu b~ levazımı gön. 
ralı Yunan tebliğı: Mahdut keşıf ' derilnıeslne mani ise bu kanunla. 
faaliyeti olmuştur. Bırkaç esır Roma, 13 (A.A.) DNB- İtalyan nn l.ağvedilmesl azım gelclif,..ıni 
aldık. salilhiyettar mahfilleri Arnavut- ilave etmiştir. ;., * hıkta kanlı kargaşalıklar çı:ktığı 

ltalyada btr mahal 13 (A. A.) hakkında yayıl:ın §ayıaları kat'i 
~ Umumi karargfilıuı 220 numa- surette tekzip ve bu kabil en ku.. 
ralı tebliği: Yunan cephesınde çlik bir hadise bile cereyan et.. 
nonnal keşif kolu ve topçu faa.. mediğini beyan etml~lerdir. 

liyeti olmuştur. Tayyarelerimız Gaet--' Dük' u- ölmUf-
yürüyüf halinde kıtalaria Lam- """ 
yon kollarını bombardım.aıı et
mişlerdir. 

J ltalyanl.arın zayiatı q 

l Ati.na 13 (A. A.) - Yunan or. 
~ .. u tarafından ele geçirilen ve 
gazeteler tarafından neşredilen 
bazı ~alar, Arnavutluktaki 
İtalyan .lr:uvvet1 crinin ve bilhassa 
dağ fırkalarının verdiği zayiatın 

Roma 13 (A. A.) - Stefanl: 25 
yaşında bulunan Camillo Gaeta
ni dükü Yunan cephesinde öl
müştür. Dük. Gaetani eli Sermo. 
r.eta dükleri süWesinın soıı mü-

messilidir. Bu aileden iki papa. 
birçok kardinaller, edebiyat, sL 
yaset ve askerlik Aleminde bir
çok meşhur adamlar yetişmiştir. 

='Merak etıneyhıt:z ~tn. btr tnsamn ne ks
dar iztırap çekmesi mümkünse o derece iztırap 
çektim. 

- Soma da bana utırap Qektirmek lstedlniı 
oyle mi? 

, Adliye Tayinleri 

Ankkara. 13 (Tan) - Amasya 
a~ ce:ı:.eı mahkemesi reisliğine 
Elazı~ reisi Ata BilJ?ili. Elazığ 
reisliğine Amasya rdsj İbrahim 
ôzbal Erzincan asliye ce7.a hakim 
lil!ine Foca müddeiwnumtsi İh
san İdil, Zonguldak hikimlt~ine 
Ayvtlık müddeiumumisi Nazmı 
Baytok. Divrlk hAklm muavinli
ğine Düzce sorgu hakimi Reşad 
Keskin, ~ldak hakim mua
vtnli~ Cilıanbeyli müddeiumu 
mi muavini Umran Yiğiter, na
kil ve tayin edilmiştir • ..__. 

Soddu'r.. yerltıe simdf Arnavudluk 
ceptesni: tayın edilen orgeneral Ca
Vt!Uero Ugı: 1926 senesındı?nberl 1-
hl.yan ordwrunun fiill tuz.metinden 
çeıtılerek AnsaJdo milhlmmat fa.bri
k.atQ direktörl~üne geçmı:ı ve pek 
g~ılia blı lktısadt müessese olan bu 
(abrtk.a dirPlr.töt'IUğtı yUzündeıı ta
sis1 mbuı eT"kAm ve termayeı...ırJa
rUe sık.ı bır dostluk tesis etmişti. 1-
talTaı ordusunun hl.ç 5üpbesiz en 
lcudretıı sıına.larından olao Badoglıo' 
nıın l.sttfasrr.<ian sonra, erkAru harbl:t'i? 
rels!i~•.Jl';, t..rkaya bllA. ltaydü sart mer 
buı b1.t zatı getırmek ıaruretı bas 
gosUırmlştJ Çünkü Badogllo lle bera
b'!I ordu v~ donanma erkıinından kır
ka 111k.w lmmandanın l!ıUfaS1 ve cep
ti.'! muvaffakiyetsiz.U itleri. ordu Ue fır 
ita arüSJDd&kı ahengi, bir tıaylJ sars
mıstı Orger.erı=ıl Cavallero, sımdl er
klw t..arbiyr: relslltınl muhafaza et
me.it lı:aydile A.rnavud.luk cephesi 
kumaııdaııl..ğıruı tayın edlltyor. De
mek oluyor k:.1 ltalyan generalleri a
rıısıridlU• Soddu'yu ı.srnar etmek bu
sımda Romı. bültO.metl cldill mQşk.i
WUı. lı.arşil&şmliktadır, 

Ca~ı.ll~o'nun cephe yükü selenerı
nitıUiıdet. çok daha ağırdır. Yunan 
taanu" ısti.kametieri. art.tk Arnavud
llıkısld İtalyan mndafea ordusunun 
ElhaSRn. B~at ve Avlon.Yll gibi Uç mO 
tum tauna~ noktalarını birden tehdld 
1Jtın ıuacak blrşekil almış,ct>nub cerı 
hes1rıln en !lmldll direıiti olıın KJlsura
repedel~ b.attı yıkılmışur, ~unan i
leri ltollar. Glumaka dağı hizasından 
ve Oı;um nehrinin iki tarı:ıfını"!R kf da~ 
yamaçlarından Berata ancak 20 kilo
metre mesafeye sok:Ulmuş bulunmab
hıdu. Klısura ile Berat arasındalt.ı şo
•e yolu 7(' kilometre uzunluğ-.ında ol
ma~ beraber, bu yolun biç bir aske-

1J . ı 
.:: 

adeleine Carrol 
İntikam A~mak İçin 
Mücade~e Açıyor 

BUGÜNKÜ PROGRA'1 

8,00 ProFJ'am ıaso Konusııı' 
a,o;, Haberler 184.5 KbY ~ 

8.18 MClzik ( Pl.) t900 Ş!U) 

8,45 Yemelt 19,30 Hab•ıet 
u_,;esı 19·15 tnceflS 

2015 RadfO 

1-ngilterenin meşhur artıstle

rınden bıri olan ve son za· 
manlarda Amerikaya memleket? 
namına filim çevirmek için giden 
artıst Madleine CarroJ şu esna. 
ria bulunduRu Kanadada kotti bır 
haber almıştır. 

Mad]eine'in çok sevdiği küçük 
kızkardeşi Margorit Londra üze.. 
-ıne yapılan hava hücumlanndan 
biri esnasında ölmüştür. Bunu 
nWe-nen tn(!ilİZ yıldız1 Kanada 
matbuatına şu beyanatta bulun
mustur: 

"Hifü~rin benden alacağı oL 
sun! Ona ödenecek bir borcum 
var Ve ben borcu maddi ve ma
nevi bütün kudretimle ödiyece
ğim. Onunla bütün mevcudiye
timle mücadele edeceğim. Ben 
cısk:er olamam, ona borcu ödiye. 
rek baska yollar da vardır. 

Simdi bu intikamını almak 1. 
cin güzel yıldızın ataeağı ilk a.. 
dmnn nazizrnin fevkalAde · a ey
hinde olan bir ffüm ~virmelf 
niyetinde olduğu söylenmekte.. 
dir. 

Bir rivayete göre Madleine bu 
filimde kendi hayatını oymya
caktır. Filimde Londra bombar 
dımanlan. kardeşinin ölümü sah.. 
ııesi, kendisinin elem ve iir.üntü
leri hep birer birer canlandınla-
"aktır. ' 

Madleine'in bu f"ılrn ş1mdiden 
pek çok taraftar bulmuştur. Her. 
kes bu filmin meshur arti~ln 
an muvaffak olacağı filim oldu-
1'tunu. rlra bunda her filimden 
"'.iyadP. duvarak oynıyacağmı söy. 
lPm~ktf'dir. ' ~ 

Madleim:! bir muh~hire: -
"Almaca!( iııtikam]ar fkile!rtt· 

~1mdive kadat' mnmleketim 
Jcln calı51yoronm; şimdi hPm 
kıtt'demmfn hem ,..,,,,.mlPk,,.fi. 
nıh• hıH!f·.,~, nlmak için çah-
"'acağun, demi..ıir. ...... 

.. 'T ~ * 
Yüzen Kaleler Filminin 

Baş Artisti Kimdir? 

B eyoğlunda gösterilmelı-.. e 
olan filimlerden bırı de 

bl.r harp filmi olan "Yüzen k~ 
ler., dir. Bu filimde baş roli.ı oy. 
nıyan CUve Brook kimdir? 

rı lnymet.ı kalrnamıştll'. Klısura'mrı 

i]ma.l.lı.ıdekJ Balaban tekkesJ etrafın
d.tld mevziler, Ş.k:rapar ha~llslnderı 

llerltyen Yunan lntvvetlerlnJ.n eline 
~eçmışttl'. Bu l.ııtlkametten Uerle7en 
't unaıilıilın durdu.raca.it bir cephe ba
u ln.ı.rauı.Jt ga.Yet güçtllr. CUnkU orta 
nolttım Yunanlıların her an tehdidi 
altında bulunan l:Girura - Berat ro
lundnn başn, gerek Şkrapar Ye gerek 
ıtar1>m<iek• Malakastra muıtakal.a.nn
da hiç bır yol yoıttur. İtalyanlar elle
rındekl ınotörlil vasııalan k.ulUuw.bll
nek .k:]n Osum ve Vlyesa nehırlerlntrı 
şltn11llne do~ çekilmek mecburtye
tindf' kalacaklardır. P'akat bu çekiliş 
Berattan maada Avlonyarun da 1.ah.11-
yesin• lcab ettlrecekti'r.Bu 'l'llretlP. ye
nf italyaı:ı battı Şkumbı nehrlnfn fi
mal ltı.y~ına !tadar geriye aJıncak ve 
mesel.. Drae llmanınm mOdahıan 94!k 
llırl alacaıı:t.ır. İste yeni cephe baş ltu
'Tlandanı Ugo Cavallero'nun bulundu
iıı •azlyt"t budur. 

Clive Brook İngilterenin Sur. 
rey eyaletinde doğmuştur. MaH 
"aziyetinden dolayı yüksek tah
$ilıni bitirememiştir. Gençliğin. 
de gazeteciliğe ve hlkayecllı~t 

heveslenmıştir. Artistlik kabilı
yeti kendisine bir opera artisti 
l)lan annesinden ge<'miştir. 

Büyük Han>te 1918 sP.ncsinin 
ıı;onuna k!idar ordu hizmetinde 
bulunmuştur. Harpten sonra c:ah
nC'de görünmüştür. Burada Mild
ved Evelyn isminde genç bir kız. 
la tamsmış ve onunla o:ev1smtş. 
tir. 1920 senesinde evlenmisler. 
dir Clive Rrook'un biri klz birı 
Ptkek olmak üzere iki çocu~·J 
vardır. 

Sahnede eoevce ilerlf'"lkten 
ı:ıonra filim havatına geçmiştir 
Bunda muvaffak olmu~ ve aı 
ıamanda baş rollPri oynama~fl 

baslam1stır. Muvaffakıveti o ka
dRT ileri ~tmistiT ld • ken<iisini 
Afrikadald Paramuni: stüdyosu 
ıınçaie etmi~ir. 

