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''DUşmanın piyade 
ve tanklarla yaptığı 

karşı hücumları 
I · puskurtoldo,, 

JllrJiD 11 (A.A.) - AJmaıa oıdün 
___....sanı1'"'m teb1111: 

Karad& dOlmanın muannldan• mi 
daf•em4 ıümeD Sivutopol ye KeıVI 
bıllcmD edlD Alman tıt•aıarı arut klı. 
.... tJardır. • 

cep1ıen1D ona t11tmınde dt-.U 1 
plıade " t&ı*)annm b1'I htleum1arl pa,lr.lrtOJıslUIUlf. BJı 'biti ~ar.. 1 
4a ~ " tlDk tarbetmftldh'. 1 

Alır. 4oPOW111DI Leninlrtdda m1lhlm 
a*erl aaıerı muvaffıti.vetle bom.bar .. ı 
dıman eylemiftir. ı • 

(DeT&mı 5 inci aJfacla) • . 
- t 

Bu sabahki 1 

Sovyet tebliği 
lloıılbma, 18 CA.A.) - Bu aüa1*i 

8ovyeıt resnl &ebltli: 
Dfln ıtıetmi1 CC!llht'erde tfddetli mu.. 

Mollcova clvannda ' Almaıı taJ1L 
resi dQftlrlllm1WAb'· 
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Sovyet karşı 

hücumlan 
çetini eşti -
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Aman.. 11 CA.A.> - Relalclmhur 
iısme& in6n6 bent.berlerlnde BapD 
tnaoll olılutıı balete budn Aa& 11,IO • ~ •ıt l>u1m'&1U 
wrllm*ie olan lroDlerl ~ -
dlr. 

1 
Jıılllll Şef " retaaıan KonHnıa -
~ Maarif VeıttU Buan Ali 'fi.. 
oeı tıaNlmdan ~ıaNır. 

uAIMırnlar 6aan ..,_. 
,_;,111e1 w.r-. '-'ile: Bitaraflık kanununun 

ri porllntlf .,,,._,. tadilinden sonra 
iltiJerfar» 

AIERiKA iLE 
TiCARETiliZ 

Amerikan gemilerinin 
limanlarımıza gelmeleri 

mümkün olacalc 

---· 1 
cuma ırOntl " Alman tenareli dQ.. 

aıUr61mUttttr· ıo SQV1-' tıawarell u.. \. 
7ıbdn'. 

c.asıc 

Ekmek azlığının seWli anlaşthyor 

Börekçi fınnlannd 
300 çuvaldan fazl 
ekmek unu bulund-·---.. -41 

lftoaret Tekl-letl iataıall-..-·:: 
bir taJtldk lıeJ'•tl J'Olla&lı 

Ekmek yarından itibaren 20 para zaadlt 
13 kurut 30 paraya sablacak 

Başvekil yarın 
Mersine uidiy .. ~,.. 
Başvekile Hariciye Velcill 
Saracoğlu vekalet edecek 

C Kitabcı • Muharrir davası :J 
-

Yirmi bir yılda 
130 eser yazan 

muharriri dinleyelim 1 
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Sulh teşebbüsü 
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Amerika 
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l'IW ..w.tenle tstdant ile ald&n.. 8.30 : Saat ayarı, 8.33· Hailf mUzlt 
-. hele pnllf bir haberi bqlıca ve marşlac <Pl.> . 4.45: Ajans haberleri, 
a1•hdann memlekeünde ,.er bul. 9: MU?Ji'k proğramının devamı CPl.), 
maz. fakat anlatılıyor Jd, harb &i 9.15: Evin saati, D.30: Müzik proıtra. 
bl linlrlerin cok rercin olduğu sa: mının sonu CPl.>, 12.30: Saat ayan, 
llUUllarda en 171 nı7eUer dahi basan 12.33: Kcmenoe ve tanbur ne saz eser. 
nn.ım..... lnüne secml1r. klll ıre lememek~lr. Amerika Cilmhurreıııİ lerl, l~.45: Ajans haberleri, 13: Şartı 
Din bir salla teılebbibıiinde balanda..· ve t1lrlr01er, 13.30: Radyo salon orkes.. 
tu baidunda blr Amerika .anatöril tımaı, 18: Saat ayan. 18.03: Radyo 
ntin 1171emlw oldatu iddia edlleıi dana orkestrası, 18.•0: Muhtelif ma. 
SOtı de atlfo,bf lbtimaı böyle bir yan kamlardan oaritılar, 19.30: Saat ayan. 
lael*&aa 4otmuş olaeaktır. llla ba • ve &Jana baberlerl, 19 . .S: Serbest 10 

lnı na ilnaııl1'0l'U. fakat er oku7uca: - dakika, 19.55: Bestek.Ar almaları. 1 STER 1 NAN 20.15: <Me61ekler konuşuyor>. 20.20 : 
Pasıl beyeU. 21: Zlra:ıt ta'k.vtmi, 21.10: 

1 s TER 1 N AN M A 1 Karışık şarttı ve türküler, 21.35: An. 

S ıJ 1 eöyıleırwniş .annu.ywak, bir ıaze e 

1~ ~ ı: !! : ~ ~ : :- lzalıı için en keatinne yol. 

1-.a...ı--=----------~ 
kara. 80nbahar st n.rışlarmın net\ee. 

'""--------------....,~---------,.) leri, 21.45: Dans müzltl <PU, 22.30 : Sut ann ve aJans haberleri, 22.fl: 
ADadıo1u .tJuıemıu ll>Or semaı. 

Sabahtan Sabaha: 

Mü/ ett,ş nasıl 
BLr adamdır? 

'--- Burhan Cahid 

Manş sahilin"en lstan 
kadar bir otomobil 

lstanbul bor•aJJ 

15/11/941 

·enen• 
hıdrid 

i'okoht.ma 
tokholm 
.Bir eltm 

.Açıiq ft ~.,..,. 
18terlin ıJI 

100 Dolar 129·1 

100 hvlçre Pr. 
ıooPeeeıa 
100 Yen 
100 İl1'90 ıtr. 

24 .-.yarlı:ıt bir gram tuıce 
. aııın 

Sivas _ Erzurum 3 
Mcıita Barıı'<Ml 



~.,}::c:e_:ri~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ S O N p o~s~~~===========----~--------:;-:-----------

t::-ıYATRö"" ""HAiRALAR~ 
• • • • yana otururlar, d ıs sonunda b!rbl.r c 

s.Jı:şamlan da beraber dönerlerdi. Ben, 
bunlıardan en z ynde İda 'ya 11ltLka du. 
yuyordum. D ğer ikısl. Roza ııe Be.at D 1 b d 

, Sını~a Uç kız v~rdı ki, ilçll de yan 

a r U e a Y 
rine yapışık ilçilzier ı bl çıkarlar v~ 

• riıı't.!. -

k 
. . . 1 . d tda'nın. tA yutanra kadar dtıtmell sın~a~:;n !~lk harf eri ara_ ı zetenln bu zata ne fal dası dokun.abl. 

e S 1 g U n e r 1 n 
bır botu vardı ki, mllatahkcm bır kale bild ğlnı b:.r ert~ 0 e <AK.> 

1 sece. llrd ? Pek kavm anıadım. 

e IDarsısındaki bir asker Ur'1ennesl1e iç!. bunu galiba gazcten;~=u: mektu. Evet, bu mek ubıın gönill ~lerı ile 
me acafp hisler verirdi. Kibar, zarlf yolJ.a.yaca.k:ken oaru. yollı>..m lid~üne 1 h c a.:tı.ıcası )o.~·ur Flakat aıılnt. ı ı deni 

n biraz da !ster:k k'ldındı Güzel~g.azet.enin yazı mlldUrUne dış. lla ten 1 bır mühim derdd!r. • • o fransır.ca konuşur seslnde ~erinden olsa:,'dı ndreısı olmadı •ına. g;rine MlıŞ Anladığıma göre CS. AK) b r bu_ 

Yazan : Hahd Falın zansoy "''" enaru br 
0

ah•nt da'eaıanmıı. pılab•!rdc """" adrest d• o1'aydı •;; •""' m•"""""• """'""n yunı v..ı. 
, , Fakat bDtlln ın,.l'l! ne "!im"' Da ' (Dov•nu <il do] 

1VI 
ıx 1 Maamafih meşhur sabllelerden h!o .Agavnl'den pok genç oMuğu halde h!ı I rlllbedayt sahnesi d hafif ' • ,--;;:;:;---;::--:-----:--============ 

"""lif ..,,r-.anlat1 •a\elı<l<r a.. b!rlnd• 16rftnmomlo olan bir takUD yab, Alobao'm Wın•d<ko kurtm~la; uk ""' " ' '°
11

"'"' h' ( ul' p ,.. ' - do ,.,.,, tl, bOa tlolk ,..._ <lbl h<P Uraolık &5rilyonlu y .amma C mA01•ıtı. Rou 19', on.. ~en osta nın b • 7 ) 
.... e-~ • .:ı:ı":' .:..:::~ '°''"""' dOlaJI bur.ton .. '""' lıA. d• .............. a ao:ıklı bır ·.:·ı:: :;;. "°" ·~~U';''· aldığı l'Ollmle do \i " Uımacası : - 5 kıt bunlanıao bir k ' trr,_,.., """'"· sant•n. url! • .,.., odl. Ah, bu "'°""" onun a - . . muva at '"' gOs!erl•dl. Bunun .... -------------------------------..... ""'°' bu ...,,,.:.;:: ,a:a:::" """"11 bir ""'ç olan Bund <il> • Bu zında• klnı bilir koç t'ol • .., dda d~ ~j· Elim Blncm~ yandan sonl'B, 1"'n.. ~· mi o.rlllb"'8yodckl b1'd su..ı. yak>,. Nu.a•1' sevdiio IÇ.n t.n.. ı ... otlr. Fakat en ,.,.de akWr ı. ' ;enç kndm ro.t•rl hcp ona ,...,ııı, Bunlardan 30 tanesini halledereA 
'" ve 6Ulı! deftuleı1n• t<knır 

1
..,...; Jd>e yanım,. ve Sal h Fuad BO>' amı. mail Gallble hona deni y~oa" dom,; 

70
' u. , okuyucamu:a bir h.Jiy• ıcc:.rdittm içın, ş!mdl daha k.at'jyet.le fının b!r köşesine b r gO!ge g bi ees. arasında olsun. a\$8llllım bır tnuırnııy • Beatris e gelince, bu hatır lann baş Soldan ta: ·~- •1mlerl *""'bilirim: '""" \lipn '"· Nu,.n to ooa ka"ı U.. da tesadütilmD"'• ol•un, !k mlu d; ka bir lashoda anlattı"'• gbl, san'at 

1 
_ lw oya 

1 3 4 

..,., Erkotl•rd nl Şado, Raş d ruza. Mu,,.,..,. ,..unmü.vonl•. N11'kom. blr za. .,..,.,., ya,,. dolu, lçlnl booaltır dU.: dDn''"""' pd< zmlh bir ""'' y"1o <a b" A•ab ,.:: 
li>n d, O.mal S•hlr. ı.owı Galib.""'" oonl'n b•nlo"n ,..ıwmderl ""' ronlu. Biz d• bu zav&lh - ıe..ııı doğın..,tu. N• yapttlarna onu b r oduot '' m, No.> '•2l. 
ta< n Bcllt, E<tut<ul """""· ...._ ta bol .. .,,ıaıımıştı. """' mllddet bc. vmn<tl ., çok b ' onsan tok "-'"" Her Ye cotıncmOO ı-. N h " ken&'1 2 -- ssahl o4l llAJtı, Fart. raber yaşndıle.r, Suad gtşeoe, Nuvnrt te!Mtki etmeğe baGlamıştık ve onu. bu de var.lyetınl anlatjı ve bir gUn sahne. 3 Al[ı.met.i 
" <kadmlanlanı Bam M•ooıt. ""'" sahood• bc<ab" "'"'t•lar, fakat bir "ıtmdıt• tescili kı;,eı r nde hayal •u.. y; teı1'ettl. Sonra ııe o'du b ıın"", hl< fa< ka <4J. M • 
AJJ. neyan, tcıa, Rou, Etrıu, Beatrls, gün suadın ölDmU Nuvart"ı bedbaht kuturuı. uğra.tmak istem yorduk! H.esı_ 1 brl yerde rastlltmadım. ke:· <21, Say, ta. 

