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Hitlerin 
nutku 

\' 
~yin Cahid YALÇIN 

~ ührer'in bir fabrikada 1 r runclcye htt.aben irad 1 
~ ettiği nutkun ancak bir 
~ ası elimizde bulunuyor. 
~ltun heyeti mecmuası hak
~ clıı. Ynlmz bu parçaya baka· 
~ htlküm vermek hatah ola
\; kc de her halde şimdiye ka
Olttı endisinde görmcğe nh~kın 
'-u~dığımız bir ifade tar.ana ve 
"il e tesadüf ediyoruz. Führer 
~~dden, İngiltereyi mahvet
Jibi en ziyade tezallüm eder 

1 'arb~örUnüyor. Scbcb olduğu 
~ 1 mazur göstermek için Al-ı 
'ıak"iaıun rahat ya~ayama-

ta olmasını ileri sürliyor. 1 
~ ~u zemin üzerinde knktığı 1 
'ti ıdctçc, Jführcr ile güzel gü-

tr""l--...,,q, 1 

1 B y 

60NL0('{ sı·vAST H6LK 

A 

M 

GAZETESi 

HARAÇÇI KARDESLER l 

hırıfr ,; ~ Ank&rada <Jduiu ~1>1 
tıtıı..-buJda da bil;yük l;lı 

MOB;LYE 
Babı mağaı&1 açtılar. Salonlan 

gez.iııız. 

Adr•: nncancılar, Ruapata ~INIU 
Numara CU 

Her yeroe 5 kunıştur 
IZM IR - ANKAP..,.A - l8TANIWL 

1-rasarruf haftası 
.-...;.. . ... . . - . - . 

bugün başhyor 
Başvekil bugün Ankara Halk

evinde bir nutuk söyleyecek 

Haftanın programı 
Mim an'anderirniz anasında her yıl 1 

12 Bırincikinunda başlıyarak bir hal 
t.n nnlddetlc devanı eden ekonomi 1 
bayramımız bu ~e de bugun muh-, 
terem Bn:svckilimlı Dok.tor Refik 
Saydmrun Halkevtnde saat oo beşte 
irad buyuracaklan nutuk ile açılacak J 
ve baJlıyacnktır. Muteakıben her ge
cesinde Kurum başkanı ve B. lıkcair 
mebusu ı:encral KAnın öuılp, Münn-

1 kalı1t Vekili C~det Kerim Jnccdayı, 
M'aari1 Vekili Hasan Ali YQcel, Glim-

Aakeri ceza kanununun 
blr maddesini tefsir 

riik ve İnhisarlar Vekili &it Kara • 
deniz, Ziraat Vekili Mublı Erkmen. 
Ti<'nret Vckıl: Mtlmtnz ökm~n, Cüm. 
hurlyct Hnlk P:ırt.sı Jdare heyeU aza
sından Sı1Tı Day ı.ıdyodn koııferanıı· 
lar verecek lı.::-dir .• 

Şehrimizde yapı~ taahürM 
Şt-hnıniıdc dund..:n itibaren ~adde

lere ve LU) k mcyd .. nlara mılli ıktı
sad \'e ı. arruftın raıctesı ve Türld1• 
ıçin clwmmıyctiıu tebarüz cttırcn ve-. 
clzcl~r:i ha' i ati~lf'r asılmıştır. 

'ıı onuşınak nuimlcündür. O· 1 ~~.ıçln, fırsatı kaçırmak iste- ııgilizlerln ille hamJrıde Sld! &u- ı-..nty; işgal etmeleriyle ~en ani iiıamızlarmı ·~ tan.'41f barit. 

~;;tn~~~kt~~r.lı~~s~~t~ Y· 1 n ~ 1 il 1 Ed. d b .. .. k b. 

Ankara, 11 (Bıl!uat) - Askeri ce
za kanununun buı maddelerinin dc
ltştiıilmesi hnklnndaki 3914 sayılı ka 
nunda •Fevkallıde zaman> tabirin
den makaad bugünk.(i dunımun oldu
lu Heyeti Vakilece te.bit edilmişür. 

H&r Hnlkevı mllll lktısad 'e ta• 
ı;ruTUt haftıısı devan1 l'ttıtl rnuddetçe 
fatbilt olun.:ıc .. k gomiş bir pronı .ım hn 
urlamıştır. Bu progra:nlnr nu nran 
her h;ıJkM.inde b.r çok konfer. nslar, 
mOsnmcn·l r '°" yemiş gunlt>Ii tertib 
olunacak, ha!k~vi mcnsubları tara -
fıntınn hnftaııuı munyyeıı p,urılcdnde 
kendi mınt:ıkıılnıında pıop:ır:ı.r.da ve 

ııı+lııdunyada4om~ıronku?-I ~ 'l4nı!lfJar 1rne e uyu 1r lngilizler 
idııtl' nmrabb:ıı arazıye sahıb · -~--..-rm:a._ıı::m.._.,__mm .. 

eorJ gu halde 85 nulyon Alman 1 A 1 s; d •. B 1 
~ bın kilomeh·c murabbaı hir v ,.._ n lO a t w f ı A k e 1 a rra n 

f Sonu ıayfa 2 ~ütun 4 tle) 

LA ~Ya_ sık~şıp kn.1?1;ştlr! tu- I V ~ u g y a n e a e t l 
~ ıl c~ül nez bır vaztyete 1 • -ı ... ım:== 

~tıııtiir. 1talyanıru: cln buna y 0 I da ••i a 1 d ı I ar 
tıaıı:t ecraıt allınan yn.şa- M ~ 
~lchrfa .. ·. Dünyanın taksi- ~~~ eriç Ve 1-.UnCQ nehirlerı• 

? • kt." lıir hn.l.sızlık vardır. Bu 1 I ı. ncVildc la.ksiroin bütün talyanlar harb malıa- I 
•tliycU lngiltcrenin omuz-j mesi terkadGrek l faştz evler SU altında kaldı 1 
lld:ı.chr. Allah b:rirjn biitün ı 

d .'>il lı~dcıe umuk olmnsını 1 ç.ekillyorlar 
tı.ılJ. "lt1iıı her ·cy<len mahru~ , -- " 

Loııdra, l t ( a.a.} - B. B. C.: 
Fıdırnı' 11 (:ı.n.) -- İki t:ünde.-ıberl 1 \.°Uk metre yükselmlştır. Bu dc1a ı:

fa.'>illl.ctıı. olarak rnian yatmu l:ırdan dirne ıçın hu.iki IJ!r Afet halini alan 
Merıç ve 'J'unna nehirleri bf't:"r bu- (Sonu ı:ıyfa 3 sOtun .ıı de) 

~ 11lltnasım iJtemcz. Bu vazi
~ ~il.kıl ve manbl. ile } alıud , 

1 dli7.eltmck ı.:zımdır. 
g 

11 
le Ji'Uhrcr'in mi;daf aa eder ı 

'1ı • düı:,>ii ılav,ı. Almanya halr
·lı-~rı. uğrnmı , dar bir toprnk- 1 

ılaŞarruı~n. ımı.lıkfırn kalım<;. 
~ lııyıuun top aklarını 1ngı- l 

Yunan ı-esnıi tchli ~ine göre Yıı- ı 
n... ordusu bc.itiin cciJhc bovun- -----------=·======----------
c taaıntzunn devam etmiş: bir 
çok İtalyan mfüıtahkem mevki
ıc~ ini Rilnı..,Tii hücumiylc :ııaptet
n::··tir. Yunan sol <,'Cna.lu sahili 
takiben A vlonyaya doğru ilcrie-1 
ınektcdir. Bir c;ol~ tanklar, hü- I 
eum arabaları e lrnrb malze -1 
mcsi iğtinam Cflilnıiştir. ı 

/
1 llli clin len aldılar? lngiliz-

1 j
8 
Al1t1ruıla~lan yalnız 1914 -

tJıı !ıaro.ndc rnüstcmlekelcri
~a,'l bir kı .. muu aldılar. Alman-1 

ltah'auın ~yia.b 

Roma, iı <a.a.} - lWyan 1 
ka• arguhının veı diği resmi ma
liimaln göre, 11dncitcşrin 1940 
ayı 7.arfındaki umumi zayiat 
986 ölli, 2368 yaralı ve 1040 ka· ı 
yıptır. Bunlardan 779 ölü, 1917 
yaralı ve 731 kayıp Yunan - 1- t 
tnlyan cebhesine aiddir. 42 kişi 
alcüşt~~~rı yaralar neticesinde öl-

1 m ur. , 
Şimali Afrilrn cebheginde 107 ! 

• Yeni senenın tütün 
piyasası açılırken 

Ticaret Vekaletinin tütün müs· 
tahsillerine mühim tavsiyeleri 
Ankara, 11 ( a.a.) - Tıcaret 

Vekaletinden tebliğ edilmitıtir: 
1bracat maddelerimizin en 

başında gelen tUtün mahsulümU
siin piyssala.rını daimf bir su
rette takib etmek ve piyasanın 
aal&h ve nizamını bozacak her 

hareket ve temayülü önlemek 
Cümhuriyet Hükftmetinin daima 
itina iJe t.ıı..kib ettiği bir siyaset 
olrnu~. 