Fakat 1935 tenherl bu k~bfü· 
vetli İnıtiliz artisti memleketi uğ. 
runda fngiJtPN>de fiJimler cev1r 
mektedir. Cilve Brook kahve 
rı:>ngi sııc·l1n1r Göderi rtümüsidlr 
En c:evd!ği AdetlPrl keman çaL 
mak. kiicük hikavl"ler vazmak 
okumak ve oolo ovııamaktır. 

f ste "Yfi?en ln1 lPlı:>r .. filmhırl(> 
~aTSJm'1'11 "'lr"n kahraman kapta-
mn hakiki fiatı. "' 

* .. 
İngilizlerin Keşfettiği 

Yeni Bir Artisit! 

Y üzen kaleler, filminin 
baş ro!wıu oynıyaıı .11;;auu1 

yıld.ızıJuay Campoeli sınema 
hayatında ço.k yenı olan bır ar
tısttır. 

1 •t ·~~ .. 
Bugün 21 yaşında olan Judy 

lngıltererun U!a.k bir tehrınd'.! 
doğmuştu. Annesi bu kasabanın 
en baş ı.ıı-tisti. babası da buranın 
yega:.e smemasmın sahibıydi. 

Judy küçüklüğündenberi baba
sının sinemasında. annesinın oy. 
nadığı tiyatroda artistleri seyret
miş ve servilip bir genç kız olun. 
ca da annesile beraber pıyeslerde 
oynamağa başlamıştır. 

İşte kendısini bir iki sene ev· 
vel bu piyeslerden birinde gi:ır
müşler ve onu çok beğenen rejL 
söni Judy'yi sınemaya aJmtştır 
O zamandanbed tecrübesi artan 
ve ilerllyen Judy'nin "Yüzen k:a. 
leler., !ilmindeki rolü artistin 
oynadığı ilk baş roldür. 

Jud:v'nln en sevdi~ iki sev fi. 
ltm !'>eV1'etmek ve dan~Ptmektir. 

12,30 Prograuı 

123.1 Şarınlar 

12.50 Haberler 
1305 Şarlolar 
13..20 Milz.l.k (Pl. ı 

* 18,00 Program 

rnoıı ~bant 

' Gaıeıdi 
Z045 fuceJııl 
21.30 Kof'I~ 
21.45 or1ı;estt• 
22,30 aaoerld 
ı245 arıuıfttf 
'.! 3 o o cazrıea:ıt 
ı3,n Ka~ 

Uz erin 
Plni 
~ra ti 
l!ıÜda 
işti 1' 

'I'ayya 
ria dii 

............... -.................. ...... f\ 

: rt.PtbA~ı DRAM ~u;r.tılllır -;ım e 
: Aksam !laaı 20,30 da _...ı sıne t. 
: " 8 O A L Yazan: Ooatoy•_.- il~ ve b 
= tc.OMEOI Kl8M INDA ~öz a 
i Ro ~k.,11m nwurı vnlrnJr : ....................................... . 1 
lrıandayı istila 1 

- (Başı ı incide) lermo 
olan Dagens Nyheter ga.ze tdır. L 
buna benzer bır neşrıyauııı j(. akını 
len slirerek şöyle demekted trıi,.tir. 

"Bertin, Norveç ve Be.lç ·l' ticar 
vaptığı gibı mukabeleye ;ıfmüs 
niş bulunmaktahır." ~an 1 

Bir memleketin .istila bet o 
uzere olduğunu gosteren 'lf4 
manyanın daha once mı.l 
etmesı lüzumuna dayanan 
.J\an manevrası herkesın 

mudur Maksat belkı de IrlıaJl 
lıları 1stıla etmek ruyetlerıı>' 
nandırmak surctıyle ltorkıt 
tır. lngiltere Eıre,yi istila fl1 
tinde değildir ve AlmanY 
bütün harekatına karşı ko 
amade bulunmaktadır apıltın 

-~....-~..:.-~~·~- nedi 
Değinnenderede Zelıeİ' e-caıa 
İzmır: 13 ıA. A.) - Bu~ !eve. 

saat 10.56 da Değirmendere ~z 
1 
hu 

hıyesınde U" saniye süren ınr .. iren y 
bir ver sarsıntısı olmuştur. ll yvare 
yoktur. ır. $! 

İitanbul 
0

- ~ka~ e :~~ 
Treninde Bir Kaza i tip 

l\nknra 13 <Tan) - l!ıt;ıJ1 iltere 
'llll~ teJit treni bir ka7a viitİİ zerin 
ie.., b~ sabah iki bucuk ı:ant ~hi11e 
ehhfırlf' sehrimiz'e pplmfştlr. ~ kad 

Muhtelit tren Gebz@ kÖI' tmcsi 
;:ı1n~Pn gpcprl(f>rı vol,..nl~"'tf~1' 

ri müvazenesin.i kaybederek lJ: 
"iideı. asa~ıya düşmüştfu'. 
''Ü7:de!; trPn tahkikatın nf'tic 
ne kad3r 2,5 saat P."ec;tkmistit 

I 

onra 
adar 
nda 

Bir Sandal Kazam abmd 
Dün ol?!edcn sonra Strketihll halar 

rivenin F.O numaralı vamtruıt nmh 
"iivarisi Kirerhnmu önünde de ~a~ar 
rilmıs hir san,fal ve scınıialıT1 Ölii 
ıo:erinrlp ilci kişinin çırpındı~ 1 mr 
~örnıii.,tü?'. : lll'~sa 

Kantı:ın VPmtvi hemf"'n durd bivet 
rarak hu iki k:azazadevi kU ~uhu 
~:ı,..nlr ~.., ... ,,.,.,. ;.,~,.]P<:inp ,,.;;til bir m 
müştür. Sandalcıların ikisi de 
!Uktan ve yorgunluktan bl 
\.ıir 1-:ı:ıl~P nlnnı..ı...,,., ;,.;,... ;fi.,~" 

rememi~lerdir. Hastahaneye i 
dınlmıştır. 

, ........ ._ .... _.&;1~11m••ım~umıt•.a ...... Mc 
~ı.ı~la 
'nem· 

Pek 
yakında ŞARK Sinemasında 

Sinemanın yarattıir en fe•kala<le bir uer 

(Eski 
Ekler) 

Arabacının Kızı Dunvaska 
( Aşk ve Hayal ) 

GEORGES - HİLDE KRA1IL 

i 

"' IIEİNRİCII 
Bibük Rııa edibi A.LEKSANDR PUŞKIN'ı,. 

r .. - ' bütün cihanca tanılmııı romanınd.uı ~ 
Bu filı:nfn 1940 Bevnf'lmilel fılm kong re•ir>de birfnd rnnl(M"tT 

ır .. . 

• ' ·4 '\ . ' - .. ~ . • .~ 4 'I k:auınmıştır '· . ·\ ... ~·., .. . 

- Hayır, sizio vasıtanızla onlara- Babanızla 
:Midhata ... 

. ..; '. !.•:. •· t 'lr • • .:.'-. ' : ' ;• _, '"' • • • '"'~·,: 

gi.zll maksat taktp etmeden söylevordu. Bu ani 1 
itiraftan sonra Ne1~ct onun nazannda bi.lsbütürı 
başka bir adam ol•ı-vPrtr,i<:ti Bu sPbeoten simdı 
kalbirıdt>kt a~.lt . ıztırap ve ltln menbalarınm ku· 
rumuş olduf?urı11 tı 1 ıınn .. d1vor valm?: korkunc bu 
şaşkınlık ve bissjzllk lçlnde kaldığını anlıyor· 
du 

- Yal Şimdi anlıyorum; pllnıntt çok meharetle 
baZirlanmış! Sıze bu f.ikrl veren, zannederım k.l 
mecmuada gördüğünüz resım oJ.acak. 

... ~Evet. 
:..... O zaman kendinizi bana sevdirerek Midhata 

ve babama işkence etmek kararını verdinız. 
- Tabıi! Babanız ben sene hapisanede yatmı' 

olan bir mücnmi damad etmekle pe11 iftihar eı
ımyecck! 

Mustehziyane gü1üyOTdu. 
- .Muvaffakıyetinız tam oldu. 
:-- Bunu hesaplamı~tım. 
:...... Bugün her şeyı açıkça görebffiyonun. Ben, 

sizin beni görmek ıstemenızı, resımdeki kıun 
gerdanlığı kopan genç kız olduğunu tanımış olma
nıza hamletmiş·tim O gazetede Şermin Denizcıyi 
tanıdığınıza tasavvur edeme.t.dım. 

Şermının zahiri süküneti NejadTU öfkesini artı
rıyordu Genç kıldın tarlilinde de\ ...ım etti: 

- Şimdi Leni kaybetmekten nıç- n bu kadar 
kcrkdugunu ..ı anlıyorum İntikamı zııı elınu
~~n kıı.r,:mt-""ından vakltsız bir ıtirazın projenlZl 
alti.ıst etm s nden korkuyordunuz. F...aV ~ki ben, 
~tzın bU hulle:ınm a~mun şıddetine verıvordum 
lnsan cıdd ~everse, scıadetının bır hu.va gıbı 
uçup gıtmcs ndcn korkar ... Eğer ben de s ~rrm 
olmasaydım l!tl,i:ı bu heyecanıruzm altında , 1zle-
11en hak ki ""1ı;u 1 rı keşfedebilecektim. .fü E-n 
bu karlar tıur kulade bır saadetten şüphe ettiğı.m 
oluyoıdu i~te rim 'ı, butün onların sahte ve yalan 
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olduğunu aÇikça görüyorum. Sizin her bakı~ınzı, riyeti eide etmek ic;f lyı>rc~um.. Beş senelik cehen
ner sözün ~zü, he!' okşayışınızı bırcr birer batır- nem hayatı boşa J?itmeuıt:li ... 
ta.voruaı Nasıl oldu da sizden şüphe etmedim! - Ben de apdatca anfayışsızca hareket ederek 
Ben s1ze bi.ıtlın kalbmi vermiştim; H '11.>u.ltı s\L size yol gösterdim. Muzaffer ol.rnak için sadece 
tıunu i!Örmed7•ıiı bu.e._ meydana çıkmanız k.df1 lı!eldi! Beni kollarınız 

t\ıı cırızler Nejaı1J fahammülfersa b'!' .şekilde arasında tuttuğunuz zaman kimbilir ne kadaı 
sinirletecek derecede sakın ve cansız bır sesle alay ediyor, icin için l?Ülüvordunuz.' 
oylenmısti. O da c~VH? vermek.ten vahsi bır Nejad siddetle cevap verdi: 

intikam duydlL ... - Hayır? Alay etmedım _gülmedim. Slz lc;te-
- Evet, Lütün sayt..diklerlniı doltrudur: iiğiniz gibi düşünmekle serbestsiniz; fakat beD 
Konuşurken $erminin ~özlerinden kaçma.it o vaziveti pek eğlenceli bulmayordwn.. Hayır, 

i.steyor, fakat kendi üzerinde sabit gibi duran bu alay PtmPrlim. ıtiilme<lim .•. 
mavi bakışlardan nzak•aı::amıyordu. - Bunların pek ehemmiyeti yok! 