rlYen. ıvc öleni yakından tanıynnları da o de lı, gUn aşırı, ya o. ya ben, tkinımen Bu n.. k k 1 ,. !ışına <2> . .c:ı"'-1 __,, ir tt ÇU kil ali S rl .... bi ....,.. ·ız. a şam arı D:ı.rıılbedDYI 
d ~ '""it' haccı yot ki bu ls1mlm' ,reoe "'""""' ' '· 0 zav ' u. bl • -· ••iz. "' DAs h b!roz da dm döoıı.te a ı " la B - 4 - Orta <31, "' ,...,,. Sadi Muv..hıd .,....,; ad. çok nazik vo klb« bll' çocuk<U • ..,.ııı vel'lci ro1Um0"1 fa .;. 1,,.1 d•• lun• 1 ' "' amvay ,,-ot., Çocugun y,moğj 
" o.ıo, •'" ''8U'&\.kl• ,;, """' owl"'lannd•• 1eto...unın wıımoz "'""""''* &•• , <' b bu m• ocrlerd. KeudHM'one sok '"' ma «>. ~'"111\yetteo sonra mohl•Ll ..ııne " he''""'' .,.,,ımt " do" •cç.nlrd• "'"'"' """""' iti """'" ek>~ nl b•n """ "md< .. lan önOnde mtla•dno. 5 Vd ,.ı .:dc LaDUUDlf çeb,.lenll TO yalDız: Salın• hayatmda, eok est;,ıen taruYIP hatırlatır. bir "''"" giliı d• Y<nl tef. So!Aııılapnlı\. Ba"'n da bl' pootaha. (2), SllD 'at (2), 

konservatuvar mezunu tanınmak ta ölOmUnc derın ııcı duyduklarımdan 1silrıtı o bt\na anlatırdı. ı nede buluş'uğumuz olurdu. F".ı.kat da. Aletler <4>. 

<in . .,..._ razı!mış bulunuy,.]ardo. b .W do odur. Salih FUad B•yln en bUyt>k "''"· ha evvel. çok urun memlmo ıhı.,.., O N•mu:ı ~· zamanda Pa<k'!c Muh•ln, muaL' Dnri]lbSI"" clah• mok1'b bAllnd• dm .,.ı.;;.,.. ko•do"'3 Nuvu•'Ja """'" B-• mu'lah evine utma (3), TemoLD ak.. 
bo muavını ı;, yapt,.\an c!hetl•, b•. \keD, ba"'8 tanıdıtr.m <"h"''" d• ol .... .,...ttı. Ao\ap\ao, hu ••ne g!hel oat, mutlak& unuttu .. bir .., m<••; " "" 

;:"' ... oolanıı "" "''"""'"'' '• du. Fotat buolanıı <OliU bugUo .. ,.._ kızm zarif endamuıo vo oahaoo dm• il dOkl<"°l"d•n bl•ndo deli';.. • 7 - Yabana rı hemen hmlen kalmıunış g bl di. Umde silinmişler, ne kadar dUş!kısem ceQı: knd:ır tes•rlı g6zler•nc bakıp d~ ,.1 blr kum'"'' 1 . kt b" 1 ' ırece. C2) · Rumen para_ c .. __ '"-' . . ö u d y ınız nölgeJerinl b"-"" .... 1 !n • s d "' ...,. a acıı. l, uy e b r derdi S! (3). 1 

d -~ı Bah~ d<, ..,n,.ul•n, Darillbe. •~""""' , n n ' a 0 ~-•nm= ' '""" uo L"' d<. de Olrna'8 h ç d tıı" ov.nde blrlld s _ Tm'1 ne ı Bl'I ho"'!ndo ""' ,. bll' mUddot bu eaoland~ab 11,.rum. Bunlar. yü<Jerl Jlkaolı olmak 1!.zımreım.,.rdu. YnolL nc br habcr bıukacak - ynpolır <5ı, '""'" :ıunu,, .. da, dalın l•d• mnhlellf o. •rlmı, ı.aımumund••. he>i«llcr gibi. kor da bu 101"""' "pl'mışlar, bu gmç Tok&<l<Yonm a,.a •nd:· bl? ~ nldul <2>. 
""t anhnel•rlnd• s5hl'<t almoştı Na bu mo'1 gaıerls!ndeko u.all< hayallo. Jlk ve bu fÜ'oll k ku>••nd• kond.lo li g Sonuna ~l 01, Darülb d • 

1 

""' d · • no yerl ister """'"" hep bôYle bOO rlnl unuW.uolanlı. Suod, şüph.,ı," camu•lu hldmm'an D•tDndc bekle.. 
•• 1""1 gö.U e a:;:;I ah 'd b. '°'UDk kalacak! Mcnk. bn gölgeler ••"'Uda t'8Jod; h0Ca6ımn Nuvnrt'a k"81 p,k nUı., !da •öyl,.tr, Ro'8 I" kö• bir le. ;':~ ·::::.ya:~ 
"•tnnbuı op:'tı> .,r;:; ';sıı:':::a l>i ""'"' var ki n•""" h ç uoutma.j. ı o' n bu "11 n. • n ' ovo• ncr "ıtınd2 kDcllk ,yna=• bok•mk 

12ı, B, erkek , 
OJ>eretfa glb' teşekkü!!erde cemal Sa_ mışım: bunlardan bırl, cOı:.mıınlı faJcat bk şey d yeın yClrdU Kını gelin. pudralanırclı. Nihayet Bcs.tris tekrar mi c

4
>. 

bir arada yollıyan ha 
takdim edeceğfa 

5 6 9 lO 

hırı, """"" • , D<am kumpanyuu nda ani ro\lerl co, l\otadm bu korld" IU"8t"""'ı din meydana çok•MO. fokat ne gCclllkl• ıo - T•t1' d<. 
ıneştıur bl kıı op~ret.e hlzmet eden

1

oynamakla meşhur Aleksan'ın kansı ıernekten u.s..ı.nmış bJe olsa km b lir ve biZ\ ne kadar bekleterek {:ı! es>. Başına 
!ar taleb 

1

r dın artlst de 
0 

zaman. Agavnl, diğeri de Olimplya isminde b r nasıl bir hl6le buna bsıln. 'vermekten Hasılı ""r"lbeday n ""nd·il·:zleı1 · 
" '" omında bu\uouyo,du. k"" llds' d• kı"' boy'u yatooz ~ • , •• ae, •K> gel "'e hll. ";; Nuva.t" hatırlatmak ıstlyorum. Aı ;;;j' ıa.ıa' ,ı,.;.andı, Fa~l &ha "'1oı,.n1u. """'"'· ~u EllA'unl ••- ·-" da 111 '°'" oeo'ell < çlp •l ktımd" olur (31. 1 4 - Tilrt·ycnln şct1t~ en yüksek ~ """'"er ""'"n<a, 8'llh FU•d m~ m taıl<1'n V4r: Nr• ,.

1 
hoP g{l nill beJ6gatl.,.. oua °" "'"" da <hı. dlyo...ıu •• bir glb ••'ip, bu mu ... ._ 11 - Avuç icl csı, Sonuna •K• r<. - <•>. !',;> n OUbes'ne kar.dlı okluk\anndanl10o>oer, AllmPIJa ••. yandan blr ,. v. kUDm'?"'rdu, ho ' A ht m .-t~ lk bir """' k"':ı:"" kll Ll bul,.atun.oza he_ llne mllll ..,.,. .. ı.,da yapılır 12l. 5 - Nota ! 2), Dilnya '31, SonuM 

1

,b!""lm de 

0 

sınıfta b!r mDddr. ıaJ,.. reçl prof llonl and•mn ylltlle hep hava oclne bu eğlmceli notu da llAve nilz hlçb.r m ' lhtl,.~l "'""""'°"'""· 12 - FooAnıo WI 131. oK> nıır,. bir <ana mensub.J<"ID ııa. 
llm itim, "'"" da yalmz muaYlııll. dlar gibi ın.,na bok.,dı. N• garll> ! etmekten bir ha• bı\c duyuyordu, y .. _ BolOkla, har oteo Dalll bodaylc lok tllk v"'andan ""~" de ...,. (21, 30 .. n <2>. tuhıa dcvam ettltlnd,n, ''""'"'"' vu. Br!Dlo kocASI blltDn öoı•Unce ,.hnede •a. suadla kend•l amınd3 ba,.am" yeni ı..ı..,.ıer de HUhak e•mete boŞ, ı - Boşma •C• kOJUD b~ crkd< 6 - Mesao• ha•ıalıi<1 13), Basına 
d•"· 211z1.,1mıo önünde caolandrr.lkatll rollerl oynam•'1ı ., bıınun ;ç.o olan bu kadar rom•ntlk bir •ok bol. ıamııto. Demd< ki •ünler hAll pa•lak 1,,.

1 
olsun <» ruıma ta le •K• koyunu" flört o'•un m. 

8-rını bllhassa Emin Belit cemalıçebl'e.ı """"' ta<>ll b'r ..,u••ıe hep "'"" bu kada' k'l'1k bl' ara "'li ve ıstlkb3J a<ıt gorilnllrordu F,.s<n ' sa n nıı 7- AmbalAJ yapm>k mı, KesrAdl. ah•r • • • f ~ ....... ı.. t · itiraz ettiği bir ı;ıda maddesi (2) 
tr · • Nuvaı<, Ro,., !da ve Doatri<. hlddotll görllnDrdD. Bun• karsı tans•. m..ıoı o y-da oe d,ye hoO ıö"'1n. ı~ma ·-"nıo uzak o.ki c•Alılim• o . · d• b;rı.r hanesi m. 
d; ~lterıer;oı btr hayat "'"'"" ;çın. nm daimi t..,..Umtt. bu ~·s; a,..,m, dü! Kı"at" belll ki ıönDl konru<k Is.. çağunızd& ~·- kulak hanım""' 2 

- Ka,....,., ehemmoyot vmmlY"" 8 - Kör «ı. Allah t<ı. 
1'n •·bl dumanlı ve bulao<k "'"'"""'· d•, hayatı ,.vdlrc.• bir te"d t<şkll -;yordu. """"md•kl Unaalk., ol .,.,,,, ısı. D - """" yemek verilen '" <Ol. 

- - "~ ....... ""''" ı ""''"'"'" nı ,..,.,,.•ya .. ı•n... ihtimal 1......., •mra, artı>. ,. "''"ın ru ı.ıı Dalid Fabrl 0...,,0
1 

3 - Bir maMı oyımu m, Yalvar. ıo - Aydın ıa tmak. yo' "°"'l'Dl" .,~~~~«>. mı.~·~" d~ll m~ 



-,:ıı .. nsıır-E01 .... ~-----:TY--;c:~-=:;:::--::::--:::::a=---=-~=-=====:--::==~....,.......,,rr-~....,........,....~....,........,....~~ dılıar. KabtlaJk ocluma aldılar. Bir dıa Ulilllt'l"IZ'P..._ .... _._...,.._-..,,""" 
baktık ti donla •&aletle blJlim. Slle7. cu ı. ~at V9 takll' köyün en 
man TeY1!t baba da orada cietil m17 melen 8damı tamau atemn e 

'.t. - Aman Tev& Bq bu ne balt. ıpıaafır b!IJnqı mün s b S~"'lll 
~ - Mahmud Saim bu ne tJ)rafe'\?. ........ Uyuyan ev bir anda ayaklanm:ştı. 