1rı d:..vnsı ynlnız bundan iba
l~r k::..tsa idi ve bu müstcmlcke-ı 
~~ l!~i verilince dünyanın sulh 
~ SU!tlınu takarrur cd~cek ol
lıı~~ı, bütuıı dc\•letler birle.1ir, ı 
~ıs tere nezdinde tm asnıt e
dik' rnesclcyi mutlaka halleder- 1 
:ı· • Pak:ıt neşrolunan biittln 
~t~ vc:ınik ve hnbrat ile sa- ı 
l'ııı r ki Nazi Almanyası naza
l i~il. müstemlekeler meselesi 
!ıl· hır taleb ve dava teşkil et
o~~l'rdu, Halbuki Bitler şimdi 
~ı.. t;ankı bu harbin yeg-lne' 
;hı imiş gibi gösteriyor. 

~1~1 Alman müstemlekeleri, 
bitllı<tnya.yn iade edilmekle işin j 

ölU ve 10 kayıp vardır. 1 

Şarki Afrikada aJclıklan yara ı ---·---=====------

vcya ecelleriyle ölen 26 ki§i. Macar Harı·cı·ye 70 yaralı ve 7 kayıb kaydedil -

· Geçen senelerde her devrenin 
hususi şeraitine göre r.a: :!!anın
da ahnnu§ olan tadbirlerimiz 
tUtthı milstahsili olan geni§ ktit
Jenln menfaaUeıini ve aleUmıum 
tiltün ıhraeataımızın mf>mlekete 
temin ettiği geliri korumak ba
kımından tesirli olmuştur. Bu 
anda muhtelif memleh:tlerle 

mi~tir. 

nonanma s9 ölt', 1s2 yaraıı NaZ'fl Belgradda 
ve 130 kayıp kaydetmiştir. f 

lôı~ıycccğini bi1.zat Hitlc.rin 
~\;at eri isbata kafidır. ÇiiJJkü o 
ile enııekcler de geri verllsc, ge
'a ~lınan topraklarının, nüfu

llt.'>betle genişliği mabdud ka-
Hava kuvvetleri de 50 ölil, 

92 yaralı ve 162 kayıp kıı.ydet
Korıt Caakynin aeyahati ____ <8_0 _"u_ .. _yf_•_1_9'lt\ı __ "_6 _d_•)_ 

miştir. U liseyjn Cahid l'Al...çIN ı 
l8anu tayfa a eUtun a de} (6onu uyfa 1 ıOtı;n 4 de) 

'----~~.~~~~~~·~~~~---~~~~~~~~~~
(~~~~~~~~~~-~-~~~~~--... 

Okuvucularımızla Hasbıhal 
.1 

Koordınasyon heyetinin g:ız.ete sahifelerini tahdid eden knranm Uıdll 
(!(}erek ~Veni S•bahıt eb'admdaki ı:a,ctclerin altı sahife halinde inUı;aruu 
t~h l etmeıl uzcrıne. tevcccuhlerinın dolma minnettarı bulunduiumw 
tQJ~ karHerimlz.c lc:ırşı lıem iUkran bor1:lanmızı yerine getirebilmek, 
~ difcı· re!iklcrlmizdcn nok::an kalınamıık ız.tınr ve endişesilo •VNI 
8tbahs 1 6 ıınhifc net;re lal• ar "ermL~ ''c paı.artesi günlt':den itil:arwn 
de b ı kararuııııı tatbik mm kiinc koymu~tuk. 

'Şu kadar var ki kaı.nn kcı.'CSI, tııbı mantarı vesaire gibi lıepet 
Yr l.ann memleketlerden gelen bir siirü tabı malzemesinin yııl,luğu ve 
llıcvcutl mıkdarm ımc:ı.k dört sahifelik lir ı::nzete m~!;Tine müsaade f'C:lccek 
<lı:re<·cde bulunmaSl klğıdd:ın fcdak1rlık ve zarar ederek okµ;, uculan-
1111~ ınc-nmun edebilmek hususundaki samimi arzumuzu S"ın<'rcsiz. lııra:k. 
lr \ e guroük ki ellerine 6 sahifelik biı· gazete \ierlp 1CH!Ccuhlerinc lıiı· kat 
lhhıı liy<ıkat côstcrm~ge colışt.ığımız o:dı: oku;):uculnrımız:ı oı·t:ı snhifrle
ti liısmen :fena ba"11mış ve guc: okunur bir gazete verm·~ olduk. Bu üç 
«unluk ıe-~ulJe bize ıösterdi ki me>cud tabı malzemesi ve teknik ını
lUırtlnl'ln .. veni Sabah> ı ı;imdiUk 1 s:ıhlfeden fn7.la n('Şre mt':..ttN~! 
1lrıkiln )'oktur. • 

elrafmda tahminler 
Belarad, 11 (a.a.) - ~fani: 

M:ıc.'ttiatan hr.ri~ nazın ltont 
CNky, bugün Belgr.ıda celmietiı'. 

N:mr, saraya g.derek defteri mah
IU9U imza ~Wkten IOllra Başvekil 

Ç11ctkovitt ve başvekil muavini Mar
ıtfıviç'i tlyarct etınJlfu. 

Bud:ıpeşk>, 11 (a.a.) - Havas: 
DJn akşam Mclgı-ada hareket •tmie 

olnn Kont ('.-sakynin sey;ıhatı iki ıün 
deV31m edecektir. 

Macar siyM! mahfilleri, MllıCftr -
Yuıcmv mün:uıcbetlerlnhı salolal -
llUlSindın pek ıJ1ade meumma bulun 
maktadır. Bu mahfiller, llaaca
ıtatamn ikiaıei bü;Jilk ~ olan 
do.tan" hl.myatına tercilmen olacak 
Sov.rr.t Rus,.anın da bu hususta :men 
ııuniyet izhar etnı1e olluamı bllbM&a 
tebuOz ettiriyorlar iri mem-ır..tin 
bir d0tıluk protokolunun bu .q_,. 
esnasında lınza edllcceii bu mabtll -
lerde umı:rniyetle zannedibıMktectir. 

liaansa tlbl tutulan 
idhallt etYaaı 

~Harb..._......, 

Vaziyeti 
Bir hesab yanbşlı
iının clin1 neticesi 

( Yaz.an ı 
~ HiKMET ILGAZ 

o.iki ada valisinin bUlaaını 
t~an ukerl makemlan ııranuı
.. derin ıhtillflarm mnıcudiye
Ube aUetJnb;;ilk. Bu ımau.daki dU
töncenıi2.i ızhar edork.en ad.alarm 
Claüınüulekl kır> mevaimiwh tari
JıdD m büyük kıUıima maruz 
ll.Uuaı lbUmall üzerine parmalı. 
mw ko7Jnuatuk. Muhteli1 man
balardan ~ haberı.r vaziyetin 
Uıluninimizden daha vahim cıılıdu-
1\mtl toı;etri,yor. 

Oniki adad:ı ;,dron bqına ancak 
l1ıi 7\iz ıram ekmek verilebil
meldedlr. KAnuiıusımtntn on be
llaclen 1100ra buna ela imkAn kal
~. Şeker, •de:Jai, kahve, 
el,~. petrol eoldan bltmı,tir. 
AMiıır ..,. ubltan arMlDda lhtilAJ 

İçlerinde UçO general 
olmak Uzeı•e 6000 ltaı
yan askeri eair dUştU 

Bulgarlar Milft mefah•rini çocuklarına öğretirken 
1903 isyanım Bulgar şereUerini en başms koy· 
muşlardır. Bulgar kaf sı 

Kahire, ll '(a.a.ı _ lngllbı hop bu nevi hıkllyoloı le YAZA N: :· ı 
umumi karargahının bu akşam doldurulduı')u içindir ki A N K 
neşredilen tebliği: B lga dı::1"ıma L.omşu cı • • 

Sidi Barrnni bugün ötJederı U r ~ r.. '• • -----
90nrn alıruruş~. larma fena gözle karıştırırsanız, hangı Bulgn.r şar 
m~itzea:-d:u~ıü~~ e:f;, bakmaktadır. kısını dinlerseniz, hangi ı~ulgar 
aldık. :Motörlü kuvvetlerimizin - 14 -- ressamının ve san'ntkarınm 
ileri ummrla:n, şimdi, garbe doğ l003 . M-1--.::ı k . (Sonu aııyfa 4 r.IHun 2 de) 

1.. ısyam -a.ıonya omı-

ru harkt<tta 'bulunmaktadır. tesinin kanlı tarihinde mühim 1 ' 
Çok bUyUk mıktarda m1Dl- f O Ü J j 

sam esir ve malzeme elde edil- bir yer i§gal eder. Birçok Bul- G !V ..!!_ FANTEZ S 
miutir. pr mektep Jrita:blan ve komi- 1 =-==-~ -· -=-=--o..=. ...::::: 

}{ahire, l1 (&.&.) - Yakın- tenin cinayet edebiyatı bu isyan R u·· ~ (,. t;I da b ,· r 
p.rk İngiliz umumt karargihı- dan Bulgarlığm tariht bir men- J :.. .... 
nın resmi tebliği: kıbesi gibi bahseder. Eski bir WW2'Aı53&t t•ww 

Garb çölUndeki harekat mem- tarihe ve bUyük miJli şereflere 
nu.niyeti mucib bir şekilde de- malik olınıyan bilttln küçUk ca- m l"a la" ka ~ 

''°'"' aayfa a .Utun &da) mialar gibi, Bulgaristanda, ne- '9 & 
~ silden n~le intikal edecek bir 

Şehir dün gece 
ışığa kavuştu 
~ 

Tramvay seyrUaefer 

vatan mirası bırakmak hevesile, 
irfanını bUyük mikyasla komi
teci taşkınbklannın hikayclerile 
doldurmuştur. Hangi Bulgar ki
ta.bını, hangi Bulgar gazetesini 

zw;zww 
YAZAN: 