-- Zaferinizle ne k:.ııırlaı maArurdunuz! kalbi Sözuııü keserek etrnta baktı. Bir kabusun 
mi nekadar kolavlıkla ~lde etmisseniı vücudu- ırtasında uyanıp etı alına bakıyor ı:ıibi $askın ve 
mü de öylece, bir av ı;tilıi. kollarınızın arasında k..ı:ıyboLrnuş hail vardı. Gcıleri tekrar kocasıo<:ı 
tutuyordunuz: Ve ~ sevdiğimi tekrarlamamı fönünce sordu: 
istevordunuz tamamen sizin oldu~umu sôvle-- - İşte artık evlendik Nf-1ad Beni sevmediğı 
memde ısrar ediyordunuL. Doğrusunu isterse • ızi söy'e:vorsunuz1 Sinıdı r.e vapacaeız? 
ni.z., ilk defa sevmiş olan bir kalbi elde etmek oek - Sıze böyle bü itin,ftcı buJ.unmağa hlc nıye-
?üyük bir jlanirnettlı l tım voktı.t. 

Bu 1en sö%lerddti hafif. lx>lirsf% heyecan Ne- Genç kHdın vot'l!'..J!l bir c:esle sordu: 
j&da adt::ta maddi b!r b-tirıthat verır gibi oldu -- O halde nlçı.o vaptmız? ProjelerlnW ve 
Onun manasız, can.su ve ahenksiz !le!I eğer d~· oLanhtrınızı o kadar dikkat v~ tbtımamla tatbi.k 
ı{işmemiş o!saydı, ('lddet istimal edecek kadar ·tti.kten sonra birden b:.:-e niçin bövle mantıksu 
vahşileşeceğini hi:!sediyorrlIL Sennine $Ctl bir J ve dü~üncesıı bir i:.: ırorcHinüz? Sızın karakteri-
sesle mukabele etti: o.ize ayklrı g0len bir hattı hareket bu . .: 

- Her ne bahasına olursa olsun bu muza!fe- Se.:illıde hiç!:nr acılık duyulnıadan ve hH; bir 

Hakkınız var. bu zaafını affedilit' $eY de~ıı 
ama ne yaparsınız, oir C1f>fa söv•eml.s bulundum 
Bütün bu geçen hadısei~rden 50nra siz belki be
nim namusluca ve vicdanhca bir hareket vaoaca 
~uruı fnanmıyacak 3<3zle,.ime belki itimat etm1· 
yece~siı:ıiz. Ama t:>en vlne su •mn ltirafT vapmaf!ıı 
kendımı borçlu bıhvoruTtı' Evet sizinle evlen
'TlPkt.e bir hususi maksaı:lırr. vardı, bunu sonuna 1 
'roirdim; ancak kar• k:t.>ealı~ın ıretlıdfı?J baZl ve
;ibeler vardır ki !izi buna mecbur edemezdim 

1111 1 
1 1 
1 1 

1izj sevmedi~im halde sevi'vormıısum anbl P.Öl'Ü· ::>oıaau ,,,aga. l - .!!,;o ouyWt ~:;
nerek kendime ba~layamazdım . İste bu düsilnce· ıterı rutbe. 2 _ Istanbuıda bıt 
'erin tesiri altında bir dakikalık bir zaaf duydum stad. a - Hane - bır m'<!'/Va - •nrs 
ve 'Jize hakikati ~vled1m. ,,.. ~ 11 

~or. Bu sozleri boA'uk ve ttert bir sesle sövledikten 1Jk.unursa; sanat. 4 - Fransada 
>e>nra birdenbire oencereye do~ru yürüdü. per bır şehır - sevgili. 5 - Bir aı.iJ-
1elerl vukarı lrnldınp raMJ actı. rahat nefes al r.e' - ıuıne degıl. 6 - Bir meyva
'llak lsteyormu::- ııU:ıi a:ııağ1 sarkt.ı. Şermin gözle- ~ua değil 1 - f: ~yvan barı· ~i; 
··iyle onu takio ~i"t.'rdu Oitğı · Afrı.kada bıı ~ol - uza.ı:tıık lı ' 

- TekMU" size suruyoum l'lelad: Slmdl ne ya oaldinr. a - Ru ınyada bır şe ~b 

ilr .. 

.,..~tl'1z' 'Ul 9 - Esk• ·Lr hwr.unıdar ar 
Genç adam başıru çevır<lJ Gözgôze ıteh.iiler 'tllkardaıı • 1 - 'luııd11ı:- er 
- Sızın buradcı ka!nıayıp gıtme& isteyt:\;~J?ı cW.da ı.nu.tun ~ ' - ti., I 

-ıfr;i zannediyorum. rap, uıamur Jegıl a _ .-emı:!& es 
Şermin !t?sa bir tereddütten ıonra sordu: c~mJ edatı - ba~lama edıııtl ı -
- H~men bu gecf.' mi? dlr aetıJ.r • Rus kıralı. 5 - N•· 
- Para çalmak lc;in kJtle tasaddt cürmlle mah· ıet1er . baba hr\l~. 6 - Fena-

~(}~ olan bir adamla "~"l'li cah altında ?ir ~ect l llk . ın~ 1 ~ &5ışlanıaA . 
~frruek.ten kodunuyo.rsanız 1an:ıu be.k.liyeb.i.liJ.. r t>Aı cieuu. nakil vasıtası • içıbr 
illıi2. i - AfrıJu..ıaJ.ır. Kuu.va tarcıi!a-

(Arkası var) rmdad.ır 



na· 
ili . 
ılır 

u 

it 1 d M T kz•b• dığına işaret ettikten sonra bü-nya • y a 05 ovanın e 1 1 tün milletlerin her türlü ihtimal-

(Ba~ı ı incide) (B:ışı ı incide) lere kar§ı koyabilmek üzere ha-
eh . b"" ük b" 1 d ristanda ikameti meselesini asla zır olmaları lazım geldiğini söy-
anenın uy ına arın an S tl B 1 • · ·ı . ·· l€:mi<: ve demiştir kı"· ni b h t t D ,., 1 ovye er ır ıgıne ı erı surme- -s • 

er ava e m ş ır. ınC!r · ı· '1Bizler de hayatı ınenfaatlerL 
balar, depolara ateş vennış- mış ır. . .. • . . . 
Civarda ikinci bir binaya da 2 - _Bılhassa Bulgar hukumetı mizı, memleketin hürrıyet ve ıs.. 
bomba isabet etmiş ve bu bi. Bulgarı.standan Alman kıtaatının tiklalini her türlü vaziyetlere 

:ıın yıkıldığı görulmüştür. Ni- geçmesı meselesi hakkında asla kar ı müdafaa etmeğe hazır ol
ct hangarlar ve ntolyC'ler de Sovyetler Birliğine müracaat et- malı ·ız. Bulgar milleti hürriv!'ti
Yalayııcak derecede alçak- memistir. Binaenaleyh Sovyetler ni müd faa etmek icin emsali 
uçuşlarla mitralyoz ate ine Birliğinden hiçbir cevap almış gôstcrilemiyecek derecede kah. 
l ...+ ı rvmanhklarla asırlarca müddet mu'?.ur. o nmnz .. , 

'1azar gı.lnü de tavynrelenmız Berlindeki tefsirler mücadele edebileceğine dair her. 
de Calaıs'nı Fran ız ahille- kf""İ ikna edre<>k der,.cede delil 
zermdı: ke ıf kolu ~ zmiş. ve Berlin: 13 (A. A.) - Yarı res. ler göstermiştir. Çok yakın bir 
Plrı.i civarında sıp r erdeki kı mt bır membndan tebliğ edilmiş- m z"d de ne menfaatlc ... ini. n~ 
ra t <: ret gem 1 rıne ve ka- tır; de hürriyetini herhangi bir hal 

üdafaa me\Zılerme hucum Al~an kıtaatının Bulgaristana !karsısında bulunursa bulunsun. 
ıştir nnklıne ait olarak dolaşan ve feda etmiyece<;'ini de i bat etmiş-

'l'avyarelerimız Norve s~la- s~n günlerde dunya matbuat~ ve tir I;Iükıimetin siv:ıscti daima 
a du~man tıc ret g mıl rıne e1ansları tarafından ne redılen sulh 1 smıya doğrpdur 
um etmiştir. İki tıc ret ge- uydurma havadisler hakkında Filh:k.;e a; aıi1ly muahC'desinin 
ıne tam isabetler k ydcdo

1
un Berlin salnhivettar mahfilleri t dT 1 at e~t • f 

1 
t sulh 

ve bu gemiler ayrıca mitral- Sovvet resm( ajansı "Tass ' ın a Ilı ıned ar~t arılz, t:ı.lrn . 
':y·· t · d t t 1 uştur . . _ yo ar•n nn gı met sar ı e .... • oz a e ıne e u u m · bır tekzıp nec:retmck lıızumunu R . . d 

h . · k epm propagan ası /talya üzerinde ıssetmcsıne havret etmeme ~- . . 
. . . dirler. "Tass., ajansı t~zibinde, Bundan c;onra basvekıl _Fılof 

leahıre, 13 (A.A.) - Tcblığ · Almanynnın Bulgaristana Alman hu sulh po1itikac;ının neticec;ı ola
bonan~a ·~ me~sup tayyareler kuvvetlerı gonderilmesi veya 0 _ rak mihver devletlerinin dostane 
ermo uzerıne bırakın vapmış- .. t t b 'b· . ; tlc de 

tdır Limanda bulunan gemiler rada bulundurulması meselesını a".'asc;u "ılı ve u S?lı ı·ı"·:ıı;fvhe ı· r ..:ı 
· 1 hed ı · t k"1 Sovyetlerden hiç bır zaman is- daıma r manva ı c ı ı a a mue 

.... ~ktı.nınB?aşbıcab 8~~~\o~~u~ tıfsar etmıs olmadıgını bildir- hareket etmiş olan Sovyet Rus. 
·ııış ır. ır om a • ·· h t•ı • d Dob 
~ticaret vapurunun yanıbaşınn mektE:dir. Bulgarıstana Almaıı yanın muza ~r0 ı sa ' s n e. -
~mü tür Dış iskeleve b ğh bu- kıtaatmın kabul edilıp edilme. ~ucanın. ~e.nı_de_:ı B~ıl~arıstana 
-llan 12 vapurdan birine tıı.m mesı hakkında Bulgar bukumeti- ıad" ~dıldı~u:ı sr:vlemı ~ır. 
ibet olmuş ve di~er dördü ha- r.in Sovyetler Bir igıne muraca- Bulgar mılletı .~e.ndme ka~şı 
ıra uğramıştır. D pola-da yan· at ettiği hakkındaki habere ge. ':apılmış cılan . dıge~· ~~al.et~~z
:ıtlnr çıkmış ve infilaklar ol- lince, "Tass,, ajansı tekzibindP lıklc>rın de tamır edıldıgını gor-
u tıır "' 1 h""k. i . 1 . b. k"t mek arzusundadır. .. . .. .. l .uu gar u umct nın uç ır va ·ı Basvekil bundan sonra dahili 

Gunduz hucum arının Sovyetler Birliğine boyle bir mü k h""k. et· 
-· • . - sıyasete gecere u um ın 

verecegı netıceler rııcaat yapı.ıadığını ve bınaena. memleket darilinde nizam, sii-
Londra, 13 (A.A.) - Geçen le ·h bu hususta Bulgaristana ve- k(m ve birlik teminine muvaffak 
dta Fransnnın işqnli altındaki rilecC'k hiçbir cevap olmadığım olduğunu zikretmiş ve bu h:ıli 
.ıımı, Hollanda ve Belçika üzeri- bildirmiştir. ihmal edecek olanlara karşı mer-
11 İngiliz tayyareleri tarafından Filof'wı son nutku hametsizce hareket edeceğini ila-
pılrın_ b~,r.'"k J?~ndüz ~nı:nızu, Sofya, 13 (A. A.) _ Bulgar ve etmi tir. . . 
nedı}dıgıne gore, nazılerı Pas- ajansı bildiriyor: Başvekil Filof, Bılhassa memleket da~ıl~nde 