- Kı7afet detll, töpeCJere slyaM. .._... W -·- man müftetti.ısl ba... Ormancıllkw 
-., · - Ya beni. m.alaAPHM ,._ 1air mlNeJranuı A1labı 

kallı bebağin geçirdikleri ~ :..~ rtmtdf ..... , bil YAZAN : CEVAD FEHMi ::.!;;.. o::. ~~~ 
bl·r gece mac.,;raSI ahvaıtı edinceye tadar hepsi QJboı. iA etıelatrflti bemlıtııil1er. •Nı JtıaHore hamrlandıtıannı o AhmedhavaJLvkı pldl!)'e benzeyen elan--. 

du. C-: '" muY&tlMıJet..as buldulmB baömda lııoeuma flaldadı Ye tabii rlnden Y~. sofra hazırlanmış 
:bıti1ar ~: :bu tıeıııblı ~ ook JerindedU: evde mfiıllM bir fırtına toptu. 1'te tun ° lll8da kapı tekrv ça 

- - JDBJ&r neredef. i11danin de Mler ~ Aıl...ı llaD1I o adar IM*temlıor, rak. iti tl.t& dalla selmilti. Bunla!' 
- 153 - •nlı. Aman vallah! cklertm bınaf,. I DiJe 8Dfdm:n. llııb.t ne oMlltJaıwu ......,.._ bir lıı.lıUıın lııa dereoe fena olabllece_ kiiJtl kil • -.ıs m.iaftrı bu ge 

fsme,m&n Ter.tik> baba <KümOf. a. o ne stı.ıer?. - A .. 8IUlme b'fllk l&lltkl. necn" i.-e esrarlı iti tunet ... .At ol9P ara tini o tadar haft&luı ·~ ~denir mit Olıllr d.ı ~ batına 
M iıtabm d6rıt c :d o arak ye. - <Yaradan t..n"7a tuıbaD oıa_ 1 sece ..... ..._ tadar canıarmı oar. ~balan ıtır!Mıen, Jflk olup taranııtıan' maruz taldığı korkunç ifUra bqlaın ;:~r&. !:.anm:• ~eıt J'ahıız ti 
ıı tabettim ııt · <Cem Yet> ltütUb. nn> bu ~ıdır Ahmed ala. dmız. llerdtven bafmdan ~ bel. :~. 1e1S olup tıt•aı.n ton da &ek kdme •llyemedi. Babası ır ve a topı: toou dört 
haneli kend ıoe <y03 lira> hattı te. - Şarlı:ı ~ detti beJim. Tanıt ı.dınıa. tueeu.h •• 111 ~er JaP- 5turan elatritJn mucizeleri 0 IQl ~ıt. lm11m'll uatmııt, 90Ulı IÖI mu~ bu;_'!!:~~~u. ~ani adam 
lif ff'l'lllif. Ben dıe O rUn tttç )'Uz) l1ra '9lrer ıne!. IMClm•. :JMım? ıwr. ~ nefret · t.erek hQtcırm~: şı.na ..,--...-... 
aJm mı. Bablllı caddesin.ie iGk1J bir - .Allah- Allah.. _Biz mit !~ imanı bJse &71ll INIMnda '" _ Defcıl, seoln rn>ı evlldm bana Köylllllerden bWI önündeki pideci 

lOk a.va S~. Ben t1G tut iftllm - 8ı..ter ona ~ bir ,._ IÖYW.. _ Ben cteİu 7& .... -.t&Uı bebek. ldblen 8'lcm hdret.; &alnıde ü - Jtlzamu /Ot. Br d&b4 1GzOm sOrme. elinin bib'Okfllilnde bir paroa .. u .. lllf' 
au !1~ lıt olurum. o iki tane ile tor yommus. ıer ·· :~ stn. Defbl dt70nım 11&11al IDJI, bUDu aaUa& aım11. ar .. 

n oluyoımuş 1'fe b eyim?. - _ip.. Mı . i A.ne tendlalnden bhtte ~ Bu, evlAdı t&rat~n DaJJlUIWWD eHnı Wüne ...,.tauf ve b11WD b1r 

it O ara1* .!:ıMhltlarduı b:n aıe1di. - Dtttı- _ = ~ .,r:ı:;:e!'::: r-ıen~~ bfr taf.jlln Akıbeti_ t.ecavtbe uiradıimı 1U1Deden ve ba.. = ..:.:s-ao:r ~ kad 
un uracı d ata. - Tire... l'ilD /'ot Tala• arabadan lndil91 M.. :ne •a•li.YQIUU. t11maldaıı boynunun damarlan bir 
Ahmed ata: bOttııı <marun tAdın. - lfa)'ll' beyim.. sueıın ineeel. uıerum: • Ahmed »r mtlddet bet~ IMl_ 11"'1 1Mi/ann artasında fa.. leri daha !it lotmela.nnı amuıdım 

lan ıaııı1Wdu. Hah.. buldum. Şiir. G6Bter birer lib', Dl ra onun '91lına ııtt&i. clan111 ~'bt mfttterl :tadm llthirli I* defa ani baretetl :ra11111d911 
- Gel otur bü.ı' m Ahnaed ata! taşlar teman vallahi. o ne batJt. tu..I ~e: ::: :,nı &e'1. - ı - bfT tebelBUmle ıtnmeltt.e fdl. wwnı.U. l'aJrat aahana aunaıı &i 

~ll:m. eült dünyayı ben yarat~. d.1QI'. · Kad dO Ahmed o &'(lnden sonr. artık met.. 11 
Ahmed b!Men elıle 7K&lamııtı 

Yerden bir temeuna edf>relı: o·mdu. _ Yalan detti. oarson bele birer - Hem tızlar :r.atnıs •lı:.lam lstU lft 'lnllll Cebden izinli çlıkmu oımuttu. :aıett.e_ - Albdaf dOR t ffytz, dOrdttm 
o.ta. b1lllm paralı oıduiumuu anla. ratı d&ba setir pllrler. stbıee dolacalı -.man c*JP ~ta •t•ı.ad. Mmuı , ___ ,__ bt b~p de meaıuriJet ınahan'nJ t&.. e ~ ve aahıaDda yahıul don 
mllb. · . liderler. -.• -- mt_ n edecet'. tur'anm çetllecetl stın &a var. a. paJ1ll1 bir lobnada blltt 

_Bir 1117 yer :n a·n içer m•f Mmıeıd .,._ 11aerre1 fao!reler IA1bı _Ta?. tın4a l>ek fena hüki1Dller besi seldll1 arhd ., . din, ~ ellııi ıerl. 
Didim yedinci tatma çıtanb ça 81l1-man . .idıl. mman a9'arına. _ Aman Tevf tıe beraber rakı tadehlerl blrbL -: Bir daha ıeınens o kadar ı... : AHmııea Jl*W.n babu1 aııaa 6JdClt - !Jn mı* Ye en mır ym b@n iS_ Za'Nlll kıllflil o lı::adar ... ll1DJIJP 
Blbı _. ne zahmeti. Dedi. rin' tak b etmete bafladı hteer Oçer llleJın. Bu icatlar ez17e+..e oan d&Pn. :ten ıa.ıen blrlıme a.y 25 tVUnım! Dmıı.t.i. Ka.berlntz ohnm, a,.arta darup katallreasına l'l1en 
i1t ~~ aldı. Tllvut oortwmdan taldU'U her!fler, ıaUba ~kizer,' onar mu. .MfllD b111 da1&ndıt. ic1a b1r tadmla evıeıun':n: IMl = hanchdle ~le btr ~ eıtarsa. derhal man ev aabeb nin ıot>etı o tadar Ol 

· yuvaıtamJşz. sarhoş olmQftum. BMtf. - Allah razı olawı. Jie!'balde lflD illfı beıüer Mle oeatı Ahmed lcbı beca~ hazmm r nQOl'du ti bu l&lıne ~edin ba 
8artıcıpm w. ı° &hm nereden bina da ~1'$UI& dlnma.tQm. dat. fu1a dayanmı(ISUldır aımecJllm. ~.ndan ~. Ha1kah ZiftM .._ Annıau oımuttu. onu tut uomu,w hir daJl9 sll1nmemek a.re 1 

•61illııt faJ'tecUyordulll: _.Ahmed ela Ottr*1l annem Y8rindelln. ~ lliıllıol' " aacat hattı.da blr tenaıı •eçmez bir mmtataya orman ]eşip ta-.aı. 
~ T..ı1la illD'ft etıiııa: _--. · - Jattette .. mer.llmıden dal&D&rM !sön ldnll <*Jrol'Clu. Pabt 'iN ,ecn mC!llluruta;vkı etmişlerdi, orada bfltUn Kab*! o IMa nPDlllSb. B 
- :mr n1J"&ll1"&4an lleelıldıl. De_ _ ,.._ arı. ntan cıbran ttmdt senı?. :ırGnde bir .-en t.S san dahi ~ ullllt.t kalarak senelerce Ja.. taYUk aöYGftl ile dolu idi .,. lnı 

dba. ynz numarQa bdar tımnunu - ADall dllla -.Vade «mı bePDf OIJ'tnft. Botata oıttıt. Aklıma se1- ;türJCl aa teınde seoifordu. ......-ı. ~ nezarete ma.&epr 0- leden • IOlll'& beJbe aç!tanf, en 
IOtacat sauı. ı Din ıtfıdU. - oıcteım Ahmed ala . dl. ! BYe aıe1en aıeac 11l'9f' wnt:ı a1laabı lan cok eevdllı bir bocapmın Jd - IR P&7 Wı....tn bhramam _ IJimcl.\ ~? · - ~. :metıM " tereli ile mü&enaaib bir .._ IDllY•le cmnan mtlfr&tı.tttfne kııP1111• ~ 

Sarhoıth* ,._ _ M&haır var mı? Cebime bômı. tto 711s liradan o. ivı,.ıe o!mectıtxu daha ilk IUndm ~~Bu.,:* teıt ~: B1I mtıraıar aıumdıı aedar da 
- ~ ':ıe~ Y~ =ala?. - twıı beJiaı. Pa~ oıun\. nenin &al Ura talllue. &Qlef!D<ın 'l'eYftk oe. ;~ 4radan biras saman ıeobı.. tolcu aıt Uı!ıttlnde ~ıeree haftaJaT deltktl. · 
- ~ aldaa mahsuru bbr ki? bine bcılata. Y1ls liradan 7lrm1 lira kal ::lmadıtı l&lnıs cebalet&eıı ıM! ca stİren 10lcuJutİaT' yapmak ~ Buhmdutıl mmtatayı tUl,P te 