A. N. K. 
Yorınki sayımızda 

eaatlerinin tahdidinden 
vazgeçildi 

SABAHTAN SABAHA: 
~~ 

Irtikun)tUn, ışıkhın stindürme ve 
kıu artına nlz;unnnmesile "Yazolunan 
menmwyeUerdcıı bir kı.'imını kaldı

ran karnrıııın ilam ilzeriııe ısehıimiı.
d,. umumı ten,,.irııtın tekrar yak.:.\ -
mnsı için fa:ılıyete gcçilnıi;:ıtiı·. Elek:
trık i®resi dün sabahtan itibaren 
caddl'lcrde bulunan umuml tenvirat 
ıt.mbalannın l·ı ya:;; :ımpullf'rini tak
mağa başl:ı.mı~l:ırdır. Şehrimizde 

7000 ,mıuml tmvirııt lfünbııııı mev. 
cuddur. Biltlin bu l3mbalan bey:ız 

ampul Uıkılm.1sı işi 4 günde tamnm
Jaoncaktır. Dunden jtibaren merkez
den kf'.nar l<'mUeıe dolrıı faaliyete 
geçiimiş ve al<ı;aın geç vakitlere ka
dar 2000 lAnıbanın ampulleri takıla
rak bu limbalar yalulm~. Elek
trik idaresi gccewri de çalışarak 4 
ıün~ büWn lAmbaları yakacalıtır. 
Diğer Uırafdım karnrntonH.'<lc sara

baUe knydolun<lugu tib: maskeleme 
tutibatı Uımaıncn yerinde kalacak. 
tır. Bu iubarJn maskeli IAmbalara 
ıiç dokunulnnyacak ve hükuıncıin her 
baru:i bir tcılebile şehrimizin ınaske
lenıncai derhal temin olunacaktıı·. 

Arnavudluk ve 
Afrika harbi 

... 
YUNAN 

1TAA:~AUZU 
f ts.10.~ 

Dükkftn, mnga:ıa, bususı ..: c resmi ~ 
rrıUcsseRlerin, evlerjn iç ve dış ışık
lnnna da miısaade olunmuştur. Bu "" 
itibarl:ı diln :-.kşnrodan itibaren bütün 
e\ler, dtiJr.J<:l.nl:ır, muessc:;cler normal 
şekilde aydınl:.tılmış bulunmakta 

fE5) f'Sll"lt lıayıdfara takılırsa ttal
~ ,-anm nUtusu H mılyondur. 

idi. 
Yalnız llı'rkc!! maskeleme tesisatını 

büyuk bit itina ile mııhnraz.ı l'decek
ıir. 

Sulh halinde 2 mılyon, h:ırb 
halinde 8 milyon askcı-i vıırdır. 

8 milyon asker 
ne yapıyor? 

de ıt .. ly:ının Afrikada, ili: ay evvel
kı t:ı:m·uza 200 bin, ArnawUuiCa lliO 
bin ki~i ıle gırdıJii sııbit olmu~tur. 

Alrrıış ve almakla ol!nut:mnuz m1>kluplardnn al'l.~dık ki •Yer.I &•· 
bab:- ı &e\;Cll ve pzeı.emize kar~ teveccilhlerini lutfcn esirııemiyffi bir 
~k 11(!Vll•I. karwrılz climizde olmayan bir zarureti takdir etmekte Te 
hf>)hude kigıd isı.ihlak ve israfına dn mahal olmadığııu naznrlnrırruzda 
t.ebarnz cttirmektedır. Bu ilib:ırLô cYeni Sabah> lğnedE•n ipliğe varım.>aya 
Jıı: ... cı.ır tıer \lırlu tnb; malzemesi A..-rup:ı mnlı olAn t>ksl>"Jlklı'rini ikmal 
t(}Jn~)e kadar yıne dorl 1>ahi!c ol::ııık çıkm:ık, fakat bu h~ıciınde okuyu
C:Ul<!ı uu 4znmJ muhlc-va tatmin etmek vaziyet ve :ıztınırıncla Jnıl:ıcak'-
1-t. 

Anlu;ra, 11 (Huaım!) - Y•baocı 

memlek.etıwte aramızda mnc:ud kll
llrlng ve tKvet anlap!M!ları bUküm
w-m. ıor. bedtilıerinin Hrbe&t d6m 
ı. tediyesi taablıad edDmtş buhmaD 
mMllımu ıtb.ma. llaana Ubl olmam 
11ey-. Vek!:ecıe kararlattınıınısUr; 

.a..J U.Qll1r1 '.&ant Vea"-etme.l 
sa8s•RUr. 

a»=.Ulri ~e baaJam11tır. ı 
(loau 11yfa 2 dtun 1 d~ 

Tramva.y seferlerinde yeni 
tadlli.t 

Tramvay. ı:leilbik ve Tü1lf!.l idare
( lonıt .... ,. a •Olur' • d•) 

Şimdi İUılya iki Ct>phcdc h:ırb edi
yor: Biri ACrikada, diğeri Aın::ıvut

lukta. An:ı vatnnı lı:ırbden masun. 
dur; binaenaleyh bu 8 mılyonu bu 
iki cephede i.oıtedigi gibi faksim ede
lllllr. Fakat bu nazariyedir. Ameliye-1 

ı t.ııly:ımn lıu ikı cepheye neden da
hn fnil::ı kuwet &öodereınecllli a1r1 
~ cll'. 1-'aknt şurası muhakkak ki 
G<> u~r:ıl Gı-nı.yanl Vf! Gcnernl Bııdog
lı.> o bı.ı il.i to::.rruzu bu kadar kuv -
vctıe ba _rnc:ıtlarından emin ıdi~. 

( Sonı.t urfa 2. &Ut11n 7 dı) 
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onun 

vüünd 
bıkh 

o kon şmaya 
lık sustu. 
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ID 
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Al k sele h!l.Ş1ıyoı; sthd&
lfü bir uslfipln nutkmm awar. 
Alt! le konu.'}a.Cak: zannedijW • 
ımnu •. Se:s J &.va§ yave.o yftkee§. 
yor, ~rl::ık s· zJer, ~ 

ti~ ı sili~ artıyor nihayet 
ır. h t em bir ~ ile bitiyor. 
En ızun cilınleler kusmmız ter
tip e liliyor. Kelıme, tab!r, ta. 
vır b ılınak için hiç sıkıntı 
nııy r. Konu. ırken tl tem 
de d ına k dar oeıııtıem 
S' I: bir elim .. binası ~nli>-
ğu u lıisscdiyormınuz. Ve ba ~ 
na. y ili liJ·çe onun kısa 
man ı,; ücudil d~ ytiksellyor. 

Nı tK ın onlarında ld.ebt u • 
run 'oylu bır kadın hlf2! veri-

Bu yükseliş sın mıt:ak 

k hatibin y vne ya 

ürkün aff 
y tle b nrdığı 

bir tecr-b -----
!sıklım kanırtma tecrübesin-

den 'I'ilrk yfiz:ilııün a-
kıy .la c;.ilanıi • husu.si "~ 
c.n l.I.!: ı tenvıratzn ~ ıxnkyas
ta zcrb t s.!.bit
tir. 

Demek ki Tttrk; vzta.nda ~ va
. eye uymak htmusmıdaki mu-

tad . iP de 
.Fmıtı.ı.1:3~.. gö .. tenuıuttr. Zaten hillaı.te:ı 1 

eheımZil!yt!iU cengaver oWı :k harbe taı:J-j 
ı:rn: eden bir u- 1 
y la :r;amamı hart> sistem ve J 
u ıllcrlne dclma ede el-
mi;} d~ ! 1 

· Umunıl Harb mrabrmda. o 
)ıwk:ta da 1 Y.aı:larul. bdu limrfuıde gÖ?'-

Hi.tıdistazun en. çOk dwmımi- medi.ği tayyaresinin 

~"""""· -meş- b ?:tb<i.lar aahid olun-
tctrnzıa:;:ma- atya.'il, 

p:!.r ' ının ü.;tUne basan:k ---:::::======::::::---
) anyn. doğru kafkmwndvı 

l! r· gelmiyor. lemde de gittik
çe lıa v ya d ğz:ıı yilbeltm bir 
kel me fışkıye 't'ar. Ne ısay 
di h: tıt>lımnyonılll... Yal-

ın ~ büyük bir 
caı:ı uy dı ğmı hissediyorum. 
D · '1 yorum ki bu sea bı 
h ·ta t yirmi senedir Htndiztm 
ila\ ı etrafn:xh mcmlclretin tıir 
ba.şından öbili' ~ 
yiıks"lmiş heyecan 
kı t lki.n t.miştir. 

Bu nutuklarda bir ldeolo J'Ok 
tur. 1stildAI kazıuuldı{;11 zaman 
m mlelıetin al~ §ekil hak • 
kınrla vnzliı bır fikir yoktur. ().. 
nun vazifesi o..-r! istiklil '1'lkri 
tohumu ekmekten ibaretttr. 

Bır rommcı sıfatile beni 
rojina'd.a e:ı çok a.lftkndar 
~ohrcti v birçok ce: 
ka.bilıyetl rl 'eğilcllr, omm 
dwıdır. Zannediyonmı ki o 
köylü ka.dın d ben4a 
merakı uyo.ııd.ırcı.cakt:ı. 