-Calaıs hava meydanlarını t~h- Tuna üzerinde en buvuk Bulgar yapılan pr~p'.1gand.alara n:ıa!1ı ~~
'#eye mecbur edecek olan gun- . 1 t b nlcrc k mak gayesını takıbe.n mıllı mu-
uz hücurnlarmm başla'!'!gıcıdır. şchrı olan Rusçu< a 1 c ı- dafaa kanununun bu maksatla 
u harekat bilhas'-'n hizmete ·eni şı. ?uzurunda Bulgarıstanın da. par1nmentodan çıkmı<ı olduğunu 
tren yeni tip muharebe ve k şif hıh ve harıcı ıyasctı h~kkında siiy i •en ve Bulgar rejiminin hu
vvareleri taraf ndan yapılacak- bır nutuk soylemıştır. Sozlerının suc;i vazivetlerinden bahc;eden 

ır. ~!mdiki kullanılmrıkta olan başında, bütün rlurıyayı ateş içine 1 Ba vekil sözlerine şu suretle de
e adetleri gittikçe artan tay a- atmek tehdidinı gösteren ve her vam etmiştir-

kitlclerine ila\'e edi1en bu ve- iki taraf için de zıt esaslara istL "Birçok defalar bizde de her 
~ tip mük~m~cl ta'?'areler İn nat eden ideolojilerini müdafaa hanı:!i bir rejimin ithaline çalı
lterenin şım?ı k~n.dı t~pr~.kları için yapılan bu muazzam harhı şıldığı, veya bazı memleketlerde 

ff ıe:ind~ oldugu gı?,ı gunduz d~ bahis mevzuu ederek Filo! de- son zamanlard?. )'.erlec;mis _ ~l~n 
hı1.lerınden300 .k: OJ?C't~e. uza mi tir ki: rejimlerden bırının kabulu ıçm 

Kadar hava hakımıve. ını elde "Bugiin tnmnmile y~ni bir p~ooaS?"anda apıldığı görülmek-
trnes;..,e vardım edece,·tır. dünyanın yaratıhşı arifGsinde tedir. Ben c:u fikirde •im ki, Bul-

/rıgiltere üzerinde bulunuvoruz Biitün milletler, is- gar milleti Bulgaristam nasyonal-
Londra· 13 (A. A.J - Teblift: ti •erek veya i tcmiverek. bu de- sosyalist, komunist, faşist eya
Dün gece güneş ~~t ıktan biraz ğic;ikliğin tr>siratındnn kendilr>ri- rut. Lejyo.ne_r bir h~kumet ~~line 
nrn b~slıyan ve u~ bucuk saat ni kurtar mıyac-akhrdır. Bıılga. getirmek .ıstıyenle_rı. ~u gıbı ec-

adar suren hn,·a hucumu esna- , . . . . .· nebı hükumet şekıllep memleke
nda Londra il<> Tım~ nehri man rıstan da Avrupa ıçtımaı aıre~ane tlmiz şeraitine katiyen uymıya-

ı hında bir çok noktalara bam- n:,e~suptur: B~ ~ebeple, emelle- cağı için, hiçbir vakit affetmiye-
1 lar atılmıştır. Atılan yangın rımı7. ve hıslerımız ne olursa oL cektir. Bulgaristan, e Rusya-

~ mhal,..rının çıkard ı yan,gınlar sun, Bulgaric::tanın da tarihin en dır, ne Almanyadır, ne de Italya
e c::nra sebep olmuştur. . buhranlı zamanlarından birini dır. Olabilir ki, bolşevizm Rusya 

Ölti ve vnralı vardır. Dıii:er ba- yac:amakta olduffiınu sövliyebj. için çok muvafık, oranın şerai
mıntakal ra da bombala atıl- liriz. Bu hal. karar vermek zama- tine uygun bir siyasi rejimdir. 

ıd ı sa da b':1n~ar nz ~a arn. scbc- 111 geldiği zaman Bulgaristana Yine olabilir ki, nas ·onal sos?'a-
1' vet verm~ ~ır. İz:ıı;n~tcrenın ce- ihtiyatla hareket etmek sükunu- lizm Almanyanın menfaatlcrıne 
~bu . ark. ~ndeokı hır mahalde nu ve soğukkanlılığını' kaybet. ve ikfrıadi uzviyetine ".'ük~mmel 

1 ır mıktnr nlu vard r. k 'b" ·r 1 .. kl t k surette intibak eden bır sıstem-
.. meme gı ı vazı e er vu e me • . . 1 b'l. ki F · d 1'1altaya hucum t d' a· b t ~ .1 .k f dır. Ve yme o a ı ır , a ızm e 

e ır. ız una amamı e va ı . . . . b" ·· d" F k t "T hl'~ ltalya ıçın ıyı ır re3ım ır. a a 
~·!'."a!~a. 13 (~ A \ -:- .T~ ;al2 olarak yalnız Bulgaristan ıçın biz bunları Btıl"ar toprağına 
ır duşman ha\ n te ~·~~ u. ve yalnız Bulgaristanın menfa- nakil ve taklit etmek değil, 

d·ya vaklaşmı~. vt:> sa ı:ı o;~;~~f etleri için çalısı oruz ve bu gave- kendi eraitimize, tarihi an'
·ıfğılbmıtştır 1Duşmtaen ıyyncaa ,.ekı"l- ye> do!iru yürürken valnız kendi anelerimize, Bulgarların husu-

1 a arv:ı ar a aç " 1 d ğ"l . d . . 1 k t" kt· ~·<-ı d' A 1 ımız havalan _ arzu arımızı e ı . aynı zaman :ı sıyctlerıne ve meme c ın ı ı-
ı er ır vcı ar k .1. 1 . . . d .. ·· .. d d' · t' · de u 

ını .. larsa da düşmanla temasa gel ahı ıyet erımızı e goz ~nun °n sa ı uzvıye ıne ~n z~ya m -
ı.. • t•p uzak tutmamak mecburıyetinde vafık gelecek sıstemı yaratmak 
"ıemıs ı . b · · d · " 

Al t l r· buhınuvorıız .. , mec urıyetın eyız. 
man ayyare e ı ~ B k"l h"k' 

kl Filo!. harp Yeya sulh meselele. Bundan .som:a aş;re ı . 1:1 u: 

"' .. ... 
Pariste Vaziyet 

(Bnıı 1 incide) 
ibarettir. Almanya, Dorlot ve 
Deat vasıtasile matbuatta neşri. 
yat yaptırarak Vichy hükumetini 
Paris mıntakası halkını aç bırak. 
mak istemekle ittiham etmekte. 
dir. Almanya, Fransanın ikiye 
bölünmesile tahammülü imkan
sız manr>vi bir vaziyet doğaca. 

ğını ve birçok iktisadi müşkülat 
ortaya çıkacağını biliyor ve bu 
suretle işgal edi1mJyen Fransayı 
yegane çare olan Almanlarla bir 
işbirliği sivac:eti takibine icbar 
edccPğini tahmin edivordu. Al. 
manva. Franc:anın ikiye ayrılmış 
vnziv,..tine nihayet vermek için 
Fransız donanmasının teslimini 
ve bütün Fransava, yani Akdeniz 
limanlarına da Alman hakimive
tini-:ı te>c:mi1ini c:art kosacaktı. Fa
kat Alman hesabının büyük ha. 
tA<ıı P\rveliı isgal altındn bmınmı
van Franc;anın aman dileyeceği
~i zanetmiş olmasıdır. Almanlar 
oyunlarını değiştirmek mecbu. 
riyetinde kalmıslar va-. işgal al. 
tında bulunan Fransada sun'i bir 
açhk ihdas etmic;Jerdir. Bunun 
Vichy hükum~ti üzerinde yeni 
bir tazvik vasıtası olduğunda 

" şüphe yoktur. 
Yeni Fransız biitresi 

Cenevre, 13 (A.A.) DNB -
Vichy'den verilen bir habere gö
• r. ~ancı" hükumeti 40 milvar 
franga baliğ olan üç aylık büt
<;eyi kabul etmiştir. Bu paranın 
24 milyarı normal bütçe kar~11ı
ğıdır. 15 milyar franga baliğ olan 
fevkalade bütçenin 12 milyar 
t nrr hn ... n m<> ..... rıflı:ıl"nın tas
fiyesine tahsis edilecektir. 

Yugoslavyada Kabine 
nPğisikliği Olacakmış 

Belgrad, 13 (A.A.) "D.N.B." -
Başvekil Tsvetkoviç. bügün Bel
grada donmü olan Ba vekil mu
avini ve Hırvat liderı Maçek ve 
yine bugün Belgrada gelmiş olan 
Sloven lideri ayan azaı;ından 
Kuloveç ile uzun görüşmelerde 
bulunmuştur. Tsvetkoviç, bila
hare saraya giderek Kral naibi 
Prens Paul tarafından kabul 
edilmiştir. Dahili siyasetle ala
kadar bu faaliyet dolayısiyle ka
binede yakında tebeddülat yapı
l;;ıcağı hakkında şayialnr dolaş· 
maktadır. 

Uzak Şarkın l\fiidafaası 
'Meseleleri 

Sin.ıtapur, 13 (A.A.) - Avus· 
tralya harbiye nazırı Spender Mı
sıra yaptıN-ı seyahatten Avustral
vava dönerken burada geçirdii?i 
hirk::ıç saat esnac:ında. uzak şark 
İngiliz kuvv<>tleri b::ı kumandanı 
hava mareşali Sir Robert ile u· 
zun konuşmalarda bulunmu tur 
()vJ~ zannedilivor ki uzak arkın 
miidafaasrna ait mec::eleler ~örü· 
ülmuştür. Bu müdafaava Avus· 
ralva ve Sindapur hayati bir a· 

liı~:-o aöc: Prmrktf'dir. 

sahalarda elde ettiğı muvaffakı
yetleri uzunuzadıya anlatmış 
ve çok parlak bir mazisi olan 
Bulgar ordusunun hazırlıkların
dan barsederken "Bulgar mi1leti 
kendi ordusiyle iftihar edebilır" 
demiştir. 