- Aman deme iY aaatt.e ot...ıu - G delllll ~ed ata. llUlo • lm0n vmu:~ :teııtm!:; bir dal bqmda, bil.Gr bir 
0

bYDalm ::U -::1~::.":t~~:i '!e 
van sarboşum. Oene ftl '- at.. Slrtecid• bf:r arabq'a atladık. Sil Bhblrlmillhı JUdne bAkıa tald1t. ~· ~ ~ ana yalzııs l6rd JUıııda, baııan bir ıcn, odaamda atee mur etmlflml AU Et ndl N d 
I• baflllld&n alaeaksm Ahllltcl ata. leJ'llWl 'I'eYflt. beo, Ahmed ala UçQ.. 8llleJIDlll 'TeYflt: :ve aıaınmat.oa detil ahJRaıı da n ..e aleT dolu bir ocafın lcaJ'lllllDda P- hrce ellı:JY 'i. e d Sibi b 

s vman T~.k sor müs. MtMrQa sit"-.1:. Kapıyı bise ihU_ - Ke ,...ıa fll,mdi? 1>17• .ordu. !Yıtt.ı. t.sfn en feci ~rafı bu dfı ilpa.t celemet ... Biç bir tada tibf olma • ::,,dı mı:. 11~·= ~ed d 
_ ıı:mıd tavukçu madurf yar bir tadın aotı. Ratı bOlbtltOn te. Ben: !9den ö ve hareke,lere teodislııln m.a malı: ... Hesab almak n fatat hN&b terlmn - oturunca: 
_ y 0 canım. ne mftna!lebet?. a rfnl ı&rtemı ,U. Hele beni Jalnız - Htol. Eo1' b>la YWe11a. y.,_. ,_ :nız t.alış idi Zavallı anacıtmm ftlr .ermemek ... Kamnlıkta, ırQn dolar. . 
- fli.lioten hor.-laıı babııedtror. Alaed •la da arabM!an lndh'emedl. ftl Wl1 caddMlai ~Iıvabm. :cıııı terbbe ~eainde o tadar - ten, dıısamm hülftnUı sisleri etrafı - Bl'eswil, h.a,JJ!dır •neaBab, d1ln 1 

- ö tavuk detll. .&ılıb9cı da koluma r rdl Ya merdiTen - Neden l'&hu? ~ ed~Um? :,.. tftnlz ~ toy bir oocuttu t1 tapıaıtten yeşll vadUerden seemet. ae oe fma bir rüya gGrdüm, demfltl. 
- Pi ç djye b r ıraze~ cıtan:rorlar. den Olbllamf.. mm . . =~ a7!a!'Cla J8ı:nlan ~ıtıarm rln ve letsill ormanıara dalmat, altm BuDdeD on aene evvel gene b6)rle 

Yi>taa onada mı 1;& Jt!J'Or?. - Yahu. ~onun .. b:ritlm "'- - iDUPrf. Ben mıeehm do. :U..numı bDe rartetmemtf&i. renııı:n d1k 18m&Clan tırmamrııt... riUa ı6raıı0fbüm da ertesi ırün el 
- o da d . Bu za ıne:.tım Ah. ru itte. 1UJMa merdiftll be.,...... blr = Sen mefbm bb8all. Bile irin ~ tlft7 ana iti ~ O .._nl&ra ald ne hot hatıralan den blr kala GWntı. bir adam Gld 

IMd ata r. Tllnıdıtı biı1ıolı: hanımlar oda Jok mu?. İlle l"Utan mı eıtmah? l»BtJıor mı? .. Bil tesU.rnıe JIOl b9ll8lai :o tadar ti Aı.ned artlt mdan \Wdı. mfJ.U-. Sonra Al!ab na olauıı. 
PdlJ' Elzi Yl*an Olk&nll1'1ar. Sornuıılar. m111m Tt'rftt ıs.7.. !elfı ne. lcaemata -..-.,., 8"de Bir laf pceai volda. bardaktuı f beııA ~ 
Ahmed ata brıd s1 .nhe& ftft!t: Sotana çevirmie)er. Ne ahu ıösll. te. - Haııslllt. :eu. baw. bW Odada bile onunla ,.ı flUUl'C&llD& yalaıı mütbiı b r J<aim Abned bio fıl&lfınl bOlm•mıa. 
- B ikin 11 de ,... ıcasma aw· man taşı ırörmek Ye ne de bir det. - Birer mum aimz 11.arto ....,. itm kaim..,. dikkat eder olnnll&u. ra y&AJarvnıoHlrdı. Gidecekleri 7ere rek ce"8I» 'N?Dlifti: 

bu t heriteR ı/Wlenmez. oomti otsmı yasemin leftlttaaı toklamal: na.. deıdJmlsl ,_.,., eu bemlııı8JM •. !Ba va•"m tabii hnatmı bir 1*enee V&l'ID17& daha d6rt ua~ laterdi. - Ali SfeDCU 'ben IU clefterler1 
slbi a4ln ııGrm az oot ftlMaıt a1b oldu. Ay8'~ otelinde nm si lıalla 1lu J'Ola Olll&l'llann el1Dden ...._ :•11ne aobn:Qllha. uattada Mr rb .Kolcu: idik ....- et.. MDin tarMuiun 

Jer atızıarmm tadını ıenolerd• b 1'1ta&:lamı laUIM 1e11ım11 ua.rıau.. ta ne Pllr kit. Oeae bereket ftl1dn ive P1mesine rdmen ırme aabR ti.. - BQ, dört u.a.t bu 1'9.lmuru IOD1'& sene elindeD otıam. Patat 
bl • ... aamııı.ırtn .,.dım, ... et dal. ~" aDnllk buçlıt m•••u. 1·1ı:en~u. aet u bıaıvaııı.rdan. ne de bfidm ba ha ....ı aen w ocs.aaan · oıt. Cık 

Aba1"9 • tanıtlı1ı: din altMm muttu. ,. Bq Al1ab rua ollulıl. ~ tlY9,J ana tend .mden fil' lralır, cielnlŞl. Bu ;ratınlarda bir yorum. an&! 
se b 1d9lar .Aııl:re*'rl eeta'mlll ~ed«r.m?. (Afba ftl') -.btrm oıtil. Ahmeöı bClbaaıns ..,_ k67 bl~. Orada secellJ'elim. 

Olpler1nde eD - ... ..... ....,_ iki Q pW, oaı.--. ~.. .,, ~ ~ .. ,,.., ... ...... \ ....... -----·d·•-UP .. PMUPIU'MUPIMM181CP ... NİJ9'17'_F ... Ot .. --.... UMP ____ '""" ____________________ , 
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Memleket Haberleri SPOR 
ingi]z takımile 

yapllacak maçlar 

•Son Pos&&. nm Wrik&&ı: f44---~-~-~---~--"="'---

usLJf 
Filizle Marliniklinin güreşi lzmirde totnn piyasası '"ıaad~~=~~:ıa1-

b ny nk alaka ile bekleniyor'::: e~=iyet v:,j::: Dubliyeye, anıa.ttı. Prı.nsız organL Her nedense: ecnebiler Pllls ~ 
Slbıensller Ratayıo ı1ctıaad..I bakım.. 

Vekaletin bir tcblig" neşretmesi muhtemel dan 1ta1Cınmasını şöyle 1Jı&h ~.mişt.lr: 
- Hataym anavstana b&tlandığ 

İmılr <Huswıl> - Hl - 942 yılı tU.. >an bu sene bir iı&)'lı ~r. :Bllhas rün<lenber1 Ra~ ifleri t12ıer1nde m. 
tün mevsimine ııtmıl.t bu!unu:roruz. sa ami!~ yeym~er:ln.de tark oldutu celemeler ve halkla temaaiar yaptım. 
Mtls~hı&.1.ller bU:rWt bir mmıtla p!7a. gibi diler husu.saı.ta da ayni rurette Bende fU ta~ haaıl oldu: Hat.ayın 
sanın acılaoatı gtlnUn teabı..tııı ve ti. b(lvült tat*lara rMtl&nmak'-dır. ıiktı.s&dl nold&inaaıdan tslı:.endenm 
caret Veliletince 11Anını be1ı:lemelı:.'9. .MO:stahısill alAUdar edecek en mtL dan ToprMkaleye tadar muntaza 
dlrltt. ı-tm haber, tü«bı l&tıtl&rı halrkmda bir ef"lilde ooee ya.pılıraa "fe lalahl:re 

Tütün ply.aaaaının açılacatı ıün halı: hWtOmetlmlldn Y'Aı>tıtı bazı anı.._ jADteb araaındaki ~ de nsa.lt.t r.eL 
lı:ınd& eetırlmbxleki alü:adarlara ü.. ıans. Bunlara a1d ko ten . lar -,Uy.enin kolayca gidip gelmesine göre 
setm!ş malQmat yoöm. Palt.at QOt ya · n J&n ~-ıslah edilecek oluna ft Topraö:ale. 
tın l'Ülllerde Tııearet. VekA!etlnin bir mat .,. it~ Vlkile~ •lltadar den Ad.anaya, Ad&nadan Mersine ur.a .. 
teblll nevederelı: piyasa ~Onil tayin ma'talll1aN teblii edllmıstır. nan şoselerin yenidf'n vey&hud i7lce 
PYled!ltten ~ mllstahsilin tütttıı va tamir edilditt ,un, Maraş, A.nteb. 
Z

1Yoetf hüluoda tımrlr eylG<ecet!ııe ıh.. C. H. Partisi mlilett" • tay, Adana, Mersin ve bu viIAye~lerin 
tlmal verllmelı:.ted.lr. ıp h"' nahQıeei blrt>lrl~rine her clhe\. 

SaWUyet. sahi>! b\r zat, bu 11enf' A.mcuyaJa ten batlanmış olacaklardır ki, o stın 
tütün plyaaı.sının rıat. itibarile müırah Amasra CHusllSt) - c. H. P. bölge bu vl''1et~'n Uttıaadl hayatında bO.. 
<ı!ll tatmin edeoetinl söylemiştir. Hat. m~ Bnurum Meb'ıMu Salim Al yük bir deti~lklilc oıur. Bllhal!J& ana 
tA !laların reçeı ae!lekt niabcttn ~ tut. padf 'N lw.Lk""'I itleri &ıııertnd; vatana ballanan Ha.tay hl<! şüphe yok 
cı- teninde olaoatı da Uerlye s11:rül. tıeaı .. er yapmaıt üzere ç d tur ti, ;ttıaadl oaamd&n oot ileri •it. 
mU.,tttr. ..,. orum an &'Y mlş olur ... 

F'llha.kit.a ııowıntın malaet maaraf .. ~ eıtmifttr. eıJkrü a&mens1ıerin Hataya pldl 
tı ıllndenberl yorulmadan bGtOn Ha. 

C Ed• d t 1 k ·· b 1. ( ) tayın lı$1erl herlnde ton d~ ener. ırne e a ıcı 1 musa 8&8 an Ji arfet.Utı eOPtıeaim:r. Pek ,.~un --
~-------------------------~ manda Rataym y0Ilannı ,ıaptıraca 

tından fJmldvam. 

" l~itte bir lıöylii lıaptı lta~h 
altında can ontli 

fmııt <BUS\MI> - ec>för Btıantııınn 
kiarf.Slnde bulun1111 kat>tt ~ Mhı._ 
P8BarlDID ~ t6.vQnden Olan<'.8 
!Ura~ ~ Hasan l8mlnde bir 
köylüye çarsımıı Ye adsmeatız sadme. 
n'rı tıı6 o'lmumdan lr&ldınldıtı hu. 
tanede ~Or. 

Sot6r t.evkit edılnıls, Adapazar müti 
~isi bnunı ta'k1..tı&ta b84lam 
tır. 

F b h G 1 zat.ör ne diyeoeğıni şaşırmışu. '!evet.. 
ener 8 çe Ve 8 8• keli değil, Yuauf; oyunu aldıkt.an son.. 

tasaray da Ankaraya ra: hasmın üzer.nde ayaklarını yana 
açıp vaziyet almı.şı.ı. 