12.00 
1741 

ol•nmıır ve 
•1111 dolAyı ııııa ıatı

ıdllm 

Kızl r arasınd ley-
bol mü,_4l,~ıı.~ı ı 

Dün Emhı&ıfl ~Kız 
Lirelerl arasmd.a ~ OOllcn 
voleybol mibababl devGm 
edildi l1h mbbaka ile 
~ Tera.kl:i lm.Bhincl 
sept'i hakim ~ ~1 
Rlldı. Bnktmiyetlcrml CWfl"mn 

tiren lnöWRlllezo 
9-15 k ga-
lip b! • lkiid b.ıı"1aı:ıma 
Erenk6y Kıs 
men arasında vaıJILILllL. 

Kız öğretmen btrtnd sıepti 1 
10..15 kaybetti. da-
ha dllzgQn o~ 
menin 14 -16 ~ Dl!iCıoeı.m 

Üclinc scpti ço:k 
yan Ereııköy im -~ ka-
r.anarak maçı galip bitirdi. 

Fuü ol AJnm isti! etti 
lzt.a.ııblıı futbol 

kem komi 
kan &miyi 

bir konfar n 

ırrma~lırn. dıoılWıı:r Besim, 
"nr.e..:ffcr ~ Nami. 

Aıu!A:. ~ve 

Bi h 

ım 

bir gr 

b y nlışhğı· 
etice i 

nu bultınmatrt8*r. 
Sı.lıh1 mualeaı 

l'ENt SABAH 

1 

1 ır 1 
a 

e 
~ .. 111--

Kamyon lastik ~ inin yüzde 70i 
Anadoluya gönderiiecek 

Şehrimizde vali ve belrdıye 
reisi doktor Lfit!t Kırdarnı rl
y· ti altında id::.rd örfiyenin 

tb ekillcri hakkında b!ı' 
ı tim.l akı.eden ve ayni ~ 

Bundan bir nıQddet evvcl ~rlml
n olan lAstiklmn bir k smı 
tena edilmi.ı-tfr. Yeni cel~ J'2r
tilertn memle!c:et:ıı her tm'a!ıııa iht1-

J"QC& &Gre mOsavt b!.t' r;w ette ksl: 
cM!l"h!lrn(>si 1-;fn dün ıctah ~kı: ~ 

lbıik arentelert Mıntakn Ticaret Mü 
derllllQnde bir toplcntı yn~t!r. 

ı 1.k:.ertnden yiizdo 'i'O da örfi idare komutanı Ali 
la) etlere under lın A!tunk 'dan bazı direktifler a.-
c~ mLtarının da 1;: lan "d rei örfiye ~ 
ma::; na karar ~ :tt. ot:>- l"n.lili:ri dün k<"ndl mıntnlrnJa~ 
mJ~ crı tcvn lh ise r uJun ı na avd t ebni ~erdir. Yalım. Ça-
' e ~~ rruıllıınn yüzde 70 l tstan- n kkale valisi harekottni htr 
bulda ksln~k ve yüzde "!> u ~ I kaç gü,n tehir etmiştir. 
r:ı.Y'll ı:önderıll'cc.ktir. - Ali R'za Artun al 
tr~ acentesi olmayım ~ tle: A-, 

:ahntaka Ticaret MlldOrQ Avni n o'u;ya göndertımıy c!t ve kil- Birli~inde 
Balı:n:ııımn r~ altında ~pılan bu dB:lar d'"Thal blr <-ente il cd - örfi !d..ı.re Komutam Jtoı~:"lelo-
~d~ 1 ~7iat lls al 1 rrk Mıntakn Tic:an:t ü.ne ral Ali Rıza ~ Bum 
~ ceçtt'~ ve muhteli! vilA-

1 

malılmat vereceklenlir. Bu n: Mi.."'t Bir ği lstruıbul mm ~ 
.nd:!::r11D G!mci.ye kadar 6elmclrte ol- urtında bu Ustikler yalıııı 1.rta.J - kanı Hakla Tarık tn.nıfmd:uı 
~ mflttarm gOre taksi - bulda satılabilecektir. Ll :tili. alan kendisine yapılan ziyareti iade 

:r-çıılm•;tu. Bun:& COre ı:elccek I çtomobil sahlb'erintn kıl leritte ~ksadiyle dün Bruıııı Bir 
.ı:- halı:::ı dde bu1umm b.-n;ron meşruhat verll~t.ir. ls anbul merkezini ziy «!Jb. 

---------ım miştir. 

T~ haftuı

JIQr.bk ~üratı mektepler-

• nyaya 1--

orta a 
•• • 

d o.ljaılı;tır, Mdd plerdc t bık olu-' 
1 

nncıık pro;:ram hakkında l\In r f Ve-

kAletı mubısrol bir tnmim conder-ı 
mJit'.r. 

Bu program na::aran şeh ni,.de 
1 

bulunan ilk okullardn bir h<l!lı ınnd
dc!le deı's mev;:uları milnhcı ıra rnil
U lkbs;ıd ve tasa.."rUf ccrçevesi dahı
L'nde hazırLmacaktn-. lllt okullıırda, 
hattnnın her gtinil bilhassa üz rl rin
de dunrlacak mevzular ve lıl t tara- , 
fınd:uı b!..~ blrer tcsbit oluru us
tur. 

g c 
uşt 

( Bq tııı-~fı 1 inci c yfad ) 

lcri şkl.'Ulll kar tılın.:ısı dzerlııe f~ 
cclm tramvay milstc crintn çok a-j 
z:ılın :ısı il zerine tramvay se!t"rlcrlni 
tabdid eden ve son sefulcri ilga cdaa 1 

yen bir scyrüseteı ha.mla~. 

Evvelce karru:~tınlan şcldl Qzerl... 
ne bu ı:ro :ım bu akşamdnn ıUbaraı 
hıtblk ol c ' br. ~akat hükftmettn 
ışıklnnn tt.krar ynkılmnsı hakkında 
verdiğ_t son k!..rrr üzerine m~le
rln nonruıl şek.le ııvdct ed~ğini 

t:ıhmin eden Trcınvay idnrcsi bu ak
şnm yeni seyr sefer ı:roı:ra:nını tat
bik etmekle bera':>cr son sderlcrln 

gon erı ece, 
Bn Rh:e ınıntnh'"S.Sınd 

portakal ve mandalina mahsu
liliıiln yet bereketli olduğu 
ge1e:n mlerdcn anıaşıbnn.ırta.. 
dır. Haber cl.dığımıza göro Ru
maeyay:a yaptlııcak ihracatın 
doğrudan doğruya R.izeden ) -
ps.lması dfişünülmektedir. Ju 
humısdn bir karar verildiği tnk· 
<tirde portnknllar Türk ve Ru
maı denis vasıta.lariyle doğru

Hatt:ıuun ilk gU •11 tc kil ede~ bu yerini tutaca ~ bir çok i ve seferleri 
gt\n bQtOıı ilk okullard ıı tıı d ve' ihdas edı>ccktir. CC'Cc g~ vakit m~ 
tasmnıı metbumu etrafında umumt t<'rı bulun<l.t"U t 1 Jirde bu ill'ıve s.-

~ Köste.!lceye se\ ı.o-

mabiyetto b!r konfenmıı v rlleccktlr. 
Raftanın ikinci U kumbara, üç'.ın-

1 
c<ı l?Clnü yemiş; döroünru gtınü ml'm I 
1 • cümfain IJ. tu dt vazly U h ı kın-

cb kon.terans, ~ ;.nd gfuıU l yn-ı 
ı:ı. altıncı günü m aır.:c:re ve ycdin
oS n:il de h:ı!t:ınm k • :3 ald 

vro.bnı t:ı · s o'urun t ır. B 
giln t.nv rniı.sald oWu !U tal • 
ilk olcu.1 kendi m'"'"1UıkD.sı d'lh 
te.":ahı.nıt ve rcsın! .. ~dl r yap 

DUnkU ihrac t tırÖrta okul \-C liselere ı:ı l.nce; bu 

Dün muhtelif memleketlere mclctt-blerdc d~ ha"Uı. hnkkıncb t(On-

800 kilsur bin liralık ihracat y .. ter !\Sllll' v ril Pk ve drM .ın"vıll
pılınışbr. Bu natı§larda Maca- lan mUll iktı•.ad V1l ~ rru!a temas 
ristan, Ruman~a ve Şımal mem ed~!c :ek lde h~nrlıınacnktır. 
leketleri ön saftadırlar. Nor- Ünjvcrsitc vo vt\l:st-k o' ull .rda da 
veçe mühim mıkta.rda. ince ke- iktısad hnftası içln r::ünl: t bit olu-1 
pek, Rumanyayu mlihım mık- ncıcaktır. Pnz:ırtesı günu Yı ı, "k tk-, 
tarda portakal, iç fındık, Bul- tu;~ ve Ticaret mddcbi ikl ad haf
pıi.::ıtmı ve Run:ıanyaya 20 bin b5uıı ~ mik ·asta ı:utı.ılı~ acak -
liralık balık, 1.sviçreyc tiftik trr. Haftanın son gUnfi de 'Oı h• r +e 

fficm gWyağı gönderil • 1ktısnd Fakiıltcsı t.eıahOrat ynp:ırak 1 
"" Tak.sbndeki COmhuriyet ubidesi-

krl i çoağlbla ak i luı o' "'tacak ba 
sureti eç \.;ıkte k·dar h.ılkın t:ram
vny bulması temin olur.:ıcaktır. 