Afrika Cephesinde 1 Rumen • Macar 
(Ba~ı 1 incide) (Baıı l incide) 

Alman • Sovyet 

Anlaıması Londrodc 

Nasd Karşdand;? 

nenin garbindeki İtalyan kolon- ğu rlikumet partisi idare heyeti 
ları. paniğe tutulmuşlardır. Bun- 1 toplantısında mebuslardan Ron
ltır. aileleri ile birlikte Bingaziye kay btitun Macar milletmin Tran 
kaçmaktadırlar. Zeytin ağaçı eılvanyalılann hislerine kardeşçe 
plantasyonlan terkcdilmiştir. in iştirak ettiğini söylemiş ve hük(ı- Londra 13 (A. A.) - Sovyet . 
giliz ordusunun Libya çölü bo- metin Romanvalılann iftiraya Alman ticaret anlaşması, o za 
yunca durmadan merhale merha müstenıt tahrikatına nihavet ver- man hiçbir netice vermemiş olar: 
le ilerleyişini tutabilecek hiç bir ınesi için elden gelen herşeyi yap Bitler _ Molotof görüşmeleriniı 
şet y..ık gibidir. rrı::ısı lazım geldiğini ilave etmiş· geç kalmış bir semeresi olarak 

/ngiliz resmi tebliği tir. 
Knhir<'· 13 CA. A.) - U nıumi Kaposvar'da yapılan hükumet telakki edilmektedir. Müşahitleı 

karargahin tebliği: Trnblusta partisi idare heyeti içtimaınd. anlaşmanın münhasıran ticar 
l'obruk mıntakasında hazırlık ıaşe nazırı Lakv, Transilvanva· mahiyette olduğunu ve siyasi m 
faaliyetlerı devam etmektedir. nın Romanya hakimiyeti altınd selelere hiç temas etmediğin 

Sudan hududunda devriyclerı· bırakılan kısmında yaşıyan Ma söylemektedirler. Anlaşmanın tc 
mı. yc>,..ıden fnalıyett~ bulunmu:s carların .. tazyi~ ~dilmekte olduk mamile tatbik edilebilmesi bir 
!ardır. Gallabatın şarkındn hare- . rıl"'ı c;ov]Pm1stır. Burava g~ler çok amillerin tahakkukuna va. 
k b 1 k t l h ı'al şıkayetlerden anlaşıldığına gore, bestedir. Bunların baı:lıcalann .atta u l!nan ı a arımı z " - .. ır • 
yanların Metemma etrafındaki Homanya ma.~amları, her turlu nakliyat imkanları ile biaat ıs 
mevzilerine muvaffrur:iyetli taar- \'asıtalara muracant ederek, ~a tihsal hacmi teşkil etmektedir 
ruzlar.:\a bulunmuşlar ve düşma- ~arl~n ya Romanya tabii".'etıni Londra mahfilerinde Alman 
na bir mikdar zayiat verdirmi~- .e~cıh etmek. yahut da hıcret Sovyet anlaşmalarına mahdu 
!erdir. goze almak şıklan karşıs~da. ~ı· hir alaka gösterilmektedir. Fa 

Hava muharebeleri rnkmaktndırlar. Bunu temın ıçın k t . hr·ı k 1 h .. 

Kahire: 13 (A. A.J - 10 - 11 
~"nkfınun ı:zecesi. Bcnina \•e flpr 
ka tayyare meydanları şiddetli 
taaı-ru.dara ugramıştır. Bınala
nn arnsına bombalar düşmiiş ve 
\'erde dağınık bir halde bulunan 
tayyarelerin yakınlarında •an
~ın!ar cıkmış ve infilaklar olmuş 
tur ·ravvarelerimiz Bin,gaziye 
de taarruz etmişler ve ağır bir 
bomba askeri ehemmiyette W
yiik bir binaya isabet etmiştir 
Rıhtımlarda yangın cıkmıştır. 
Vanurlara da ciddi hasarlar ver
dirilmiş olduğu zannedilmekte
dir. 

Şarki Trablusta, avcılarımız 
''\ r,rrılı dPvrivn Uf'tısl:ırı v::ınm•c; 

lar, Derne, Timimi ve Gazala 
tav\are meydanlarında hiç duş
man tayyaresi bulunmadığını bil 
mişlerdir. Bu meydanlarda an
cak kullanılamı\'acak derecede 
harab o;muş mühim mikdarda 
tavvare görülmüştür. Gazala 
mevdamnda yanmış olarak bıra 
lnl.nı 20 tayyare müşnhade e
dilmiştir. 

ltalyan tebliği 
ltalyada bir mahal; (13 {A.A.) 

Umumi karargahın tebliği: 
Bin.gazide Tobruk cephesinde 

'"'>"il fa;ılıvı>ti olm11c:tıır ~F>r 
kollarımız çölde Carabub etra
Cında ı· alı) ette bulunmuşlardır. 
Bir düşman ileri üssü müessir su 
rette bombadıman edilmiştir. 
Düsman tan•areleri Bın~azide 
ba:ı:ı mahalleri bombardıman et
m i lersc de nüiu ca zay4ıt yok
tur. 

llabeş imparatoru 
harp saluıesirıde 

Londra; 13 (A. A.J - "Afi" 
Daiıy telegrcıphın Hartum mu 

haoıri de şunlan bildirmektedir: 
Habe-jstan hududundaki bti

tün cephe kısımlannda İngilız 
devı ivelerinin faa1ıyeti gör{\1-
mektedir Hartumda bulunan 
Habe ınıparatoru harekatı takib 
etmekteclir. Vatanperver Habe' 
sefleri tarafından idare edilen ka 
bıle-Jer, bir müddettenberi fo..ı.l 
hiı rPtr hnrhl vnn"r k ft h• 
garnizonlarına ve iaşe kollarına 
oaskın!ar yapmaktadır. AsıJcrı 
tenkil kin gönderilen ltalvan 
kuvvetleri asayi i iade etmek 
şöde dursun, kendileri ilk te
ma ta bozulup karmaktanırlar 

mümkün inkişafları karşısında 
Bulgaristanın bir vaziyet alı~ı 

• facarlara karşı fena muameleler ?. a~ı ma 1• er, mu av~ e ~ 
yapılmaktadır Cereyan eden ha ~umlerınin sarıh n:etni oğrem 
ıiıc 1f'>'"f' h kınca Romanvnda ih lınce bu hususta mutalea serdC't 
tilal hüküm sürdüğüne ve bükü- mek hakkını muhafa7.a ettikleri 
l)etın vazıyete hakim bulunma ni beyan etmektedirler. 
dığına hukmetmek zarureti hasıl 
olll)aktadır. 

Romanya hükumetinin aldığı 
oırçok tedbirlerden şunu istidlal 
etmek mumkündür: Hükumet 
Viyana hakem kararının kendisı· 
re tahmil ettiği mükellefiyetler 
den tamamile gafil bulunmakta 
dır. Mihver devletlerine deru 
hir minııet hi.rısile bağlı olan Ma 
"<ırl r ic;e kP.,r{i!erini bu h~kf'rr 
kararile sıkısıkıya bağlı addet
mektedir. Fakat bu, Macarların 
me ru haklarmı her türlü taar
ruzdan korunmak ıçin icabeden 
buti.ın tedbirleri almalarına asla 
manı olmıyacaktır. 

Bu bakımdan, Macar hü-
kfımetı, kendisine terettüp e
den hak ve mesuliyeti tamami
e mudrık bulunmaktadır. Zaru
et hasıl olunca haklarını kullan 

makta hiçbir tereddüt etmiyecek 
lır. 

Bükreş, 13 (A.A.) - D.N.B. bi' 
diriyor: 

Bükr<>ı;tf' 14 sonkf.ı.n•tnda hın" 
hücumlanna karşı geniş bir pasif 
korunma tecrübesi yapılacak ve 
~ehir karartılacaktır. Şehirde ka
rartrnnnın tam olup olmadıP:ı şıd
detlı bir kontrola tabi tutulacak
tır. 

Teleki'ııirı sözleri 
Budapeste, 13 (A.A.) - Macar 

1ansı bildiriyor: 
Mıskolo'da toplanan hükumet 

partisi idare neycti ir;;tımnların
cla söz alan ba'i\'ekil Kont Teleki. 
Mac0r milletinin, bugün ıstırap 
keder ve sefalet içinde bulunan 
bir alemde kendisin~ stıkin bir 
>ı~vn~ t miı ttil?:indn dQl:ıvJ ,Al 
laha karşı şükranlarını bildirmiş-
tır. Ba vekıl sözüne devamla ez
cumle demic:tir ki: 

"Fakat Avrupanın her nokta
sında bugün tehlike vardır. Bu 
h rp 1914 harbi gibi bütiin dün 
vada hüküm süren derin bir kav 
naşmanın harici tezahürleridir 
Mevcut tehlikelr sadece maddi 
de{!i dir; aynı zamanda mimevı
dir de. Bu sebeple bütün millet 
m~n i · t n•n A l •m vP msıımn 
kalmasına dikkat etmelidir. Ben, 

Siyam Kumandanı 

Değiştiriliyor 
Uanoı, 13 CA. A.) - Fransız 

Hındicini valisi amiral Decoux 
tarafından neşredilen bir tebli~
:ie, iki Siam harb tnyyaresininlO 
kanunu!'anide Fransız avcıları 
ta ·afından alevler içinde düşü· 
ııldi.ı.l{u bildırilmektedir. 
Tebliğde, Fransız tayvareleri

nin Ararıya - Bangkok demiryo· 
,u iızerind~ki Prac:inburl ile U
bon, Sizakct. Korat ve Sraked' 
)orr.bardımnn ettikleri ilave edi 
rocktedir. 

* 
Şanghay, 13 (A. A.J - Kam

boç eyaletinde Siam kıtantınm 
vaptıJ!ı ileri hareketi kanlı mu 
hareLelcrden sonra durdunılmu· 
tur. Hindicmi kuvvetleri ba ·ku 
manC:am ~eneral Mairce Martu 
deı.Hştl:ılmiştir. Yeni başkuman 
danın ~ar amba ~nü Sav~on: 
"' .,ıı;, J• ı..:ı,~ılmotrlmiir. 

.ayık bır mıllettır. 
Bın senelık tecrübelerle imti 

nan ,geçimiş olan milli seciyemi 
zı fedn edemeyiz. Bugün haric 
, e dahili } eni vazifeler karşısın 
da butunuyoruz. Fokat en büyuJ 
ı azüe bi.ıtün kuvvetleri mi11e 
hızmetine hasretmektir. Bundaı 
onra gele~ ikincı vazifemiz, mul 

telıf lisanlann konu uldu~ men 
ketimizi Saint-Etienne'nin koy 
uğu esaslar dahilınde sevk ve 

ldare etmektir. Harici vazi!elerı 
ırJzın en başında geleni müstaki 
Macar devletini vakarla temsi 
et,....,,ktır .. , 

iktisadi işlerden bahseder 
Ko ı. ı ıeJ<:ı iı rp en sonral· ı Süf 

P\ 7 ,... h l"'Pk ıc n hıı~un 
güdiimlü bir iktisat sistemi iat-
ıkı lazım ~eJdığıni kaydetmı~ 

tir. 
Bundan sonra, Başvekil mille 

ıın daha iyi bir istikbale namzec 
ı.Jiduğu hakkındaki kanaatini iz 
ar ederek M carların. milli ha 

ıetlerıni muhafnı.a etmek Ş{lrtilr 
\ vrupanın yeniden tanzimi işine 
nal bir surette iştirak edecekler 

sa anıyor ri küçük mille>tlerin elinde olma. metin iktısadı, malı ve ıçtımnı 
Londra, 13 <A.A.) -Obc:erver . ~~~~~~--~~~--~~--~----~--~--~~~~~~--~~~~------~~----

facar nulletınin kendıne hns ka 
rakterine sadık kalması için ça 
lışmavı en birinci vazıfe telakk• 
etmPktevım Mac r milleti, milli 
hasletleri itibarile karpatlar hav
rn~ındn nazım bir rol ovnam l!~ 

Sofya, 13 (A.A.) "Stefani" -
Başvekilin nutku bütün memle
kette çok iyi bir surette karşılan
mıştır. Bu nutuk, vaziyetin gıbı telakki olunmaktadır. 

ni ve veni Avrupa için kıymet) 
oır unsur olacaklarını söylemiş 
tır. 