•d• } Yu.sut: ellerini Polponsun e~. 
gı ıyor ar den kltleyip oyununu iyıce doldurduk.. 

tan sonra; hAsmmı 801 omuzunun -. 
26 T~laan!de Ankaraya ıeıecet tlkametine dotnı bükmeğe başladı. 

olan inıüilı ta1tımı ile maç ,..pmak Fransız aalanı, Yusufu, birkaç tere 
ll:ııere Cl&l&taar~ ff PeoerbeJıçe ta.. daha kılçı.ltlamata Çı&hştı. LAk.ln, hep. 
tım:ıan dıa Anbra1'& trldeceklerdl.r. si boşa gitti. . ' 

2'1 TnpNıleMı.lde Pmfırbahoe, 29 Pons: ensesini cnnamak ıÇ!n diki. 
Teıp1nlaanide 1Jal.tas&r8"' 30 da liyordu. Eğer, bu oyuu1ıı bır tere enae 
Sarb!7e hatt& arasında ııi,. Ant.ara t:ınlır, kollar omuz bclş'aruloian kınlır. 
mubtıellU GYNYacaıttardır. sa. art• hayır talmaz.1.ı. Matlıl~et 

• yı(lııd e yUzdü. 
Lıg maçlan PraMız pehlivanı: toıtarlle, ensesi... 

tst.nbuı JC maçlarına bqGn Ka _ nln tınlmamaaı için dııyanıyordu. 
d*öy ve Oeref aal\alarında devam e. ~IJ"el'ek oenc~Uemell demektir. 
~. Koca Yusuf ta, acı ve zehir kune... 

Bu h&fta btlytft b!r alAka ne taıı:ib We olanca atırlıtıle hummın «DM'. 
edUeofk hemen hlıç b1r maç }'Ot 11 • sini lnnnata çalışıyordu. 
bldir. Savae oot heyecanlı idi. Seyirciler, 

Xtıd.ık~ ısahı.smda: Birfnol m11ç İs..~~=· nefes nefese gelmlf betle. 

4ıanbulcıorlıa, S1119'Dl&nıye e.raauıda - Nlha..vet· Polpo:ıaun kı\lın " sorlu 
dır. ı.t.a.buiaporwı bu maotaki aw.n en~l Jı:ı~ldı. Kollan çözflidll. 
taJı t&zSadır, Art*; Yusutun elinde bir mut.fak 

11tin<:t maç (]&ıatA'!ll.rayla., Be:Jotlu. vrası 1lbl kalımu,tı. 
şpor araaındadır. Oa.1ataaara7 başlar. zavallı Pransız petıli"f&nl, haleti ne. 
da, Be7othJl'P>r da Ilgde en son wast_ zide buJunan bir haata s:lbt bir sti 
YeCıbedlr. efa çırpındı. 

Bu m.ota en tabii netloe Galatu&.. Nlhaıyet; lbtıktılerek sol omımma 
rayın faız!a 1a71 ile ıalebaoıidtr. dotnı yaa)endı ve b\raz sonra: ditlle. 

Son maçı Peneri>ah)e ne ~os ,._ re« liri cmuzu yt>~ geldi. 
P&e8ktır. B~ OY11TIU tut.ana, Pe. l!!nllM! o kadar btlkU1m!lştü ki: oe. 
n~rbıhce için ful& cahemak Scab ~e nesi ~ilne detmlsti. Zordnn saran 
oelıtlr. nKlflmıOr olmuş, atzından aa1yalar a.. 
Şeref eahasmd&: tık maç, Vçta lle klY'Ordu. 
KM~ srasında olaoaktır. Kasun.. Yusuf; ne olur ne olmaı diye has. 
Pa.ea enerJllt blr oyunla Vefayı bir mmııı sırtı yere geiu!tt halde oyunu. 
hsJlt Öllfbı~ bir halded!r. nu çömıOyordu. 

8oo maçı Befiltt&şl" Takaim JaPll- A.rblltr matJQbly~t dUdütü çalıyor. 
cakt.ır. Lfa Mdert Beş!ttaş için budu. Yusuf, hasmını gene bırakmıyordu. 
maçıt.a en ufak bir endee yottur. Mösyö Piyer, aa.hneye çıkıp Yurutu 

Kırlrlareli Halheoleri Omer Be9im lwıımmun dzerinden aldı. 
l'•nçlm EJirnetle Polpans; bitik bir halde alttan 

Jrdlrne CHuaml> - Bdlrne1 .. -ıen Ke,antla imar edilen bir köy tall:tı. İ1t1 tarata rtızgArdan sa.ılıın.an 
.. ev bir bostan •k.orkulutu a 1bl. yalpa TU.. 

Xırt.lareU Haltm Mu8ik1 ft tıemsU Keıtan (H~) - Kazanın Enez rarat ayakta gUçlWtle durabildi. 
Edime (lrurud) - HaJit'ft1 ~ ı fncC ~ bdm ~it l:Ultriın..mtıından miltetettU ırQ.7Jde bir crup ~ne batlı ~ köytınde Seyirciler Y111uru, alabildilin• alkJI.. 

laha kıymet veriyorlardı. ....-
HattA; Fıllzl, Koca YusuttaD uıı•-. 

addediyorlardı. Bu ıtıpheye DUbıd' 
bile düşn~U. 

Bir ıün, klllclte idman yaparıaııt' 
Yuau!tan rica etti: 

- Pehlivan, Piliz Nurullah U. ıJll 
fr~ tutuesanıza bakalım .ne o"1 
cat?. -Yusuf; bilMereJdlld, Dub"7.,. 
vab vermişt1: 

- Ne olur denin een? • 
- Bilmem amma: epe1ce sGeot 

1111' annederkn. 
- Hio te ö1le ıannet.me: bistJll " 

mis ona alışıınıfLfır. Nereden tuı; 
tımısı blllrtz?. 

- Qcık atır v. sallı oldutu tçfıl ı1' 
tuncua benzemez de bu aebeble il' 
bell sörlbo~ ,,,_ 

- Bir den11elfm b&talım ... d 
Pillsi çatırarak: 
- Alafranga tutalu:ı seninle ·~ 

lım naaıı yapacatız... Amma, ~ 
dedL 

Bat:ibten; Yur.ıfla, Pillz!n -~ 
transa sUreısi entereaan idi. ~ 
bulunan seyirciler de bunu m.,..... · 
b.rlılamışlardı. 'I" 

tk1 pehlivan tutuşt>.ı. Btr araııt 
aut; unutarak alaturka oyuna 
P1Jae bir yan baş taktı. Xoca pUJI, 
lanca atıl'lıtile yUzüstfl :rere 
Herkes, Plllzln ehemmiyetais bir 
yunl& yere düşQşQne eaşnıştı. 

Yanın saat bir boiuşmadan 
Y'u.!uf Pilizl çaprazla bıM&ırdl. 
kanadı ile yendi. 

Dubllye ve .tıüpte bulunan 
pehlivanlan bu ife f8{11' 1tlardJ. 
mat!Ob addettikleri Pllızl Yusuf, 
tranı&da yenlvermlfti. 

Yusutun : bir yılan zehlrl bdAI' 
kıcı kuvveti vardı. 

Bu hAdlaeyl; P~ria pzetelerl 1 ' 
tı. Bu auretle Koca Yusuf; btldlO 
nebfleroe tortcuno bir adamdı ,_. 

Böyle olmakla beraber P1llılll bP" 
pehlivan yenememişti. . _J 

Polponsla bir !Jlln t1f1J>te ~ 
ldmaıı 7ç•ru1Iardı. 

tomltesi tarafından ~ mmsub den Nem.U İn't.ıepe, 2 nd Merkez klG.. ~ Ra~evlnılmde <Kanun adamı> aon mmanhıda büyfik bir ımar faa. Jıyorlardı. 
!arı Be Beden ~- m.ilt:hılldler1 büıııden Söleym&n, üçüncü MuradJ,Je adnv'Mi pd;,ıes1 temall eıtm~r ve a;s llyett devam eıtmelcted.lr. Kfıry mu.hta. Yusuf: cldden hasta 1dl. otıree onu ,.....,....._.__.__._._..._..~~~llııılll""..,..-
anı.smda tıerta> edleD cMıacl.lıb mfl.. den Bemsl Qa'V'Mtr. ;rıca eatı ha.lk mnslıtlml canlanctı.r. n ~ 'I'Oırıertn ~lle ?Ocuda epeyce hırpalamaştı. 
aababJan dün 8anıCV 1çılındli 1aıııal. ~ Anbmd& "nirki,fe bLmat .suretJle bldeh m&Wııma bir• geolen bu esmer~ z1net nrlyor. riLtz NUR~TLLAH ~ MARTtNDn.t Kii leldi. Blnleree ~~~ 
mıt 'ftl b6,J1ilt alAb tı>Jümap. tJıt- rindlllt.nl b•nen Edirneli Stı~;oe ~. Misatlrler mila•= ım,,t(lytl hl9 ıdkmadan l.meoe usultl Yua:!~ ~-~e:":~ P1lJsle ....._O::-s.:::-K:;:::;;; 

----.ıaa.._cıdem. a.r--* almaıı ıetııa Mı ~ ıırilBl.bab baric1 jftlratmereyi mtıte.a.U> Xım'!areUne utur.~ Ue me.?dana ııelen bu eserlerin başın Arab aahneTe ç.ıtt.L&r. Mertııııll 
--===;;;;__-~.........:..:.::::=ı.:.::....:~==-===~==-==ııanm~. da kÖ7 Dl4IÖebl"' ~6.r konalı ftl'- Herkes, Arabın 1enllecetınde mmt.e. w~ııwııwııwııwııwııwııwııw._..,,• 

- - - - - - - dlr~ wı. .. · 



elgraf, elefon Ve Telsiz ilerler· 
•ıa.,.a Adanalıların asker~erimize kışlık! Japonra 

aırhıısı da barblD 
hasara hediye için ytptıkları teberrü arilesinde 

•tratııdı yekOnu: 20 bin lira AtıantiOh yeni ------::..ita.,..; tebliği Arlt Ro- Yeni sınıffar silah durumu =====-~ .! 
._ maada Malaya zırhl.. 't 1 d B ~ Amerika •1an Te mel9'11.I claJıa .barb eahneain.lo içine JaJdatli. 

..... ~- Jea.ar _,J ~ AtlaM 15 (A.A.> - N*f/lerilllizf kılllit heıd.Qe almıadl .çn Yııpılaı: te. a ına a ın 1 san meclislerince Ud maddelli raeaiı ko1&70 k .... edil bir N 
UCI a naratl.Uıl•.nnl. __,,A d be llA ın n,.,. _ _,, at-' .. . ~-.... ..,_ ... ____ . 