--Jıo«....--

Hi!dai Kar tabanın 
tayin emri ge di 
rars v liliğinc tayin olunan 

vali muavini H .. dai I<aratn.barun 
tay in emri dun vilfı:yete te :Jiğ 
olunmuştur. Hüdai Karataban· 
dan inhılfil eden v, li mnavinli • 
ğine mülkiye müfettişlerinden 
Ra~d Damirtaş tayin olunmUrJ· 
tur. 

~plik tevziatı 
Şehrimizdeki fanila ve ço:rab 

fabrikalarının muhtaç olduğu 
iplıklcrin bir knç giine kadar 
Sümerba.nk müesseseleri tara
fından tevzi tına başlanacak· 
tır. Tevziat Sanayi Birliğinin 
tesbit ettiği ihtiyaç listelcrino 
göre ya ılıcaktır. • •"""~· , 1 ne elenk koyac::ıktır. 

caristana gidecek ---- ---------------
ticaret heyetı 

Macaristana bu ayın on 00.. 
tinde bir ticaret hey<"tim.izin 
Pi~ dilnkt1 nüshamızda 
yamnştllt. Heyete riyaset ede-! 
eek olan Bedı1 Tnbir Şaman 

~ gd=a:~~arlar-1 
UumaUeyh bu arada Mmtaka 

'ncaret UdUrü Avni S<ıl~man 
ile de görttsm~ ve bazı tüccar
lamı ti.kirlerini nhmştı..r • l T eye.. 
te 'ncaret VekA!etinden Zeki 
Zeybek oğlu da iştirak edecek -
tir. 

K hv liyor 
·!f.cmM:!ketimizdcld kahve stok 

luı aon zaı:ruınlarda az:ılm 1 
Mşbunıştır. Bu at.oklar bıtme. 
dmı. evvel hançten mtihlm bir 
kaç parti kahve gelecektir. İlk 
partinin iki Uç gün içinde şehri
mize gel.ıxıC!:i beklenmekte<ür. 

MAARIFDE 1 

Yeni tayin olunacak! 
öğretmenler 1 

lılaerlf Vekfileti, Maarif miı
dtirtöğfuıo gönderdiği bir c 1~ 
le eehrimizdc bulunan orta ol u1 
w lise!ere mtffih:ısıran edebiyat 
ve fen fa.Jrllltcai talebe ve ı ,..,._ 
ıam1armın as11 ve y3rdnncı ö -• 
retmen ta.yin olunıxınl rını bH~ 
dirmietir. 

ektabd n ma tebe 
tal b nakli 

eeı:ıı.cn"n:'m ilk Uç n. 
t:amambl"rl\ğındıı.n hı :ın 

~rln:ıtte~· ı:ııckt l 
r.?Sl::.h tıeıb.ano blr şel 

naklı 

eğer, bozuk oto ıobiller se rü 
sefere böy e çıkı orlarmış? .. 

E\: velkl gbn Sulo:anahmcd blrind 
~ılh CCl!:B mahkeme ıne b.u- htc - rıı bunları p"y:- , da \'e :;eyrüacferde 
kh hk l! çlusu verı.ldi e m:.ı :ıkc- ı:. uş, r ı;;orn vcrmcdilı 

halde nasıl olup da calıştıJc.lar.ım 

m r k c tir. 
Derhal tat.ld.lrnta 

rm :ım '"' cd 
n u d o.d una u- k ndisı tanı-
fuıc. n iıru .• 1 l111"ış ve mühılrlcmn1' 
b!rer rapo.· -.:erıld g ni bayreUe cöo 
ı ' ı~H~r. 1 ı l.ıır~z daha tamik et
L.kten " nra h ıJ,ıknL anıa~ılmıştır. 

M 'er bunu, k dl yanında ve 
.c:yr ıscfer crırın c ~'lllışmakUı olan 
ı; for n tertıb l'Yl"mış. Önce 
k yom.t: .. r: 1 snh bi olan Stlley
m ma ıniır::-c, at ederek <Sen bana 
bir ' ikd r I , r:ı ver bal; beıı nasıl 

' o -
Z hirl• zl t 

e 1 P ıar 
Gaz y ı geti n a ~ .. 

OOnkQ yazımızda c:U:etıeri ~ 
gulardan bahsnınfsdJC. ,. 
b~ giren zeb!r.ll ı:ıızil1' 

eetirenlerdlr. 0ı1' :Bunl:ır arasında au.ıof 
&m;rı BromürQ. Ksüil l 

• lyod:ı - Asetat, 
~ - b - Metil - Etil - ~ 
DUaun - MeW - Etil - t,on. 

r?', 
Baclarda:ı b1r l:nd Vtl lk1n .,,, 

handa 2 ı:n.Uyopt1a bir _ 

~ bulıınuıııa bfrlatÇ ~da .,, 
~- 1)ç(lndlst1 li rnuY 1311 ,

ıı•abetntde ayni t.esbi. yapar: l>C~ 
' banda 50000 da bir ııi5 ~ 

Wlııa;m::ıaa iki dalrlkn soc.!'ll dO r) 
t=ablllr.. Bu ha.kundan i! 
~ Blunoscton) cb JJli.ıb ın oJ9"' 

Bu saz havada ıeooo debi!~ 
tmdo bulıınwn iki dakiı-adJ b -i -
ı.ı bouaılı gibi 2 ill.10 da tJı?' 
bhbç sanlye-:le z5:cy :et r 
dan sonraki iki ıi11Z ) arutl ııf1 t' 
bir nisbetinde bulUDWU g !1 de el' 
tL.-irler. Be; binde bir nU tiJl 

dokunur. cd~ 
B:w gazlar sinirleri paralıte -; 

b!rkaç san;y de ölüme e b ~ 
Bunların C'1 rnnrufu l!idrO • tli ,, 
ınıiddir. Dünyanın aı kıl~~ 
birlerinden biri olım bu a!l1 _, 
ha~da iki binde bir nisbtti ~ 
mırsa b.:r kaç sani.yede old ı ~ 
Bu k tcgor.ıye giren c:Ulrr J' 
ldtrtlQ hidro)endir. Kokınu~ >bş1J ıY 
ko!rusile marul olan bu gaz tel'· 
tımlıırda çalış3n i.,;iler !:ıiJ" ııı:t' 

Bazı gazlar E.ksı.rur, J;leflt ~ 
nu ve üst ~nclfüJ kanalla!~ ıriJ 
eder. Bunlardan Dlfeıill - ı" iti 
~ Difenıl - Slyan:ırstn dı :ı 
mzaran pek lmvvetll olUP oe rııı ıı' 
1'Qnda bir ~tinde bulunu tı ,ı.J 
ka(! Sll!lfycdc aksırtaco.l!t !· -,, 
binde bir nisbet!ndo bulU•: ftil' 
bC' dntlknda clı?erlerl J>oU1b ~" t# 
dl:dor - Arsin gfbl bazıları r .~ 
diba az mtlcssl:rd .. rler. na ı.c:if ~ 
,. giren be~ mühim cnzdıUl ~ıı tıO" 
illi edilirse dit:E!l" lerio de ars 
lunur. ·~ ~ 

~~· , Btı:n gazlar da nescl pilt t 
Bunların en mühimmi oıa.r 

11 
, t11 

Etn - Sulfid havada bir aıUY" !>' 
ııtsbetı.ndc trulunun:a bir şaı>t ..fi' 

dlcrlcri zed er. Bu ı;aı &' 
rtne n zarım ha yava' ~ ~,,I 
Hartbl gazı adile anılaD bU ~ eV 
rıa ve ga:ı: harbine yurJD de 

ce~. ,.---/ 

SA 

Arnavudluk ~e 
Afrika harbi 

1 fJ~' 
( Bııit.:ırafı 1 ınct saY et' 11' 

Grazyani buyük taarruza• ~:" ~ 
tflı:ametindekt harekete ~~"' e 
on gün sonra İ"l.gılizrerln tJJ• t~ 
tıı:lei Sidf Bar.ıni.Te cırere}( ~ııl" 
.AmavuUukta ise, bütün ~!(1 ~ 
nn anRhta'"lJlı elde c:tıneJc. f:1 -

il -·- -"' denizin yoll:ırını kcsm~k 11,rv 
buçuk ay evvel ba ladı '-ııırı il ı. d 

bir hafta iç.ı.nde tersine dO~ı!i tr 
t.tç ı:ründC'nb rı. Afrikadıı .1 il~ 

truı.rruza ceçıni !erdir. ıo,nı ır• ; 
k1ll Cburchlll'in büyük bir ıJ.1' 
lutbcr vcrdigı bu ta:ırJ"U:".d11 t' 
4000 esir nh ~ hare.- til1 r / 
ve ş!ddctini ~te.'"ir. Sidl as 

1 
I 

tevcih edilen ta rruz bu rrı1.?ı 
. :ıt 1 .~ 

k1in ya mul~arnzı veya rıc ~ ~ 
nmn kesilmesile de'i tn 
Churchilı buna dair sorubll fıJ 

- Kelimeln'I tartnı k ve 
hahatn oo,ks b{ .. ey il vo cd 

Cevaaını vermiştlr. :na:ıın " 
gU.1% Pa VP'oli ·n saylı ıld. 
den ıml:.ıı,ıl:ın ha'dkat şudıırd 
Afrlkıı.da dn 'crm t-ir 1t' \} 

üzeredir. 1~1lyan do'l rır 

kuvveUi tak "ye kıt.ıl rı 

mukWir de~ildir. 