l!ı:ızeksinin havacılık muhabiri -----• •••-------------..:''\ İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 1 [ 
h~~~~~ların tayyareJerini ihti- evlet Denizyolları icletme Satış Müdürlüğünde Açık Arttırma U.ulile -
\'at olarak saklama~a basladıkla- ~ Sahipsiz Eşya Satılıyoc. 1 
l'ı haftalardanberi anlaşılmış bir 1 1 
llakikattir. Buna bakarak veni ve daresi ıanlarl 
bıivük bir hava taarn1zu hazırla
dıkla ına hükmedilebilir. Binnen
ıtlevh İngiliz hava taarruzunun 
da ona ~öre hazırlanarak tam 
ırıünasip zamanda harekete gecil- 1 
'nesi. ve bu !luretle Alman proi~ 
"rınin altiıst edilmesi lazımdır. 
~azı alametler Alman darbesinin 
)'akında yapılacağını ihsas et
ll'ıektedir. Almanlar. Birleşik A
'tıerika devletleri araıjsinde genış 
ir sahaya da~ılmış bulunan fab-
ıkalarımızın muazz"'m bir iı; ih-
1 elde etmek gayesile faaliyet
rini son derece arttırdıklarını 
kalfı bilivorlar. 
İngiliz hava kuvvetlerinin ile

'ide neler yapabilE'Ce ·ne delalet 
tmek ıtibarile geçen cuma günü 
~ansarıın şimalinde vapıl~n ha
a har k•h dikkrıtP C: v:mdır. 

l talyan tebliği 

ltalyada bi mahal 13 (A.A.) -
~on İtalyan tebliğinde şöyle de

- ilmektedir: 
"Garbi Akdenizde bir tayyı:ıre

niz büyük bir düşm n cüzütamı
h torpillemiştir. 217 numaralı 
bliğde yaralandığı bildirilen 
arp ızemisi "Malaya,, tipinde bir 
emidir. 
Dtiı;man 12-13 kanunusani ıze 

esi Torino üzerine hava nkınln
yanmıştır. Bazı hasarat kay

"tiılmiş ve birkaç ki i yaralan
ıstır Vened"k üzerine yapılan 

ltm nPtict:>sinde hasa ... at husule 
(!lmic:tir Bir ölü ve birkaç yara

üzerine anılan 

14 İkincikanundan 19 İkincikanuna kadar muhtelü 
hatlara kalkacak \'apurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattma 

Bartın hattına 

Mudanya hattma 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

lmroz hattına 
Ayv lık hattına 

lzmir surat hattına -
İzmir aı-alık postası -

Salı J de (Erzurum), Perşembe 1 de (Ak!!U) 
ve Pazar 16 da (Karadeniz). Galata nhtımmdan 
Salı 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Antal
ya). Sirkeci rıhtımından. 
Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe, Cuma 16 da 
(Trak). Cumartesi 14 de (Maralcaı) ve Pazar 
9.50 de (Trak). ·Galata rıhtımmdan. 
Çar amba, Cuma 8.15 de (M:ırakaz). Galata 
rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Saadet). Tophane nhtımından. 
Snh ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı--
mından. 

Pazar 9 da (Seyyar). Toph ne rıhtımından. 
Çarşamba 18 de (Mersin), Cumartesi 15 de 
(Kemal). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmır). Galata nhtrmından. 
Per embe 13 de (Tırban). Galata r.ıhtımından 

* * NOT: Vapur seferleri hakkında her tUrliJ malOmat aşdıda tele
fon numaraları yazılı Acentelerimizden oğrenilebilir. 
Galata Baş Acentelıği Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü

e Galata Şube .. 
S'rkeci .. .. 

cl'lrluğu bınası altında. 42367 
Galata rıhtımı, Mmtaka Liman Re
ısliği binası altında 401?3 

22740 
(202) 

Sırkeci, Yolcu Salonu. 

------=--....................... ,.. .. ,., 
Yüksek Mektep Mezunlarına: 

İnhisarJar Umum Müdürlüğünden : 
Yüksek mektep mezunlarından tahsil mcn'şelcrine göre mü-

. · · i rin memurin 

İhale rünü: 17/1/941 
Miktarı Deieri Peyi 

M.K.N. Marka No. Kilo Gr..,Lira Ku. U. 
2661 10$030 000 118322 00 8874 

Ku. Eşya cinst Ambar 
00 Tuzlu domuz Vagonda 

eti 
Yukarıda cinsi, değeri, miktarı yazılı domuz eti 1549 sayılı 

kanun mucibince ve 2490 saylı kanun hükümlerine 'tevfikan Sir
kecide Reşadiye caddesi hnlı antreposu dahilindeki gümrük sa
tışmüdürlüği.ınde 17-1-941 Cuma gunü saat 13 buçu~a açık art 
tırma ile dahilde sanayide kullanılmak üzere ve alıcı tarafından 
Ticaret Vekaletinden alınacak olan müsaadeyi malı alan tarafın
dan temin edilmek şartile dahile ve harice satılacaktır. 

Isteklilerin belli günde saat 12 ye kadar yüzde 7 buçuk pey 
akc:elerini vezneye yatırmış olmaları lazımdır. !hale gününden 
evvel saat 12 ye kadar eşya Sirkecide Devlet Demiryolları am
bar memurluğu vasıtasile Zeytinbumundaki vagonlarda gi.ırii~c
bilir 2490 sayılı kanunda ya7.ıh vesikalarla alıcıların satı"a gır-
mel"ri i Rn olunıır Telefon 23219 (187) 

Pravantoryom ,·e Sanatoryom Direktörlüi!ündcn: 
T;ıhmın İlk Eksiltmenin 
Bedeli Teminat 

Lira Kr~. Kuruş S. Tarihi Saati Gün Cin~ 

7226 86 5451 00 20-1-41 14.30 Pazartesi Sanatoryum çamaşır ku
rutma dolabına serpan

977 62 7482 00 20-1-41 ıs 
tin radyatör yapılması. 

Paınrtesl Sanatoryum kür yerle
rine yapılması icap eden 
perde tesisatı. 

Müessesemizin Sanatoryum lmımı çamaşır kurutma dolabı serpantin 
radyotôrü ile yine ayni bina kür yerleri perde teıiaatmm demir aksamı yu~ 
karıda yazılı tarihte ac;ık eksiltmeye konmu$tur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliti bir.asında 
toplanacak komisyonda yaprlacaktır. Fenni ıartname miıcssese müdürfüğune 
müracaat ederek ıönilebilir . 

lıteklilerin belli ıün ve saatte ehliyet ve ilı:aları, yeni sene Ticaret CJ· 
dası vesikası ve eksiltmeden bir sut evvel Muhlsebe veznesine yatrracak
lan yukarıda yazılı muvakkat teminat akçe11i makbuzlariyle birlikte komis· 
yona müracaat etmeleri. (124) 

Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi Mezunlanna: 
Mektebımızın 58 inci yıldönümü olan 16.1.941 gi.ir .. i için me

rasim, çay ve balo davetiyelerini, alacak mezunlarımızın mektc-

MulıaMtiıcn bcde1ı (9000' lıra otan 30.000 J{g Ue.ıı:ıstnn (17.1 1941) 
Cuma günü saat (15) on beşte Haydarpapda Gar bınası dahilindeki Ko
misyon tarafından kapalı zarf asulile şatm almacaktır. 

Bo işe ~irm~k i11tıyenlenn (67S) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesıkalarla tekliflerini muht~vı zarflarını ayni sun saat (14) 
oo dörde kadar Komisyon Reisli(in~ vermeleri lhımdır. 

Ba işe a t ,artnameler lromısyondan parasız olarak datuılmlttı-
dır. (12540) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum l\lüdürlüğünden: 
30 !kinci Teşrin 1330 tarihli "Ecnebı Anonim ve ,.,ermayes 

eshama münkasıın şirketler kanunu" hükümlerine tevfikan Tur 
l~ıyede çalışmasına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Ncst 
le Anglo uıs Konden~ed Mılk K?.mP~ni ~u defa müracaat!~, şı 
ketin merkezince verılen karar uzerıne şırket unvanının Socı 
ete des Produits Nestle S.A." (Nestle Mamulatı Şirketi - Anonı 
'irketi) olarak değiştirildiğini bildirmiş ve lazım gelen vesaı~ 
\ermıstır. Şirketın Türkiye Umumi Vekillığine Nısim l4'arhi ' 
P crre Mercier tayin edllerek ayn ayrı vekaletnamelerle münft 
riden ve icabında müştereken hareket etmek salahiyetleri v<.>ri 
mıştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlerine uygun göri.ı 
milı olmakla ilan olunur. 

21 Kanunue\•\·el 1940 Resmi miihür \e Jmza 
Bir sureti dairet1e hıfzolunan bu suretin mubrez Türkçe m1 

hnrrcr aslına mutabık olduğunu tasdik ederim. 
C~mı>1 K11ntnv 

Türkiye Cümhuri;-et Merkez Bankasındcı 
ı 10 sene ve dBha fazla r~Viddettenberi sahipleri tarafmdaı 

ı ~nılmadığından dolayı W~9 'sPiflliı kanunun 41 inci maddesi 
<'ıbınce muhtelif Banka ve Müesses~ler tarafından Malıye V 
!eti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredılen 

alarm miktarı aşağıda j!Österilmistir. 
Işbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren 

ene içınde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı must:>lte ı 
•azı suretile idare merkezimize veya şubelerimize müracaat ed 
erek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil oh.:n 

mortisman sandığına intikal edecektir. 
Bu mürlrletin hitamından sonra vaki olacak müracaatleı 11 

ddolunacı:ı wı ilfın olunur. 1201' 
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~4 .38 Adagümeden Mılltafa oil• Mu.atala 
? 85 Tenekeci İsmail 
. 85 Hakkı 

Ödemiı 
Ma'.kara .. 

.48 Osmaıı aga 
9.4S Çiftl ik mekttbi muallimi Raşit 
Z.48 uha{ yeci Erkir 

Onrek 
Kaı.tomonl 

\,:un fı 

1 " 1 n ı aı «m , ı N G E R •a ıtc•·indc topları· 
ı R .., a c: ''"'" nın ı [ı •u s 1 N G E R n:-•; tın •lısınız vt- saatir !h:erinclPkl 

ı N G E R m rk~ı:•nn, mtl • ~ • ~ j7jr, ıcirc" "' k l ' nı n :'11.:ırn •tı 
'odny• tnk!p <?den h ı asri kadın ıç ·rı kıyıııcıli t. şl ılc c nen ışlemesı J hnkikater· nazarı dikkatı celbe-
'ı bnylı- bir h r'kı•llıde S 1 N G c q saatine c::ohiı olmnlc ı\deta bir unde~!iı" 

Si SAA i qoşa gidecek~~ makbu] H DİYELIKTIR 
ve en guzeJ 

, .;s ·1u tafa Cani "it. 
. 1b 1 hmcı Atef; oglu 
.24 Posta mivezzii Tacett n 
68 Ahmeı Bataklı oilu 

.48 Mustafa Bostancıoilu 
r.% Ali Siez otlu 
l .14 Hüşeyfo Veysı oğlu 
3 98 Osman 1mamoilu 
3:48 Mehmet lmamoihı. 
3.48 Halil otlu Mustafa 
0.48 Şükrü oflu Emin 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. No. 82 • A 200 ~lmu n 11 pırlantalı SOJ lira EMSALLERi G B/ 15 SENE GARANTiLiDiR. 