-· -.-·- jçin k1.Şl.*- hedı.re t,tıbe.rıwotı eTaJXJ. e - """....,..,.. .....: • _.ıe atra.7aıı bitaraflak kaaunwıu ....... ~aya &O*sıa hmnune& ut-
bilJirıyor 19 tte@'. Dibi de lnl ... Jrwlla ıı.a,. AIMr defa '100 B.ıza berires ,tbi ı.is tJe .ı\merlbaın harbe DIDI pıre al:DU7a.a BirJeıtik Amerlb, 

,Jter - şerller!milden celA! t n Kızılay ıtu Avni ~ 500, Mebm~ Ad ı. Balı.. Gelen haberlere göre Japon.yada ye clnneden bal'be ~ .aıı ve aare. bu maJruda bllvaaua •'"fl"aJr ielnlllr 
~~ 15 <AA.> - Alm u orduları .ıumuna 1000 )ir.&. lııletuaed S&lflllAI r o T.&Y 300 t.na 1 D ger 2 o Ab. ni birçok sını!lar sila.tı ına atın - ünde tefsir ft Jsah e..,., lleadiml.. ki bu tdile karar verm Ur. l'aUt 
~ i06 çerci YusUf 300 M eti &lbUDCU dtta.adlr Pe1ııi8o.V 200, Pazlı Met.o ıoo ~ır Kadınlarla be ab b~ si laüh .......... BlrtePk ~ .......... ,....,_ 

300 Cemal ~ 250 JCot nalt.i 260. Ahmed Tarama liO Mustaf aivi . de f r er Tadile ~an ba lld ııwldeden 1ııl. aa Almanya ile haıit ll&lbıe PPllllitı )(~& Aöoyunl!.l 150. ~k ya man GO M u.1 öaerw.n 100 )( h.. er pul lııoınınmaJI> d'ftt ri Amel'lba u al .,. ...... da h&taclır. Tadil &el<Hft. 
Bllkil' Matıld& N yman Şef Jt Ta!Sr med Yağhcı 100. Ş ırke Tath tığ E eıWmışİen:lir. Hazır kla.r o<>lı: ~ laaclınllllalan ~~n ıllih. mel>'llsan mecllsinde muhal' elüp ~ ı.au aa nuıl .,. w ear. d be &!er Naime Ateşo'lı:: Mıhmt'd mlıkyaıstadır Bu ohıagır ıJtl rd:ın Ja ~ band11'1181 altılnda incU~ ~ sayıt ekseriyet buaun bir deHU o1Q111 

~ Ark Royal tayyare nak nl Tahir Di1omft 75 lıra terriıbll eıt.. Mıısa Abalı 50 oet' l ra venn!.şlerd r pon.,a.nın çekinilme& mumldin OL _ b&ı1t malsemesl scvkedllece~ ::üm.. ıtlıi ~e ~r senit ~ 
mif)erdir. Bit' ba1'taht t.eben11 y.ek(hıu 20 000 mıyan bir harıbln ar fe&nde bulundu. lerini lhtna ediyor. Balbvkf • Almanya. hail köt.lelerin:n harbd.ea 1IZ&k kal • 

Ad&Da 15 CA..A.> - AskM"lerimllle llraYt bnmn..,tur. tu anl""'ılal:>illr • _ _.,,__. __ ,_ At ... -t'"" d mak hasamnda l&bar edtceldlkled • .... .• JUi&"'~""' _,.... ........ .,en _..... e. ~el' ae buna b'r btirban ..,._ 

Al H 
• * abıbdn maanen bir sallaam• harb labUlr. Filvaki Birleelk Amerika elk&a, 

Ark Rogal 
nasıl battı? 

man a ıcı·ye Jq:>onyanm mWtaıkt>el durumunda JIUll&MMI tıin ~ w. bu llUDtaka,a l'eoeı& laarbılen alımaa denleri .... 
ıu 4 nokta.dan biri ört.erinde he.relı:ete cl&hll olacak her l't'lllltnbl ber TUdan oniinde &a&ara.k. denlsqın bir A.,..._ 

N t• fb t geçeoe11 taıhmln o unmMttadır: hat vunılaraJr WınJacatuu. blldirml'9 pa macera.ana .:.talmaktan c1alma u,,. azare 1 ma ua 1 - Maru;uryada.n Siıbe~a hft _ tir. Demek oluyor ki iqtUereye ....ı.. ı,ıı.nmış, .J&ponyanuı tetik clurmna ta 
seme f.ata7acıaJr Amerikan semı1eJ'I. banda 1'elJd Mbük ıesır npsıı bir a., 

"Ark Royalin de 
intikamını alac-ağız,, 

Odu U 
cum ve 81bel'(Yanm ele g ç ri!mesl. önlerine clkacak Alman denlsaltılara.. mil olaaaştar. Ba 9ebelaledlr ki tMll m r yarın 2 - Çinln Yonnan ~aletine taar. na, 1101"1'11, saalırb taamn edecekler, kararını, Amerit& ll;ln, llidJılelertn iD. 
rm le Çinin Hlcd.lstan Jolunun ke _ ıeae .&iman d~fsaltdan 4a ba semL lilafma batisar lmkilllm veıı. ..._ 

Ankaraya gl.dı·yor allmesi. lerf •rra ft saalab 19a&anun oaı-. nl*M bir t.edMr lllymaJr 1eriJlde6o. 
3 - SJ;ram'a taarrus. cıaJrlarcbr. Blrtılrlle bal'l9 baliBıle n • Ym dibvaı1aa ~ cwca> ·r 

- • - Kanda mndi9t&nma hare 1-laQaD ~ 11MJ111ebte aN t1eals üm eUirllec* maı._ ~ 
~ 1I (AA) _ Blr tncilJıl .Aiik&r&, 15 (Huausl) - Alınan ha. tet. • JıirllkleriDba l9iFle lıir dma • ....._ ...... an",,_,. km1ıJ edlıe- w 

muıhr!bi, sonuna tadar' Ark Rqyal'tn rıc~e n~ mdb• miiıdürü FQl Japonların 3 üncü ve r iincü he- = = !:r: l8\lma ........ • wUte kadar Alnlaua .. W1 • 

lı Jl&Dmdt, ftiaUp::ı?'. ,Aıık :R.o1a.l 51W& • jemit ıı.Sl"ta!ll l'WlÖ fl'hriJDiae •• • def.lıeM8ll bir:lnJ .l.ntlbMJ etmelel'l Ü • ead& ptlnıeelf .~ı::...:. =-ı::·~il::...-. ~- ..... 
-& l ki rtai, geminin arıanun~nı an.. leceJrtlı'. Pbl ~ flNıflne a:yni ak - ıııerlnıde durma& b.bilıdlr. elWah ~ tlearet ,_.Deri AL m iteklemek W'lll'I ehlr. Demet) W Ziri arı Jaauf n 't;abUıd:J9 emrini~. rd şanı Alıma.n b\lyljC ~ Fon Alpeıı C1'8d7o ıuıetıeaı> lllUl delııbütalu'l!la, Alınan ..,.:.'Hl Amerlba 111Wa11* ............ ,...._ 

lolldıa, 
11 

CA.A.. Alman] İn.. saat aoara A* Koni. meurına dal _ bir silvare ~. 81dh tlmiii Jaa da A'merlbn tıeanıt ......rift; 11m tı.dll, .. ıu. 4m ,...... llıC.Wıuıl 
.... -...._ n > - a.r tn.lljtır Ar'k Bo1&i'in mlihrlbe aığınan Vq1ngt.oo, ıs (A.A.) - oe.sete • tuna ....-ıe .,. l*bbterlnt ..... • lobt. Jelll lılr .._r ...,.... ..... 

'l"ıı.-~ için bazırladı!kları s~ bin ~1r ki: eı•taraflık f.anunu• oller, M Kurmu'ya, aU:'h lmiıdi bel. malda ~ad .ıanorada bir J'f!ni•• balmı~or. 
_m1io•---1• kadar kara ,.ollle .nat '1'Ul1 ı.ı.cıetı ~ Art Koyal, 1\ Jeyip beıslemedl!1nl somıllfl.ıLr ve ıu lhdu etıllit olmıy&cülanlll'. Fü&t ** 
____ :::: ~anJa~ : ::~~ =~· ~~eoe'°~ nun tadilinden sonra cev-:ı =a: bir yerden ne 101n .---..- Askeri •azl•et --ı 

8unıa.r kullıanmaia ba:m"~nıyor - bir çoeut gibi Jl&l1 J&ıttı. Pupa bll1Ul Cltltıf tanlı 1 llUlll 1&7fadaJ gıelıdii1m1 t.aıtımın edlyorsunus. Mea - L-- W iJ __J 
b. 

1 

şimdi ~vyet mud&fa& - &llcli. sonra Arlt F.oval •. ya.va•. 7• - fÜPlleıs'r'ir • .Amerltra ile ıtııuı..t.t ve lebl84mı V84inPıxı elçial lL Nomu.. --
~ tullanıJına.lt üzere Tu - 1'Bf dalpi&nn aruııııa gmn.tUıdü. l!tU'M9tML öotru ..ııer:ııere imkln Jdt.. raya tam yardımda bulunmalr. ttzere CBa.s &anlı ı lncl ~ada) 1et'er Kerç mü&t.a.bıtem me*1lnl 

n Rus dozıanroa.sınm Kı - an, tJlll _.sen ene!, ıcamıara.m.. tu. .Amerb gem eri yalnız Ba'9 ep gıeldkn. \ıaıZlfemln gıö:Ç ülerln11am&. ~ 70ttur. Kerç yarımadası dablllriden 98kilO 
........ ":" m """""°""'· da - ,..,_.. -1dbl ki. -., ııe eblL"'°' " belll •baa:OJr ınDe idralt odfyorom . .,.... manıoyı 5 

- Harı.ot • Xıır• hotıuun oar. "* bu m-m..ai dahli ,. eı:: 
~ b~dikle=t ı '!u: 1orpll, pm·ntn odul.na ç.a.rpt~ diye Mrdentze aeoem~lardı. Kızıl_ yarıp hedefe varmalt Umıdindeylm. kı""*' ırnmtıab tre Don - Don ç varınıd& toplanmlf olan mühimce 

JDot6r. fJ.' :nem re:_._
1

• düıl bi _ bir sarsm.tı oldu " bfr ça::i dun: deniadıen i:t.aqanıarıo temiZlenmasini dirset1 daihllindi' hlçblr yen hareket Bovyet kll'VVetlerinin Kerç boia.zı 
.. ~~r hışMrınA geoe gt!ndllı di. Jptlılr a6nCf6. llllllDl&l tam lti da m~ RurıYelt bu cienlzl harb .sa. B } H b• o1mamıftır. Ba.ttA Ro9tıof müatah - fark aa.blline geçebilmelerini temıne 
~ ra dıoin1 ıırı.ttı "~ irl ~ ili meı vaefuııdan çıltannJ.l, gemiler de u gar ar ıye .kem menlinln 8 : 10 ın:ımetre me_ tfdi gıeleoeıt bir zaman Çin müd.ataa 

_ Jttı:a. blr musi'lı:l aı.ıtınin ~ .... 1 g ----ı.. suv- ~ -c..... ıoa de Jtaaar aafesi~ bulunan mütteftk kunet. edecekler Te oudan sonr:ı. n ........... • 

' 

,, ·--' 'l'olllillend i•u.a. an .......- - ,... ~·.,, N .. 1 . .........._ -'Am •k • d• t1treıli clwu1L - gıelebllmlşlerd r. Bu .suretle bu gemi.. JrlDID SOZ erJ lerin de oamurlu, ya8murlu ve b.rLı KDban nehri mansabı hattını daha 
erı a şım 1 Junlfbm. lerln ts1(Jıık'len mallar ya 00.ve~ e az ha.Yalar d~lıkı)e yeni bir hare- kU'VVe li b r surette müdafaa edebil. 

h b 
.ı.taaa alın&C'&k• veya Baar&da ~rm.asına lüzum h&.. kete teşebbüs ni~ooe olmadıklan met maksa.dLle şarka çeıti eceklerdir ar e iştirake Uveı:pool, 15 (A.AJ - Burada b!r ısıl .oluyorou. Bıındıan sonraı ~ıllerın «ff arb, gün geçtikçe vahim • hissedilmektedir:. Mareşal Tim09endro nun, Kob n man.. 

k 
nutuk sövleyen amlra.Uık birinci lör_ 'lhta.rb sa:halarma g!.reb11melerıle Ak - l kt a· K .. "'k d 6 - Kmm bö geslne gelince: Soıv. sa.hı - Rostof • Voroşlil.ofgrad - Vo .. arar var ı· du .Mexa~er bbhlSSB. Jemi§t.r ki: denizden geçıp llmanla.runıza ge;me_ eş?1e .. c ır: uçu or u~uz yet ardcı kuwetlerinin hakl:katen çok ronı. hatttı üzerinde, elindeki -~~ 

'7 Bood'un intbmını aldJiımıs gfb' aeri mümk:iln olaıı*tu. AmerikalMar bır gun ba rol oynaınaga mua~ne ve cesurane obn tid • vetıerlnln umumi mevc .. 