ArnavuUukta " zi~ et ın 
bu~k ay evvel Atiı:ıay:ı 'C' 

girmek ÜLC!"e har kete ge fJ1 
yanla.r Görlce ve E.rrirl ibl ~ (11' 
Oslcrlnl, lltiSak nokta.l. ını • ~ 
t:ın ın:ıada Arnavuu.u&an d 

1 

nal YunanW rn t~ · n et.r. d 
Benıt. Elb:ıs:ın ve A-.:ıonva 
üzeredir. o1' 

Bütün bu h:ırcklltta rt: ., 

Anı vudl ğun uç dört Utıı ~ .p 
icl hrııc l.sk lffine m-Uk "rdl~ 
bu lsk P .lelerin 1 ruti.lli b.: be 
br!le tııhrlb d l nlş ohr ".!· ~ 

!talyn art!k büyilk m t-
'riye kuvvetlerini ac le 
Ralbnk1 Yın'ı nlılar bu 
dl"bıl Ct'le aitflvorfar. 





Sayfa : f 

4 
KDdenis merak ile: 
- Ne var!. Hayırdır hışaal

?a!a oğlum!. 
- Efendim: Bu sabah bir 

'ıortlak mı, cadı mı, cin ·mi bil
nı,orum, alenen gözüktU kulu-
..:ıua. .• 

- Fesübhanellah !. Nerede?. 
Sotta, başile medresenin hah 
~ işaretliyerek: 

- İşte bu avluda .. 
- LA.havle veıa kuvvete illi-

':JiMhilAzim!. Nasıldı?. 
- Çok alelacaip bir neene i

n Efendi.hazretleri .. 
- Mesela: 
- Karnı o kadar bUyüktü ki, 

lirbç f1çı büyiiklUğü kadar 
IU'dı.. 

- Baııka!. 
- Saçları dimdikti .. Çıplaktı 

~ba!. 
- Ayakları yalınayak mıy-

h !. 

- Evet!. ' - Ne yapıyordu?. 
- Ağır ve temkinli adımlarla 

lola.~yordu. Ye, zorlu Y.orlu so
uyordu. 

- AJlah tak. U'atımızı affey
'esin! .. Her hıılrll' içimizde bcy
lalllaz olan1ıu., nbde:>siz gczcn
er zındıklar olr ·ak!. Bu, bir i
~ti ilahiyedir. 1'usallat ol
nuştur. Seııiu J,nlbiı1<1e bir çli-
üklül '? , ' v::ır ını . 1 
- Haşa, efr>ndi hazretleri.. j 

Jörüyorsunuz namazıma gel -
lim.. 1 

- Neden o kad.1.r erken kalk
mız?. 

- Dc!;.riınv·n , <l ıyımın y:ı.nı
ıa gidecektim .. 

- Dobrru Ö.> 1 .. l~inde bir 
:ıJlığışın mı \ .u ı yoksJ. ?. 

- Hayır, erı ıwi J zretleri.. 
- Dohrru Ö) h.• ... A tu maze-

ct dıl<.!yiın 1• 

- Hıu:;a: r ·~ n li h::ızı etl.;ri ... 
~endimde t i c·r.1 yok . Pi
rsiui7., ve./\ l.ıhP aala Ilnzrctle-

1 de n:""iıhlıı laı l ı b'-'n maz!um 
ıc n • t"ki b'r 1 lumdur. 

Dedi. 
Müderris, lr.ıJ H.t <'tmi:-.U. De

'llek mcdr · nin b ıhcesinde 
ortlak vardı. Bu hn•adi~ mah

-cmiyetten km·~uld ı. Çok geçme 
len nıedrcs . i c;indc dal bıı
:ı.k saldı. 
Herke , L mlı hort-

:ığı merak Pl !.i. Mollalnr, 
'ıortlnğ1 gö tip r rı < 11ulmndan 
orlmyorla ılı. \' hem de sai

.ai meral~ İll' ( nıı 0 i), ınek arzu
undan kurLtıl m y )dardı. 
İkinci ge<'C' ilı 1 i~ arl~ r ve aklı 

'l3Şllldalar u1.l t ılıp okuyup 
Giyerek yat •kl na (;e· ildiler .. 
Iorllağm ~Et'rind< n uzak kal -ı 
lak için onu gfü·mek meylinılen 
zak krı.ldıJ. ı· .. 
Fakat, mrdrC':en~n gençleri ve 

ocuklan durur mu? Dalıa ::ık-1 
amdan ve ge f'den fısıldaı:np 
\urdular .. G1.:r" ynn~ını Ye c:-ıba 
';a karşı zrun:ını heklemcğe 
ıaşladılar .. M ıtlak hortlsğı gö
"e<:eklerdi. 

Mümin, dedikocluyu işittiği za 

1 Askerdk islari 
'" 

F•tıh Askcrlık Şub~5ınden: 

1 - 15/2. ı ı 1 ~.fm n/941 de açı
acak hc~irc h. ı. 'ı •• tıcılık kursla-ı 
'I için kayıt e kub ıı mudrieti l inci 
'thun 940 ronun;ı f., dar uuıtılmış _ ı 
• ır. 

1 - 20 He 40 3 a,lun Jo.;inde bulu
-ı..'\D münevver b:ıy rl:•rdan t:ılib 

rınların her glın ıiglcden sonra 
le 1'otoğra! t l .ı ve~iknlan ve 
tütus cüzdanlarile birl ktc şubeye 
"llOraı::aatl::ırı il ın olunur. ı 

RADYO\ 
BugUnkU program 

12/Xll/1940 PERŞEMBE 
1.00 Program '~ nıc-nlekct saat 

Qan, 8.03 Mu~ik: Hafit J)ro'!ratn 
(Pl.) 8.15 Aj:ı.m; hnbcrleri, 8.30 Mil
.dk proeramınm dc\•ıımı (Pi.). 8 .. t5/ 
9AO Ev kadını - Konuşma. 

12.30 Program \e memleket ıatıt 

~ı. 12.33 Muzlk: Se~ilmi:ı 6arkı -
w, 12.60 Ajans haberleri, 13.05 Mil
.t.ü::: Yenl ıarkıl r, 13.20/14.00 MU.:dk: 
ı<ansık program (Pl.) , 18.00 Prog 
'"am ve memleket saat ayan, 18.0S 
lltız.ik: Radyo caz orkestrası (lbra
hbn Ö7.gür idaresinde), 18.40 Milzik: 
~k Türk müz.i~i programı, 19.15 
Küz.ik: Seçilmiş 1ango4ır (Pl.), 19.30 
lllemleket saat ayarı \ e ajans tınber
ıeri, 19.45 Muz.ik: 1n:::cs. ;: faslı, 20.l 5 
Radyo ıazet.esi, 20.~5 Müzik: Film 
ımıııikW (Pl.), 21.00 M\izil.; Dinleyi
'i istekleri, 21.30 KonUi!lla (Ulusal 
~oınl ve Aı1ırına kunuuu adı

ıa), 21.45 Mıizik: füıdyo orkestrası 

(Şef: H. Ferid Alnar), 2.2.30 Memle
.i:~ _.t ayan, ajnns haberleri; Zi
rut, Esham .. TabvUAt, Kıınıbi7o -
Mtdaıt BorsaSı (Fiyat), 22.4Ş llııltlzir. 

ca.ba.nd (Pl.), 23~/2&.30 Yanatl 
ll'ICl'aDl V9 t.Qanıa-

man it~inden gülmiiı:ıtü. 1 
Molla, yakayı ele vcrmedıginc 

ııüküı· cdiyı.mlu. Lf\kin, bu hort-
1 lak meselesi onun idmanına ı.;ck-
1 te vuracakt.ı. 

Çünkli medresenin g<:m:lcri 
hortlağı beklemeğe hazırJ:ınmış
lardı. Mümin, içinden kıs kıs· 
gil!üyordu. Ve, şöyle diişünii -
yordu: 

- Çt1k geçmedmı güre~ mey
danında hortlağı görürsünüz?. 

Müminin arkadaşları birbirlc
rile şakalaşıyordu: 

- Ulan Vallah Uzerine yürii-
rünı !. 1 

- Çurpılırs;n ama!. 

- Sıkı bir boyundıımk atma
lı ona!. 

- Amma biiylik karnı Yarmış 
be!. 

- Cok iri kıllı bir mahltık
mu~!. 

- Ne olursa olsun bu gece 
bekliyeccğim onu!. 

- Sabaha kadar yatrnıyaca
ğım bekliyeccğim . 

(Arliası ,·ar) 

BULGARLAR 
NE iSTER? 

( Baı tarafı 1 inci uyf•dil) 1 
eserini seyretseniz ve hangi Bnl 
gar şehrinden geçseniz, Hulgar 
isyanlarının milli şerefler gi
bi anlatıldığını ve bu ~kiya 

baskınlarını yapan komit.ecile -
rin milli kahramanlar payesine 
ulaştırıldıb"l.Ill görerek hayret
ten hayrete düşersiniz. 