1kka1 · S'nı?er sııaUerl fstanbulda yalnız Eminönü merkezlndekı mıığa7.ı:mızd<ı .;atılır - f<:tnnbuld - ~ubf'mi- 0.53 Müderris otlu Mehmet Nuilli .. 
"~--- ' .tur. Adrea : SlNGER SAAT Ma(aza/arı. latanbul. Em ı Önü. No. 8 I 64 Sinobunabmet Yeri köyünden 

Topal Osman oflu Z.ver 
.S 84 Rifat 

Sinop 
Tekirdai 

Aşa$'_-ıda yazıl. m vaoın K wa 'art a .ı< ı n e 1 nı a ar mu .. 
\9:lZll1 Piin ve c~n .. ,e .... df' rıf1 ii-l;ı~::l ~, ....... ~ c:~+ ı r::ı.",... ... .., '.rn,.,....iı:-v"'~ P9"1rl.-. 

rapııacaktır. Ta~.plerin knnuni vn<;'k;ı 1 ar·ı,.. t<'k•·r mı>kt•ıp1 ·ırmı 

ıhale saatlerinden bir s2at evvel kom.syona \·eı nıelcrı Şartna.
mclf'ri komisyonda göri"tliir. 

Cinsi Miktarı Tutan 'T'er-:.,atı 

Kilo Lira Lira 

Uıılgar. 

ZevtinyaiJ. 
Nohud. 

91 000 20 020 
19,500 
63 000 

Kuru fa.,ulye. 63,000 

ıı ·oo 
l :ı.·oo 

15,ı40 

* 

1 soı so 
83~ 50 
9•5 

1181,25 

.. 

İlıalt" gün ve saab 

11:r 

7 ~· .. 
) 
) . ,., ' 

, ' 

15 
5 

r ~ 

.ic:nn•cfı:ı vn·n'• m"v"lıi•n paza ·l•k 1a ,., • .,iıtr"rl·'"i ı.;.,A'..,"•nih 

yaz11ı saat1 erde 3-2 911 Pazartesi glınlı Edirn°d m;k \fösiir"yet 
d: "esinde askeri satın ı:ı'ma kom syonundıı yan .,ı(" '·tır f;vı,af 
V( şartnamesı komic:vonda göı ülür. 

Cinai M ''tan Tı,.ıırı T,.,...,;,.,:1u 

Sa,.,, an. 

~·bun. 
Sade yah 
Sade vnğı. 
p·~inç. 

M.tkarna. 

K ilo Lira Lira 
ı,ıoo ooo 44, ıno 

27 000 12, 1GO 
21 GOO 34. GO 
18 000 

9 ' 11.MO 
60,000 

28, 00 
43?. "ilO 
21. , QQ 

+ 

3300 
972 

2502 
221:0 

21 n~" 
1,5. 5 

lh.ııe .... au 

1t 
11, 
14 
15 

H 
(lı50 185) 

1245 ton buğılı;y kırrlırılacaktır P;ızıır'• ·'11 "'·c:"ltm--si 1-2 q11 1 

C' artes glinü saat 11 de Izmirde Bornovadn askeri satın al
m komisyonunda y::ıpılac;ıktır. Tahmin tutr rı 24 900 lira ilk te
n natı 1827 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli val ·ıt" koıııı·.•·nna 
gelmelt•ri (1746 - lü2) 

'tkf P!!rtı vflıo:er Otor kuru f~!=:uly · '' •mmm:m:~::,ıpl!!llJ8'm!ııır'-'f' 
rı ııcı.ktır Pazarlıkla eksiltmesı 15 Erk~k Daktilo Aram"oı 
1 "41 Çarşamba ıoıünii saat 15 te San- w 

';izi Saadete Göt ÜI er 

r. 

• ",.., 

EN S()"ıl 

M n () 4 

t?f./\ALlRI 

' 

ı ı . 49 Hacı İsmail 
6.24 Nazmi 

21 09 .. 
4.49 Bayram 
4.49 

3(, Ahmet 
: v.9G Hasan Usta 
O.ö5 $arkoylu Muzaffer Baysal 
2.74 Yenıct koylü Recep 
8 4:- Kastamonul u Yusuf. 
rı 24 M::hmet oglu Hamit 
G 2.6 Gilman Hakkı Z B sabık memuru 
,:34 Z B Eski Mus. Muavini Mehmet Ali 
O 20 Ahmet İrfan Çivici Hamam civarı 

. Leblebici sokak 
O.O!.ı II.ı >"•n Kenan Hı.ımet M ıbaaaı 
O 31 ıbr h nı lzmır Asansö• ·~,ma• ~irıan 

okal Nr. lJ K< nyalı 
0.2" H.ıı:.ey n Osman Demıı daa Emır Ahmet 

'okak \2 şeyya· l orekci 
l lv Avn lxm'ir 
5°51 Fatma Semıho .ü\.ıno'va Kürt Omeı ~- 23 
O.iL Reca. Bahri Baba Parkı Bahı,,ıı.an 
O 20 Ali Rıza Erzurumlu 
0:19 Hakkı Ağa 
0.3t Mehmet Cevdet 
0.76 Hüse;·in Avni Anıı dolu Mathaaınndıı 
t.71 Nallı,ını O . Mch rı e B .. ~Jurdk :: .. ı.u.ı :f. 

hanı P 1ı.t11 macı İ..t ınır 
J.23 Fatma İdil 
L- Hsan Tahsin 
8.11 Amado Danom 
4 69 Al i Ecza Deposu 

60:9eı Sal h Ata 
:!.t..46 Alaiyeli Halim vr C~vclet 

O 47 Nihal 1 uhafiyeci 
3.43 Mus ıbey .ıadt Muıtat .. Muharrem 
b 3C b e; tullah Re1:ep ve Birarl~'"'eri 
, t Bank b anko B . L J 
o .... ~ Buld ınl ı Hacı lbı .:ıhım Yt. .ıu ... ur 
u.4'1 ~zınir l .nci noter 

~· . 5.11 Turgut Kooperatifı 
On \tadınd;ı. Oolfuıu v~' ı ı.ıo Kamil Nasın 

d rö ,.(,;/""~ 1.73 Mehmet Buldanlı oilu 
fenli renkl~ ""' "• • · " ~r M'.u:.tala Rifat 
kullanır · 1.26 Müeyy• Haydar erkek muatlim mektebi 

1 elışi muammi 
2.40 Mehmet Akif İz. Dibekbaşr Osman Af& 

Fena renktı> hlr ımd ,.. mahatles No. 12 
rtt Vii70rıü:r.E' 'mnkv:ıj :, ~~ \, 12 Muazzez kız _ Hsesı muallimler:nd~n 
lanmış. ve çırkln bı :'Y';f .. \ ~ j,' l .O!i Ahmet Şıikru Merke1 Haıtahansı hc:.ap 
m:ınnırı ve'"lı ve ~İ7 merı ur u 
,., h ,. 1 "'i' ı l .Ow Arlliyc daıreıı. Mud Ba~rı 
"

11 [ı v::ıslı !lu~ı,.r 1 
• tı. 2.15 Kemakttin Fabrikacı Cdı.mıı Ada1t1dt 

mııvıı tık renı hıılm nıo ~ • nah 'yeı 

" 
" 
" .. 

Ba tkesir 
İti nbul 
Şarköy 

,, .. .. 
.. 
H 

,, 

.. 
.. .. .. .. 
" .. 
.. .. .. .. 
n 

n .. .. 

.. .. .. 
1.ımir .. .. .. 

.. 
.. 

!"' ııda askeri satırı alma komisyonun
Ol' vapılı>caktır. Yüı •onun tahmir 
bedeli 22 300 lıra. kati teminııtı 134• 
1 r ıdır Tnliplcrın bellı vııkitte komi< 
~"na gelmeleri. ( l 708 - 1253~ 

Eski ve yeni ya1:ılan 
iyi bllir, süratli yazı ya 
zar, geceleri çalışmak 

üzere bir daktilo istcni· 1 veeıine çaresi vü1ürıil .J ~,. • -

zün tarııfınıı bi ı ·~ 2 46 Bi il Al:dul.ah oğlu Işıklar yukan mahatleıi 
ı·enlc VE' di~t"r tar:ırını ~:'10 Şekerci Hasan muhacir nıah i Nr. 250 

blT 
~

1
," .\;j • 1.8'1 Ahmet Silahçı Sıpahı pazarı .. .. .. • başk 1> renk pudnı ter Milas . 

~cher kitl'l"llna 4 kuru$ t:ohnıin ,. 
d 11 3000 ton balya samanı pazar 
!ıkla satm alınacaktır 500 zer ton 
dıın aşağı olmamak ve Ankara l stas 
"Onunda vag~lara teslim şartil" "" 
ı • ayn taliplerllen alınabilir 3oon •o 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun te 
mnatı 3375 liradır Puarlıtı 6/t/94 
den itibaren hergUn ,aat 14 de Arı 
kara-1.ı Lv Amirlifi satın ıtlmı k o 
misy••r:.ında vapılac-.aktır Şartname• 

yor. Aylığı otuz liradır 
Posta kutusu 10G ya mü 

ı übe •t•ııektir Ru tf'r o 38 Asal Mü tahken mcvkı Aiıı Topçu A . B .. 
riihey• Tok alon pudı a gruLu tabibi Yüzbaşı 

racaat. 
sının venı ve razip ren~ ı .19 N:ya.oı Bilri mektebi müessis ve Müd. 
ıerilt y.ı,ıınız Bu ven • Mıldanzade 

, •nk ler l'(ayeı mnıforı O 28 Mahmut Aynı Keıetelli c;ıkmuı Nr. 61 Kavaf 
~•••••~ım~amımtı o.4-0 Nüzhet harita U Müd. PHln posta K 'ChrnmnsC'ope. mııkl· 

.. .. .. 

komisyonda cör:i!ür 
'11141 

.. .. 

.. 

.. .. 

1 
3.3 Çocuk Yıldı mecmuası 

nesi sayesindf' l{arıstı O 3 Ömer Faruk Hizmet Matbaası makinıstı 
IstanbuJ ikinci iflas memur- rılm ısıır Sih llmfz biı : • • • ~ ~ 0_60 Emin Arap Hacan oilu lzmi~ b:\rUt han 

luğu ıdan : Müflis Aya11..ıpıda Fe- !!ÖZ hrmen ku<111rsu1 f tatlı ı . • 
ner caddesinde 174 No. da Sa- '>ır ıtın:ı ilt> ren~lerı in 069 Has Kamı! ı\lııy 37 de thtecınen 
buncu Aleksand·r Stopaki'nin 'h~r eder Vf' 3rtılı 0.42 Şcvkı ( Ke~eı.ilr• Del lal başı sokak Nr 18. 
tasfıye ışi bitirilerek ma!-ı!< ~m ce m kvııila•ımış. m n 0.6 H:ılil Havri $thit Fazıl bey mektebi 

1 iflastn kapanmas·na kara 1.f'ril- l'lr;ıyıı 'lihayeı verir C'ih ile ~ayet muall mlerinden 
.:ü)l'el bıı tarzdc. ımtizaç t•den bu pud - 3.18 Hüseyin Şerif Goztepe tramvay $irlı:etın(j,. miş olduğu ilim olu ur. ~ 1965 l 1 ra ilde•. tabi ıtih ·•ö:ı:tf'rlr Tn1' 111n amele 

---------------- pııdı ıı.s hu!<usi b :r usul dahil inde 0 .26 Nadidt Abdullah Mtiveddet salonund.i 
· K· en. ı<öpü~il. Ilı 1<11rı•tırılmısıır carson. 