Bit_,.. :L....:.__ - "°"''"' •• ...... ...,., ·- lılod•n ttl- ak1"'1art rıııı. - de J.vet eJildilir» ...U müdafaa '" mukaveme'1erlll• sruıwarl olmakla benıbe u ~ gore ./, - -..ınanun tadili lıir ltftl ._... ~ allıbH....,.... .. ....ıı qaa.d.. raiJııen Alman - Rumen Jr.unet.ler"· 1er1n ..-mı miıtitarı 1 +~ uvvet_ 
aponyada nasıl k Yalıım deJAır 1Ullır. SoıJa il u.A.> - Otl &l&Dll bil. nin Srrutopol'Un dJf mDdatM bat. huslJS1l'lldatl progr -vbya~ 
~. lfi (A.A. arııltııulı? Lımdra ıı <A.A.> - BabriJe !Jdll'- Bu tadil tararmdsn aonra A.me :ka dlriJOr: lan 6nilne ftlDlJI Oılduiunu bundan ebıemmlyetle ta1bb 

"- l&'e > - Doaud ajan - lıiın111 ~: n amız ee ihracat ye itaıe'A.tmıızın daıha to- BuJ.pr h&ıt>we nazın General Daa.. evve.:ti yazmıllda da k&yö&t.t.iğimlz anl111Şılma~. 
b~bıaber alall .Jıapon mah. A!'k .Rıo7&t mür:;:-~ ~ taşiılCla Jl&Pl)abl!eoetl bSlenebllir. talıol 110D muharebelerde ölmtil olan gar.b mııan bu müde.faa hatlarına B&ttl, mareşa.i ~nko b Jua bu kanununu tad9 e _ ı,tr ldtlaiD =d <Bad10 p.zetesi> BuJııgar ulcerl:eri IÇıil 7apıla.n btr t6.. taarrm için muttad haaırlıkları ya.p susta 0 kadar taa.ssuıb cr&te~ • 

~ te~•~ının tabul.Q b&k. m.aıamat P r. 411 ~·· ~ ~ rende şu befanatıta ~UŞtur: mathl meşıguldürler. dlr lt1 tendlainin Karaıdenlmeki Bot 
'"-·- ~.ırlnde 4Blrlefik Alner1 Vı.__,_._.. 15 <.A.A > Reis RUS\"elt Barb l'Öll ıreotlkçe \'a.ıumleşnekte - "' R 1t ..... , lnl ' ' ·qqı finıdi -..A.- - •• --- · - . --~ dir :ıtttçUk ordumu• bir a1ln bir rol .nııman - um.en UVVç-wer n p.r:t yet filo.5unun en Jmvvetll ve en ıe 
~ ltti1'8ke karar ver s f aya gore ~ tanunanun tadilı ~a.. · ltollann · K ilst.ahk Oldufımu> ql6.y nar O y ki ununu Jıınm et.tlt ı:ıdm. önüm11Z _ OYtıam&ta davet ed'leb lir. Bız. öyle m ıse erç m em mev- niş bir üsşii oılm9Sia beraber Alman 

'- ID&h.fe1ler " · deki batta içinde ailt.hlı Amerikan ti.. bd' bA.diseden muzafteriyetle çık.abli.. kiınin salhll ci1het1nde.k1 ta.hkhna.t ha.va kuvvetlerinin ÇOk yakınlanlaD 
1çin 'ah baıbe top ateflle ,.,.. tarafı ı ınet u:rfıüal caret YaıPUl'lanndaa mü.re~eb ilk b.. mest iei1ı ordumuza ne yapmafıt lA.zımaa marıırum~ girdikleri ve bunu mti. yapnalcta oldukları ftıriıUuı ve fld.. 

r.:.111"'...,-u .,. -~e'!.!:r';'~ eok seyyal bir cl!PM k&~.s•sm:: - filenin tneUterel"e hareket edeceti sa. yapıyoruz. Biz, narbden ko~mall. teakıb büıt.ün ~i de 1'ga1' et.mele deıtll haıva taarrw&an laı.?'flSlnda ba-
h' • hmdulcların. ~ eıtmu. "° " ıu~Jl'. bıcUJı memurları. Jıme- 1~· Çünıki1 harb, reno m!lle ler için m'IW&f'tak oldut!an Buda.peşteden aL ı bi bale ge;meıltt.e oı:aın 8ı nın Pmdl ha.ı1bin anarı.na. dırlar s.aıı R\J&ları oe\'irm8k ilMT- rbı:ı müreııt.eba.tı.:ı& bir ı?DllDln ne bır kuvvet lcaynatıdll'. nn maız r .. bulundukUU' ıawe etmek ·endilıeri bla&t çevrilm.~ yas!Jetıe hl elli u.. Bira tmıtdsl!A'te dOfmedik COnU dıtı bir habe-re atfen dt\tr ~fleni vast.opol'un bile ta.lılı,estnl dilflln • 

• ın.ı • :~Jar. :da~= ~=e t~ın 7 tertibat bal1> meydanla~dt. kalmış ~lan ya. ajansı tanı.flnd:an blldirUmlftlr Bu meitte oldutıı teva.li eden bAıUseler. 
Bir ~ ~ olan* almakta - almlşl.aıdJr. b'nlerce kardeşim z bududlanmıınn ba haberln d'ıhatlnin dereceai flmd ti den ve bu meyanda AJman bava kuT ICr l J dır: Almı&niar, oep'heye get.trd!klerl ~ ,.uz .Aol""ılı:an wı.punı ıııt.ıı _ titt m~erl !cf~r. Biv. Bulgar btr. halde tablatUe ~ deliJdir. :ra _ ....,uerl.nln &ıYaatapol'dan malzeme ıv 

a Faruk, ngiliz· t arn:re tıt·allamıı ~rda bayırda "ı - landır•JmeJıiadır. önümf1zdeki :dört ..., ııtını 'ldaNı .,yıaslnde e1c1e ~' oldu.. ut bu haberi, bu ~a tahaL s•er l.ıtii> ederek rreee·erı ,~,,,. 
sı .. b d ..-...ıar B&rmdı:nımaJ.an için kl. lç1ude 400 bda.'1" .Amerikan ~un tumuzu blli!'Om•. Pıa\:at unı saman.. lruk etmesi fa!lla lbttmal dahiltnde tı.ı ele çe.1Jll.ll tıuı savyet v ., 

r munase ahn an iti •bu unınadJiından bUnleJ'l g;lA.hluıdıJ'ılacait, bunlardan 185 illin da '1JDU Qa b'llyoruz iti kudretli ol • blfl'llDaD bir b6dl8enin nt bir lfaretl m -ft-" o)d'Oikl&nD& dair 

b h 
. ft r yer fncütıertt'e 185 inin de ıcızı\delıise it.. mallt haMtımızl harb meırdımlftrında Jarmı bat ... .w--

8 sedıyor ded* kuhDIDlk 9Ql'Undadırlar. ı }iJeCeti ..;.ııaı.ı.t.dır. bırak.tıklaTWntzın \anlarına borçlUYlD. aa:rmM da ,.nlıt bir .it olmaz. cHe.n ıemı1 ~ anıaıılmat .. 
~· 11 CA.A.l - ,._ ıtrah Bot ,,_ ,,..._ .......... -- A-'"' ne ..,........ r.ten, - -in lter9 t.d>r, K. D. ~ dUn Dlecllain aç.ıl.JRa51 aıüııase. J rtnl taUalar BerliD 16 CA.A.> - D. N. B. b'Jdi.. R s a a yardım mtist&html ~nl Odesa uya Le. 
~ ııut'* verm ştır. Londra 

15 
(A,.A..) _ Londra'ya: ge. rlyor: U Y Y nJ.ncrad gibi miidıa.fea Mnıelerı dol. S1vasta kar 

S: hal1>ln akillerl bili80- ' .,ı;re 8o et kıt Dplorn&tkhe Korrespondenz ptıe. devam ediyor ru <>J&DlJ.18Cail 'Ye buna lntiz&r da ~ J-_q. J'erlerlıe M•smn münueba- ıen Rua bll>erierine 'et ~ ebblL te&i. bKal'afiık kanununun detlet!rll - ~i loal> eyledii'i miltaleaam. &vas, 15 (A.A.l - Dlln ~ ~ dotııtane olduğunu, İn&'iL alan Kerç boilWD1 l'flÇl1Jl lmd mes! Jçın Amerb m-b'u.'a:ı mec.llm. Londra, 18 <A.A..> - Harriman dtln da olduğumuzu bir defa daha .11*: _ .sonra tasıJalı olarak felbrlmiB8 tar 
\tt ~ OUın mttna batının aamlmJ sl1 elJlll831Ilda Jı&maDlat' tan an de verilen reylerin uetieııcınl tıehls vermiş oldu~u beya1Latta icar ve iare reytemilJtlk K.anaatlmiBe gönı., 8ov yalmlfl;:ı!' ~ llleea den ibaret olm6dıtmı. yapılmaılltıa 1~ ohınan hileumu meV"ZU.u ederek di'YOt' lld: kanunu muctb nce Ruslara Jardım.. · ...:__:__:_:__·:_:=_:-· ______ -:---:--
it ~ mes:ııa. net C!'l!!l" Yel'lllek.. tartüum* bere Ddla&S ı»ö~inde Ruzvelıt ~ d.O&t.lan soo deırece ft. lann gönderilmetcte olduiiut1u ve bu :.mmRmmmmmmm-.;;;;;;11ıı---••••İlll•'. 

u tebal"ÜI ettınnişttr. ernUerln1 tutlllut bUfun\Jl'Ol"lar. bim neticeleri ola.bilecek brarJ.arda yaTdım'lardan trtifade edtld l!niD an 

J 
m ancak baf!lkt ve vA.dlerle küçiletit blr laşıldıtuıı bitdlnnıştir. 

""'akPon meclisinde Fransız Harbiye nazı-~ eıde etımete muvattak oı - ·--------.. 
~ Qn k • . . ,,. .... 11 ... harbe tahr t nlan h edefe e. n.·-ün h•-·" Fr filmini 
~ aca mesaı flDJn cenaze merasJmJ ~~ .... iofn her " mitblıh ~rftlÜ10T A.O- m;. -;;~anı::ız 

1 

S 18 <A.A.> - Japonyadan .. ld Bu urarm &ner;t~ı h ç b r sn~ ıılıt ~ babe~ 
1

0re bugttn Japon dun yapı 1 ha 'be yakmlaıııt.ırmı1acaiına Aıııerita.n B .1. (J B, A il 'h laecUaiDde Jılikadonun ı.ir milletini iUlldırmü iç n tı0n ana ka.. 
~tar. VtchY 11 (A.A.> _ OeDetal Hum - dar h ç bir ,,_ mıutul:aıadı ... O L V 

Sınntapurd dö 9iDJel' ue ı.ıanwe tuaııında ölen ar. J&19011 marahha111 VaşiDa"tonda & 
il' an nen ~ omue aeru~I 111meaı Va~n 15 <A.A.> -- Japon mu. PIERRE BLANCHAR • 

Japon•ar Petabı. Amiral Dartan. General Vaec& rabha&l BabUn> JCuru.qa buraya ıel ~ 
~ 1 J&aaOllDi ri'Juettndeki ttalyaaı mit&. sn!ftit'. ISA MiRANDA 
~· 18 <A.A.> _ sınıapurdı& rse llıfO'etl uaaı ve ser.r Ahırt.s 'le Ge. · 
CllQ b Jap0n t.ebaasındaıı 4&0 tiei Ufl'&l vosen ylyaae•'ndM:I Aman mu Alman teb'ı•gv ı· Aşk - thtiras • Macera 
._ Ilı l' Japon vapurne memleltetlerL ra.hhU ~i azaam.uı ~!rakile bu E L H A llj. R A 
~eccuıen hareket et.miş]6dir. sabah yapılılft]4tır. IWI 