Bulgari. tanda geçirdiğim se
neler 7.arfında, bilhassa Sofyada, 
.M :.ıkedonya komiteciliğiııin ve 
onun vücude getirdiği hadisele-
rin bütün Bulgarlar tarafından 1 

nasıl b<>nhusendiğini görerek 
komit~cilik ruhunun Rulgar mev 
cudiyctinc yapışmış bir (::ıp
pcndicc) teşkil ettiğine hükme
diyordum. Bulgar mef abıri di
Y<' r.nı!an ve gösterilen her şe-
yin zihin1erde yalnız Tiil'k dfur 
manlıgını canlandırmağa yara • 
clıgmı görerek halkını bu dere
ce ırlıirli bir kültüre tabi tutan 
biı· id..ırenin eu yakın koınuşusiy 
l • ,.e hatta ayni zehirli cdcbiya-
tm tevcih PdilJiği diğer komşu-, 
l:ırilc nasıl dost olabileceğini bir J 
liirlii. ha\·salama. sığ<lıramıyor
dmn. Gayt i meaul komitelerin 
Bulg,u·istana yaptığı eıı büyük 
fenalık, hayati menfaatler ve 
r:ıl.nt.alnrl.ı bağlı olduğu komşu-! 
la.l'ilc ar sındaki münasebabn 
bu suı etle temellerini yı1cmağa 
<:alışması ve tahrip ettiği ze
min fü:erinde hiçbir iyi ve f<::yiz
li inki~a.fa imkan blrakmamnsı 

bir alay geçti. Mektepler ka -
panmış ve talebeler bu alaya iş
tirak etmişti. Papaslar ve bay
raklar ve dini kitablar arasında 
bu al:ıy Sofyanın küçük nisbeti 
içinde büyiik bir manzara ar-
2.ediyordu. Bu alayın ne alayı 

olduğunu Bulgar hi:7.mctçım 

"Katyn,, ya sorunca: "Bugün 
nJindPDdİr !,, dedi. "11linden,, 
llya günü demekti ve hizmetçi 
bu bayramın Bulgarlar için za
hiren dini, fakat hakikatte lü03 
isyanından dolayı biiyük bir 
milli bayram olduğunu izah et
ti. O zaman Bulgnristancla kom
şularına karşı bir türlü samimi 
bir ruhun niçin yerleşcmediği

nin ruhi sebebini de biraz daha 
iyi anladım. 

Başka birglin Makedonya ko
mitc.<.ıinin "Makedonya muhn -
cirler cemiyeti" firması altında 
çalışan siyasi kolunun rei~i ile 
görüşürken bu •'tllinden" günü-
nü izah etm~ini rica ettim. 
Akşam üzeri evime dönii.cıte 
onbeş yirmi broşür buldum. 
Bunları cemiyet göndermi~ti. 

Hepsi Makedonya cemiyeti fa
aliyetleri, tc.'.]kilati, 1.ahraman -
larının tere~mei lıallcı i ve "11-
lindcn,, isyanının ccreynn t.ar:z.ı 
ve rakamalarile dolu idi. "illin-

BELJ~ BUNU 

'1 

-==--

Tuvalet için 
ince çamaşırı yıkamak.. için, 

Ev temizliği için 

bereketli ve mükemmel 
bir sabıı:n,dur 

Bell sal un saftır 

EEll ~.tBUNCIJlUIC S4N~'\11 ll0 Şii MAMUtAlll'f0AN0tl 

lştnnbul Terziler Cemiyetinden : 

Umum terziler, gömlekçiler, kUrkçU-
ler ve şapkacıların nazarı dikkatine 

ıdi. 1 
.~ofyatlaki evimde radyoyu aç-

den'' hareketinden bahsolunur -
ken Bulgar komitecilerinin fc -
dakarlıklnn öyle h!'.'yecnnh şe -
killer içinde anlatılıyordu ki bu 
masalların "lllinden,, alayının 
içinde gördüğüm körpe ruhları Cemıycıimiz biner ;,ardalık mnknrnlnnn önümüz.deki mma cQırlinden 

\ 

itibaren tPvziine başlıy;ır.aktır. O gilnc bdar müracaaUıı ihtiyaçlarını sam, okunan Bulgarca şiirde 
Ttiı·k diitımanlığım tercnnlim e
den veyahut Türkiln zulmünden 
bahseucn birkaı; söze tesadüf 
etmemenin imkinsız olduğunu 

göriiyordum. Evimden sokağa 
çıksam meydaneıklann ortaları 

na dikilen yalnız Türklüğe kar
sı kazaaıhnış mevhum muvaffa
kıyetlerin abideleştirildiğini gö
riiyorduın. Bulgar müzesinde 
rastladığım kırk elli senelik an
tikaltı.rın eski Roma şan ve şe
rP.tlı.:ni menziles.ine yükseltilmiş 
olduğunu şaşarak scyrediyor
dunı. 

kendi at{',§İ}e damgahımaması bildirerek bu iatifadedP.n mahrııın kalınmnalnrı ilAn olunur. 

imkanı yoktu. Meselft. bir Türk IL'l••••••••••••m••••••••••••mll 
miifrezesi tarafından muhasara 

Bu suretle komite menkıbele
ri Bulgarın muntazam bir ted
ı·is ile l'uhuna i§letilmekie idi. 
''e J 903 isyanı bu arada ve baş
ta gelmekte idi. 

edildiğini görünce tcsUm olma· 
mak için çeteaiııin efradını öl· 
dürmüş olan "Hıisto Uzunof" 
adlı şakiden bir milli halaskar 
gibi balısolunuyordu. "Cotsa Del 
çef,, in Türk şimendifer köprille
lerini nasıl attığı ve din:unitlc
rini kullanan diğer korniterJlcrin 
yakalanacaklarını görünce nasıl 
kendilerini kaldırıp köprülerin 
üzerinden uçurumlara fırlattıkla 1 
rmı anlatırken meraklı bir kov-
boy filiminin heyecanlannı u
yandırmağa bilha..~sa diklmt oln
nuyordu. 

Malatya Valiliğinden : 
ı - Eksiltmeye konulan ıs: 
Malnty;;ı - Akçadağ iltl$ak yolunuD 1 + 870 Jd\ometreslnden J .+ 027 

kilometresine kndar parke yol illŞllaU 
ll - Bıı i~t? alt evrak 

A - Keşif 

B - Silsılei fiyat 
C - Fenni ve hususi 5artnamt 

D - Eksiltme sartnamesi 
E - Mukavelename 

! - 1~n muhammen keşif bedelı 54052 Ura 33 kuruştur. JıılUvak.kat 

teminat 39:;2 lira 62 kuruştur. 
4 - Ekınlt.me 16/12/1940 tarihine rastlıyan paznrteı;i cQnü aaat ıe dn 

Malatya vıl.\yet daimi encümenince lcapab zart u.sulile yapılacaktır. 
5 - 2490 sayılı arttırma, eksıltme ve ihale kanunu hükümlerine ıöre 

ba.zırlanmı~ teklit mektupl::ı mın ihnlc saatinden bir ııant evvellne kada:r 
viUıyet daimt encümenine makbuz mukabilinde tevdi edilmesi ve ihaleden 
üc gün e"vel vilfty~t nafia müdiirlüf,tıinden elıliyet vesikası alınması meG
ruttur. 

cı - ihalenin bedelinin 250GO lirası 1940 yılı husus! idare bütç~nden 
od<1Decek ve geri kalan mlkdarı da 1941 yılı bütçesinden tesviye edilecektir. 

7 - Posta ıle gönderllecek tcklifn:ımewrln muay,.en mUddet zarfında 

vürud "!lmemesi yüziindcn m~'!:uliyd kabul edilmez. 
8 - Fazla tafslllıt almak lstiycnlerln vllclyet nafia müdilrlüğüne mü-

rscaatlan Hfın olunur. (8003.ı cll228> 

Sofy:ıda iken Btılga.rlarm 

1903 de yapbkları Jsyanın bu 
derece muazzam ve kanlı bir 
harekl't olduğunu bilmiyordum. 
Bu hareket, hafızamda, meşru
tiyete takaddilm eden seneler 
7.arfında Bulgarlann yaptığı bin 
bir zulmun yığını içine karış -
mı.<jlı ve onun bu derece ehcm
ıniyctli neticeler vermiş olduğu

nu bilmiyordum. Fakat bir gün 
otw-cluğum evin önünden büyük 

Bir isyanın bu dcrer·e geniş 

bir milli edP.biyatn kaynak hali
ne gclwğini göriincc Bulgar bro
§Ürlerini karı~tırmağ~ ve Bul -
gar kC\mitecilerinin vaktile başı
mıza ne belalar açmış oldukları
nı kendi ağızlarından öğrenip 

anlamağa başladım ve bu anla
yı:jla bernber Bulgarla ~imdiye 

kadar niçin hakiki bir dostluk =============================================== 
kumlamndığını da pek iyi ,.e 
btit ün kfüd(>ıiyle kavradını. 