1 
B:.ı s, YE:dt billül' cıü,. qııhl• knhı ve 0.2fı Rayaı lhı;an hüviyet tetkikı daireıi lı:cımıser ..... 

\del Llral;k t.ira 
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11111 = :ı5tu ı 
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"kr rı 

IE 

ı, Hli' 

rJt•t f' ~' , .. 

M 

• •ı I· 

n nı , .. 

o( u rn na r1t•11 
u ot111 ti 

•• 
•IDllU 

ouıutı•n•a• •urtıya , 
tahtı edlllrıer 

ne ya~ r• ur ve r07.ell d rırı nf' de fPzbı mu v'.n Sadettin eşi . 

lrrlf'mnder kat't:vven ınOıeı>~~ır nl- ı !H Mu t~f- Sabri lzmiı .ciımrük lrotnı•ı•·nn-
m ~. Hemeı bu"ilnc'lrr Tnlrnlor ııc'I- cula•tt d n 

l 
"a;ıı, ·ecrlihe cciiniz r t'ninl7'.tn "ii • O 36 Osnıan Nurettin lzmir •kı ncı Süleymanıyc 
7t>l!f'!< 1 ıi!il' l!ÖrC'C'eksınız. M rlı 

tl.6(; F"cy;r ı)unda r lznıir erk,.k mn:ılL'm 

1 m<"ktehinde talebe. 
t stanbnl ikinci iflas rnemur 1U - ıı.5" s~ d Muh ttin tzmır hü1ctlmct cadı • .:ai 

ğundan Müflis Gözem F,ı;kc n7.İ MLserret oteli fotoğ afc;ı 
limited şirketinin kabul ı unnn +.lb Kara İbrahim zad( Ha'!an. 
a'ııcaklrlan ekseriyeti tA'"A r•n"an l06 63 Tüc'-ardan Asım Bur~ah 
idare azalannın bir vey~ ıKiye 4 511 Ara k"r'i $eh Ömer baba var .. ,,...;.,:." 

1 B"nba$ı Refet kızı Nac"ye. 
· -..ı. .,.. ,.A,. ""Pil- 38.51 Arapk rli Şeb Ömer bab; <1arııılenn-

m Pk Ü7f>TE' alacakH •rm tor':ın- 1en nlü binbaşı RlfaT •tlu F.uı.t.ltin 
mava daveti talep ndilmiı: nldu- 7~ . Müteahhit Abdurrezak. 
kundan hu hum!': ile Konkupcia- 390 Bahri 
to ve ,,. z,ların ücretl0 rinin takdiri l ı o.- Fırıncı Abdli~lzi& 
ici11 alacal<:lTlarm 2511 '<}41 cu- 3.03 Ahmet Fehmı 

t . .. .. t t 1 .J .1 • .. d 1.49 Hasarı Şükrü mar esı 11unu c;:ı ııe laır.. e 0 6• s b • K .. h 
1 l .d k .1 .. a rı uta ya ı. 

hıın .. b111t1nma an ı are nrıı .. ı e ı 1.07 Muall•mler hrliii 
ilan olunur. fl963) 1 o.49 Mehmet Vasd. 

:t03 Ahm(t Fehmi. 
o.s• Sıtkı 

t s tanbul ikinci iflas memur- 1 o.54 Küst"yın 
luğundan: Mü!lıs 8eyoğlunda l.38 Müh~ndi ı Em lno' T ,..r~n• 

,.. ....~ ,.:ı,..c:·nrı .... A.,+jlr;:ı,..,C:: 1 0.61 Sı knmiıyonı. 
Pavimın t;ısrivP ic; 'hit,., .. -.1r .,., .... ı, 4 Q D m •ci H:-1=1 kovun• .ut 
kı>m <'(' ı fliısı;., k "l .' 1 I <>O \o h o n ıt 

; - P ı O tb~ h m. 
9t1 le kn eı • ı; _ Celc K 
ıla l :h 0 

Kayip : Eminönü yabancı as
kerlik şubesinden ·aldığım asker
lik terhis tezkeremi kaybettim. 
Y<'nıc:inı "''ı:ı,.~ö-rmdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
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Kamil Kenarcı 

"'"'lllUIUlftllıral!!W!e.3'!"1~~~ 

Ü K iSA 

ı.- To a oğlu Yorgı 
2.- E klıt eli Tosun. 
2.- Hanri oi. İfusıol 
2.- Pam,.at Oi. N kolaki 
l.50 Karahıdrrlı Hüse)'İn Ca.ut 
O.S4 İsmail Oi Ali. 
0.25 Ko:vun babadan Necati Hiiae)'ia. 
0.80 Abdurrahman Tevfik. 
0 .50 .. .. 
0.50 .. " 
'.60 fnçt'ıfe" Mehmet Ol Murat 
.60 Al • • ~ hmt Ç;-vuş. 

Kar hırhrdıır T:min 
İncd r ı\Jı O, "chrt'let 
Mehmet O Murat 
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ek ihtiyaç v::ırdır. 577 1 12 D ·r-köyündtn Abid -! rr'l<:t 

nsta kutusuna müraca:l .30 Dtrrkoyünder. Sal,h. 
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unduJu bu yardımcı den kitabı cıkını:;ı.ı. 
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il 

•u.ı • 
""'rı iç ... 

• nı 
foıLI 

Ayni muharrıru ,.azdıiı m~kr~.,llleı vt. mül'ıevvrr 

iz./ü b. bülasadır . 
- Ankara Caddeaı 153 Numara ('l~IR '<itabevi · - ; sn s ;;;an --· OUf!LI" 

.. " . • (f • 
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rı;ıu~ 9ı- ırıh 18!1~ llrk 

Zi r:u \(' T it :ıı ııcı ,w ,·ı 11 • k ı•an"·'<'lt'd 
Pv~ •.; ,.:kt: .. .-..,l<"rf' ?R •:rno 'ir- ·k u111İ\'( .-rh·or. 
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Zirııa• B rn lfa srndıı l<umhıırııh vr •hh:tr'ln ra<ıarrul tıesııplarındıı -
tırası buhın:>-ılara ->ent"dr 1 riela cekıl~cel< l<ur'a ılr ~ ,?.ğ1dak pll 
,,.,.,., v• ı, ·•la.2kt1r 

• ıOl" ~~~ ı.ıra•ıı ~:~~~ l,tr • ıı · 
4 • zso • \,000 

iO 100 4.000 

•O(' ~rteı 

20 
160 • 

SO t. irahk 'ı.00 

ıo 4.SOI 
zo • 3.2~ 

• tK KAT He-ıaplarındak• parıtlaı nıı ,ene ıc ı n"" ~o lira~~n ""at 
11venlert ılr•:ımıvr ,ıktığı ıakı'hd~ "' 20 faılas·vlr ~ e rı],.ı;~ktir 

1( llT"'tth"· ~PnPdf' ~ fipfo ı f., lıil 1 Ririnrikilnnıı 1 \.1art 

O SO B d ed~n Eyiıp Süleyman. 
3.60 Koyunbabadan Mustafa Önıeı 
1.70 Tüccar Burhanettin • 
1.60 •• 

52.49 Nurettin. 
192 54 Hu usi muhasebe. 
t o_..:_ Pınarhisar emanetinden. 
12.- Ali Rıza. 
1.- Şevket 

50.- Bedceden Hüsyin. 
70 30 numaraJı dükkAn ıçın Ham: 
14.8'ı Pu: arhi<:ıı emanetinden 
ıv. ..:: ı:ı· numaralı fırın için. badan 
•.- 239 .. .. .. .. 

n 

.. 
.. 
" 
" .. .. 
.. 
n 

H .. S.- 181 numaralı dükkhı çin avukat Tahir . 
2 05 K~rabahalı köyiınden Değer oğlu ı\hmet 
6.05 Cemde köyünden Osman oğlu Mustafa 
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ı 7 .-Hacı Ali ve rufekasmdan 
2.- Mehmet oğlu Abdi 
6 l l .auırlı köyi:n<'cr. Ahmet oğlu Bekir. 

20.- ıbiıı oglu Hüseyin . 
10.- Hüsey~n oğlu Mehmet 

7 47 Mütekait kavma kam Mahmut Nedim. 
18:- 1 ü rk Ticaret Şirketi n;ımma Cemal 

2.38 İlk mektep muall mı Hikmet 
1.16 Durmuş oğlu Mehmet zevcesı Asime 
2.11 Vakıflı oğlu Hüseyın 
l 33 Mehmet kızı Nazile ve Al.ime 
o:36 Em n oğlu Ali eşi Ömercik 08. Arif 

Aııası Fad"k 
10.- Hopalı Veli oğlu Hüseyir . 
5.- Seferihisar Beyleı Köy. Halil 
2.- lt- h.m, 
1.- B kır. 
ı .- Uede. 
3.- ll h;m . 
1.- Al tlullab . 
3- 1-iayri 
3.- ~ t 
l .11 T lelı Yu~ı1 • • 
t 54 ı cvtık Lfit le 
L.- S&dık C•., 1 ı.>ı a .... 
3 7 t. H san O . Alı 
l 21 •urı Oı l.ıı ahım. 
t.- , r•f Og 0 ::.man 
3.5G Kü ı A ı (Jg V. eı, 

ı 2~ li Meu /.. Oı;nıaı. 

3.bl M e. g .ıllü Z K fınııl. 
lj.J ! Ha1 l Oğ llu~e.Yın . 

: O Husry r Cavit. 
.. ur t B kır 

4.: !ı ,. .. ~ atı. Reşat. 
l J mıılcuneli kundurıırı A -..~;;•1.,, ~ir . 

::>ıdıka. 
t.:.~m Hu1o Muh Kat b. uuı ~ıu.ı •arı .. 
Bodrum Rilıumaı memuru lbrahım Ethem 

4b .ı .. 
0.14 

Gülsüm. 
Yüzbaşı Ahmet 

48 81 
0.71 
'>. 61' 
0.5C 
5.6 1 

4 üncü k:o1 ırdu erkanı H Katıb. ~bıdın 
Ruk ye; . 

14.?0 
2 ı· 
l .3 
,ı f> 
' t. 
1.9 
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llyt. Yatt mahdumları 
Mu r af ı Hıknıet "' Kdhmi. 
ı<d)'mak.ı ..ı deler. 

JOXl'1 Iştanıgardm . 
h c 'et ik V ( H ·ı1'lı l. 

1 .ı ı;: ı-;, ,. Zabıt 

1.. 

1 

ı ~ f\ 
24 . umuıı l tra k l•ab ahıt 

ı 3.: Alı Galıı $ekeıcı . 
28.15 H Halil Aga Z. Husey n &ı 

1.15 Avunduk l.adeleı he~. Tıo.: ;;ı.reı 
S.- Polic;e ve Saba . 
S.- Albert Anjel. 
4.26 Katılan biraderler. 

10.- Ziya Ahmet. 
O.O& Fidaı Mehmetler. 
2.51 ;ıhri 
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1 J • 

33 

mı 

b.0 c: /\ 
li.- Cav ı 
6,lC Rılı tı 
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Ma.hdumı 
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Samsun 
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Kü ahyı 
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{eş n 
K o:ıva 
lzmır 
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13.09 {I.lrr ı ,, 
2.30 Omeı ::. .. urı. ,. 
2.61 Evlr:at idaresi. ,. 
6.04 Mehmet Tatari. • 

10.- AliiJ"eli Hacı Mehmet Mahdumtan. • 
5.60 Mehmet R. F. Z. M. Klznn. .. 
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