( A r1tası rnr) 

l._ts_t_an .... ~ __ u_I_B_e_l_e_d_i y_c_s_i ı_· la_" n_I_ar_ı _I 
Taksim Belediye ga7.inosuıı.ın 1kiıı• i katındaki 6 odn ve ı sr.lon 'J)Cn,·e

relerlne ~de ;,apbrılması i~l açıl C'k>ilt.ınt•yc ı.·onulmustur. K<'şif bedeli 
1460 Hn• 114 klll"UŞ ve ılk teminatı 109 liı. 55 ı.uru~ur. Kesif ve ı,:ırtnamc 
Znbıt ve MunmclAt Mudürluğü knıeıu'ndC' gorüleccl;t.r. İhale 27/12/940 cu
ma günü .saat H de Daimi Encumcn le y:ıpılacııktır. Tal!IJlcıiP ılk tcmimıt 

mnkbuz veya mektupları, ilmle tarll·in len 8 ghn e,·,•cl fen isleri ınudürH.ıgune 
müracaaUa alaL-ak.lan ter.ni <·hlıycl ve 9-10 yılına ait 'rıcnret (>da..,ı \'C"İk::ıla

larile ihale r,ünü muayyen ::aattc.• Dai nı .l'~m:ümemlc Luluıııııal::ın. {11741) 

Mersin Liman işleri inhisarı Türk Anoniın 
Şirketi Umum Müdürlüğünden : 

Atôlycmi:r.de. ıMl\'l1:1 im:ıı ,·c t. 111İr i~lcrinde aydu yü~ lira i:~rcilc ~lış
mak üzere nıarııngoz ve ltal:ıf:ıt işlerinden iyi ml.ıyaıı biı· uştıılm~ ı uı ıyoruz • 

Talib olanların ellerinde nıcvcud ves:ı!k ile ev\•elce çalıfimış olJukl:ın 
;:rerlerden abml oldukları bonservislerin tasdikli birer suretini ve kısa hal 
tetcUmelerinl bir kıt'a fotoğrafları ile lılrliktc şkkettıniz o.dresine ~önder• 
aelei ._.. i1ılD olwlur. 157~ 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli 6200 Jiı a olan 2 k:1lcm Anliaeryen ampuller 

10/1/1941 1.·uma gtlnii s:ıat 15 de lra palı zarf usulü ile Ank:ırada idare 
hinasmda satın alınacnktır. 

Bu işe girmek i~tlyenlcrin ( 46~) liralık muvakkat teminat ile k:ınu
nım tayin ett;ği vesikaları ve tekliflerini ayı1i gün s:ıat a de kndar ko
misyon reisliğine \'crmclerı ltızımt.lır. 

Şartnameler parasız olaralt Ankarada Ma11.eme dairesinden, Haydar-
paşada Tt!zelhi.111 ve Sevk Şcflıgındcn dağıtılacaktır. (11559) 

~-=============:::=;======================~ 

l~isarlar U. Müdür~ğ_!!nden .:1 
I - Kroki ~:ırtname w~ ııiimuneı<i mudbiııce f.00 aded nhş:ıb bidon seh

pesı puı..arlık usulile yı•ıı!den <•kııiltmeye konmuştur. 

II- Pa2.aılık 17/12/940 s:ılı gii11 i saat 14 de Kabatasda levazım \"C mi.i
bayaat ııubesindel-.i alırn 1-.omisyoııunda yapılacaktır. 

III - Şartname sözü 8C';('D fUbt.>den parusız ::ılın:ıbik>ceği gibi nıimune 
de görülebilir. 

IV - tstekBlerin ııt)'in olunan gün ve 'Sat1tte teklif edecekleri fiyat tuc
rinden % 7,5 ıüveame panılıırile birlikte mezkür komisyona mUracaaU;ın. 

tH'l04> 

Merkezi: Bahçelmpı. Şubelmi: BeJoClat Kllnlııll), ........ 
ve Mısırda Kahirededir • .Ba§b JWde ,..._.,.-tar. ................................... ..,, 
Emlak ve eytam bankasından 

Yeri Kıym.U .._., •-,... n.pı n • 
2198 Fatih, Sofular :Malı. 

Yeni ~e cad. 
F.&. 85, Ye. 100 - 111 Jıll.-

2241 Beyoğlu, Koca tepe 
Maıh, ~ llOk. 
eaki 33 ın.-

ıu. Beyojl.u Koca t.=pe 
Mah. Knmknlab mJr. 
es:, ye: 2. H Ml.-

2248 Bey~lu Jtoc:a tılıpe 
mah. Çarık 80k&k ec 
16 IT.-

22'8 Beyoğlu Koca tepe 
mah. Kumltu.blı. llOk. 
Es: 18, Ye: 20 1'J4k-

22'9 Beyoğlu Koca tepe 
mah, Kuzukulaiı IO-

kak es: 9 na,,.-. 
iMCi Eminönü Beyazıt ma.. 

hailesi LatfUllab &-
fendi sok, es:. ye: 29 ...._ 

~ Bcyollu. Kalyoncu 
kulluğu malı.. öıner 

Hayyam cad. Tevfik 
80k. es: 2i, ye: l flr-

2.111 Beyoğlu Kalyoncu 
kulluğu mah. Yahya 
Bey aolc. es:, ye: l 
taj 18 Hl.-

DOO Beyoğlu KalyODC'U 

kulluğu malı. eeJd 
camcı Musa, )'enl 
Xonıi§Çi ve Gümfiıi
kupa sok. Es: 21 - 21 
mUk. 1-3-5, ye:l-3-5 I05.-

ll02 Usküdar Murad Rclı 

mahallesi Si.lihdar ata 
bahçesi sok, Es: Ga • 
64 Ye: 64 - 66 4.r-

D14 Beyoğlu, Kuloğlu 

mııh, Çukurcuma Al-
tıpatlar sok. es: ye~ ı 1 m.--

1318 Beyoğlu Kdtib Muıı

tafa Çelebi mah. es: 
Kalaycı, 7e: Llıp:ıcı, 

Baltacı çıkma7.ı, Jo:S:, 
Ye: 8 470r-

my Beyoğlu .KAtib Muıı

tafn çelebi ma. es. 'lf:ı
layCl, Ye; Lapacı Brıl-
tacı çık:ma7..ı es:, ye: 6 238,.-

2318 Beyoğlu Kuloilu mah. 
Es: Cuma, Ye: Çukur
cuma sok. Es: ı - 3, 
TaJ: ~ - 7 1200,-

m6 Beyoğlu, Pangalt.ı ma 
halle6i Eıı: Kuyumcu, 
Ye: KU,JUrncu 1rfnn 
sok. :&i: 24, Ye: 42 
Beyoğlu Kalyoncukul 
luğu mab. ömer Hay~ 
yam cad. Ye Fesliyen 
sok. es: 35 - 3'1, Ye: 
87 - 39 

Mel 

Beyoğlu, Pangaltı mab 
Çııyı.r sok. es: 34 
Beyoğlu tnönü mah. 
Dolııı;>dere cad. eski 
88, 70, Ye: 158, 60 

Beyoğlu Kalyoncu -
kulluğu mah. Fesllyen 
ıok, Es: 13, Ye: 3ıl. 
Beyoğlu Kalyoncu -
kulluğu mah. Tevfill: 

sok. es: ili, ye: ~. 
Beyoğlu Kalyoncu -
kulluğu mab. Korde-
U cŞebek> sokak es: 
4, Mü. Ye: 6/1 

1464 &yoğlu Kalyoncu -
kulluğu ınah. Korni3-
çi ııok. Es: 8, ·Ye: 12 
Kornişçi &Ok. taj: 12 
ömer Danam cad. 

147.-

187,-

129.--

91,-

ao.-

taj 115 Ne ....... 

M33 Beyoğlu, Tomton ma
hallesi Sebttln od:ı lan 
ı,;ık.mazı »ı: 17, Ye: 5 . 23S..-

ı4M Beyoğlu, Tomtor. mah. 
SeHltin odaları çık-
mau Es: 15, Ye: 8 lM.-

2490 Beyoğlu, Şahkulu ma 
hallesi Serdarı ek-

rem sok. .Es: 35, 87, 
39. Ye: 3~. 37, 39 4'.Ul,-

2493 Fat:h, :Fener Küı;lilı.
musUıfapaşa Mah. Ab 
dülezeı paşa cad. Ee • 
227' taj: 205 622.-

2494 Eyüp, Kasım ça\ u:ı 
mah, Kırk merdiven 

tok. es: 13, ye: 21 130.-

• • ıa ... 
1 

1 11ı.11 ıa n.• 

• 

• • 112 11.-

ı~• 

,. 101.60 M2 C>l.--

• 1/1 B. 0..80 

> &l.50 M2 lll7.llO 

H MZ 94.-

> 47 .50 M2 47 .tG 

• 120 M2 240,...... 

> ııcı 70 ... 12 

174 M2 C9to 

> 112 B. 83.40 M2 

IG M2 258l 

t C'l.50 M2 1410 

61 M2 20.40 

' 113. M2 u.-

1 1.11 B. lM ın 131.ıt 

> 

> 11.25 M2 36.80 

• hl :M2 643.-

) 117 'JJ. 7U2 M2 ıoue 

ıeo. )(2 26.-

Yuk.ırıda adresi ve tıılsiIAtı yaı.ıh t.r.yri menkuller aeık aı·brma ~ 
''e peşin paı·a ile satılacaktır. 

İhale lA/12/194.0 pa1.artesi günii .ııa:ıt 10 dadır. Müzayede aıraaında veri• 
len bedel mukadder kıymeti g«liği takdirde taliblerln depozitolarmı 7üzde 
Jİrmi nbbctinde tezyit eyleınekri \'e milhür kullananların mühürlerini 
ne.terden t<ısdik dill'nıelerj Hh:ımdır. 

~ ,hıbu cmlfilc.l satın ahıcokfara satı~ bedelinin bir kısmı mevzuatımız ..,_ 
iresindc ikraz cdilece~indcn blı hu~usta izahat almak istiyenlerin pey akçeli. 
mı!uş tezkeresi ve üç kıt.-'a fotoğran:ı biı Jiktc l.ılldirilen gün ve saatte IUl>e-
nıiz. enıl1ik :;ervis!nc gelmeleri. ı 834 - 109ı2) 

EL C 
Sahibi: A. Cemateddin 8araçojlu - N~t )IQ.d6rl: ~d Çetı11 

Basıldıtı fe1': (H. Bekir CO,..)'hıp ft CemalMt1111 19nCoilu -u...J 