~~ar Ola Hasan 
~ eıwı.t ıı de tensllA.tlı mat.ine 

tı~ı • 
~~~~r~DAI 
GONUL ESRARI 

J'llmlnıde 

WİLLY B RGEL \'E 
BBJGİTTE HORSEY'e 

Ha.yra.n oınuıJı:tadır 

Bugün SC M ER Sinemasında 
Sinemumın ideal ye Dehakir Çift Artisti 

/RENE DUNNE ve CARY GRANT 
tarafından emsalais bir tarzda yaratılan 

iLK GÖZ AGRISI 
Perla.k ve i)(>ık güzel komedisini eörOnOa. 1ti bdml& ev1eDmie 
erkek... Hang s :ırendi6inl eMcll olarak a1*0JIDU8 mun.UAk 

0 

Oöz ~ıran b 



Millt piyango 
dnn çekildi 

Büyük ikramiye 
Adanaya isabet etti 

Fin askerlerine 
uzun. müddetli 
izinler veriJyor 

Londra, 15 CA.A.) - FinlD.ndlya hü 
ldimetıı., ~e'kl a&kerlerln en genç 
lerin.e mun müddetli Jz!nler vermeğe 
lıq(amı.ştır. Bu Jzln!er llıkönce, en ev_ 
l'&I aUAih altJıDıa. alınanlara ":erllmek. 

Am&ra 15 CHusuat> - lıılillt lll7&n. tedir. 

( __ T_I v_AT_R_O_L_A_R __ ) j 
iSTANBUL HELEDİYESl 

Şehir Tlya.trosu 

Tepebaşı dram kısmında 

Bugün gıilnd ilz saa.t 15,!tJ, 
aıkşa.nı aa t 20,30 da 

HAMLET 

f.tUtıll caddeai komedi tıammda 
KÖRDOVÖŞÖ EZ ip' ' 

• 
TiZ o ' 

i 
' 

IODUD addzlnci tertll> birinci oekiJlşi Bu bra.r, FlnlAndl&'anın Ruay:ı ile 
.ııaat. l'l ~ Serrte..ınde talabalıit bir .su1ıh yapma.t iç1n Amerika ile tek _ 
m.lk lı:ütJea 6oUnde çelkl~. Xaaa. rar sıörüşmeler ~ ümkl!erin.1 
naıı nımıaralar ;Junlardır: kı.ivıvet.lendimıektedlr. 

H.000 Ura 
393849 

Za1i - Niide nWm memunutım _ 
dan aldıflm nilfua ıeaeremi zayi et 
tim. Yen 's ni çıJca.racatınıdan e&tialnin 
hU"mıü Y'0.1ttur. 

Nevralji, Kırıklık oe Bütiln Ağrılarınızı D erhal Kest!f• 
lnbında Gnnde 3 Kap Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan bnrla 

lt.ffO Lira bunanı.. 

198111 251048 
5tft Lira banul., 

110093 216787 266922 3219'15 

!Oot er Lira kaııanaıılar 
Son ~ ralı:amı 125GS ile b.ten 4 bilet 

Nitele HM'ı Abda llah ka17esln4en 
318 .e.el liit.li aa.. Bek&qotıa 

Kitabcı -Muharrir davası 
T ula k ~siminde 

birçok kasabalar 
geri alt1mış 

=~ ::: ;:~ ~~;~~ ~~ := ! :ı~ Londra, 15 <~> - MoS!tova md. (8-f taralı ı inci 1&1f&da) vardır Tüiit mUelllflerl bu ~sanUd.. 
Son be$ raStemı 55130 ne b ten a bilet )"OSU, Tula kesımlnde, S:>vytt müda - fJILn ve netreden uıneuınerlmlzden Pe. den ve onuıı bir nevl uıvt ttadesl olan 
Son beş r.a«amı 53228 ııe b iten 4 bllet ta& ha.tlannın k1 ometrelerce içine Y8Dli Safa, diyor ki: ıte.Şkillttan mahrwndurlar. Basın Bir_ 
8on beş rakamı 66871 ile biten 4 bilet giren 2 Alınan tümeninin tank kaT_ •- Yiıml bir 1ıld&nbert beninı 1ilz liğl Yalnız gazete, mecmua ve aJaruı 
Son beş raıkamı 72430 ile b !ten 4 b!let 1 fı koyma pb]re bomtıe.rd~n tayya otuz cildden fW. kitabıuı çıictı. Bun.. mensublannı f,çlne alıyor: o halde AY
~ ... h ş Takrmı 762157 ile b 'ten 4 blıeıt. reli!rl olan Stcmovik'lerte toıpçunu~ !arın ıkaçer defa, kaçer aılYt basıklık - rıca bir ~ milelllflt:r b!rllti lAzımdır. 
Son beş radtamı 81580 ile biten 4 bilet 'Ye ~.aılen!n mukabelesi netlcesind lıaruıı, kaçeT ıt..ne aatıldıklarını bıl - Bu birlik asgari bir teJ:f ücreti tayin 
Son b~ raJcamı 91529 ile blten 4 bı1et ıert celdı.-T.e --"'u-. old .. .ıı...~u ... _ e mem. KJıtablarımın t.lcarl tıymetıerile eder ve bu tarfe7l bütün ubllere ta_ 

1 .... =a ~ U6'"' ·- - aldığlm telif Uc.r~Ueri eraııında.tl_ m~ bul ettlrlr. Fakat o zaman da lh'lyeç 
1000 er Lira kazananlar ber -rermelt't~ir. Alme.nların ya.ptık- naset>etl t&yhı etmeme 7annn bıç b.r .se\'4ctıe eserlerini 7011: pahasına satan 

Son beş ra.lt9mı 17056 Ue btten 4 bilet lan mü~ mU!tabll taarnız!arö. öiçQm Yoktur. Fakat b"ı:de A:itab!arı en muharrirler bulunacütır. Bunun ö -
Bon beş rakamı 19570 lle biten 4 bilet ?"ötmen, Sovyet lkuıvvet:erl, blr çok oo1t eaıtılan muharr.ylerln bile kitabet. nüne hiç b 'r kanun ve hlç blr te.Rlrll 
Son beş ra.1tamı 25691 ae b.ten 4 bilet ikıasabalan geri almı.,t&rdlr. Sovyet !anlan aldıltlnr!, teııf UcreUerlnln pet geçemes. Nihayet uııutmıyalım ti ·ııı_ 
Son beş ra.ta.mı 28076 ile ti.ten 4 bilet piy .. de<ıl, Alman sa.f.lannı. tüfek, el az oklutıınu b vorum. Bn azlıitm ae.. t.;yaçtan Ustlln kanun :roktur. 

Devlet Danizyolları 

MlidUrlDO il 
ı,ıaıme Umum 

ilanları 
0 İ$etmem1z sallık §Uıbes1nde 100 lira t.a.dro ücretli b ir eczacılık ın.., 
haldir. 
TaJ~ olanlann ~nıltl anla.mM üzere tekmil ~alklerlle oirllltte • ' 

mum müdürlütümüm za.t flerl ıubes:ne müracaat etmeleri lüzumu sıA' 
o!unur. (10033) 

~I }stanbul Belediyesi Hani an J 
Toprak maJısullert oflsı tarafından dEmekllk unun ÇU!V'ahna J'aP~ 

zam üzerine 171ll/94ıl sa.bıı.hınZln itibaren eokmeğin adedinin on • 
kuruş ot.uz para olduğu Dan olunur. (10035) 

Son beş rıclmmı 37432 ile b!ten 4 b liet - n • b~l 4dtnb sn1ışım:ı azlJA't mı, yoksa . 
Son beş ra.'ltamı 88491 lle b'ten 4 b !et ~ı ve sungü bucumu ile tnre.. kitab<-.ılanmı.2lda insafın azlı~ı mıdır? Telıf tlcretlerlnln a?llı!hnı tsbat lçln .ım••••••••••••••••••••••••• ... I 
Son beş rokamı 38581 ne biten 4 bilet d,gı Jç.ln, Almanlar aeıt zaij'lat ver - Çeyrek ssırdantM>rt bunun doğru bir şöyle b ir şey soruıab 'hr: Jthab bas • ı A - C:· O~ BENZiN, MAZOT VE YAX TENEKESi 
Son beş <raJcamı -l4C19 lle b·ten 4 b.!let miş!erdJr. hE"Stıbını ~nm11b muvarfnk olat>im'ş maktan sen~ olmamı, hiç bir ki • ~ y \J 
Son beş rn:kamı 50678 lle blten 4 bilet değrl'm. Hele bazı kltabevlerl yirmi beş bb<-~ yoktar: takat kltah ya:tmaktan , (Tahminen 9000) 

Son be§ rakamı 99539 lle bı1et 4 bjlet. Ekm k azlıg""' ın '" !!.1;::~.m n:~. ll~~er!ser:r:c~: :~::;? o~~~eu':. h;;ıı:""=~erı:: ı B - BOŞ ASFALT VAwlLI (T h . 3000) 
580 er Lira kazananlar - i • maletmek gayret.il~. tel"! üc~l'~ er'nl 1 l'.zlıtmda, kltab sat15ının klfayets;.ı11 - n a mmen 

aon dört rakamı 9559 ne b iten •o bJetl Sebebı· anlaşılıy ·' r ah' aıınm9~tım utanıtncaıc bir fıat tınrtaden zı~de tı•abc:nın inS'.lfs•z1ı~ını , c _ KULL ANILMIŞ ESKi OTOMOBI _ LASTIGI 
Son dört Nık:ıımı 1100 ile b iten 40 bilet \,1 sev'yes'ne düşUmUler. 0"'ltıra oo...,,TM <> ya koyuyor. Oml:;, yani dotru dü. 

nız koca b'r romıını ;rinnl beş kı.ırusa ştlnm!.\k ltızım gellrs" b•ı dııva. ~rma_ (32 X 6, 34;<1, ve digy er boylarda) 
190 er Ura kaza.nanlar (Bq &aralı 1 inci sayfada) vernıl"4t k'n ~a'1ta care vo1ı:tıır . F111r;:~t V1' ili! etn('1t ara5ındakl mUnas~b .. tlf!rin 

Son Uç rakamı !!60 lle biten 400 bılet M!iıdürü, taşe ve 'fui>raık Maıısu:ıerl bu fe<1aMrtılhl milellit. yatnız mOı'll't ven'den trnru1masına bağlı. iktısad! bir O - BOŞ Bl:.NZ N SANDlGI (tahminen 8000) 
50 şer Lira kazananlar ı Of.isi müdürJertn!n l§tJre..klle bir top_ n'çT'nlifketu ~~in? 1 ·-leb rao.. ~~ml~f d~:Mll~ır. Ancalı:l o tza~ntıl~ul E - BOŞ KA11T ÇiMENTO TORBASI 

Son üç rakamı 578 üe b iten 400 bilet lantı yq>ıimış, un ve edt.mek mesele_ e Cıvı.ıo:r an ve - a .... ı ..... "''"" ı ,.., ..... en mes ek e.ş.,,,..,, ,..,r ,,.. 

lt ar Lira kazananlar leri halckınd.a görÜfll\elerde bulunul dıid serbest münaı;ebetıere t.erkt"t.mek blT bnun mevzuu olur: BaSJn B:rU1 
- dotru değildir. Liberal memleketlerde lfbi. $°imdlll'! bütün d'll'ğlm'z. hakkı 

Son lkl rakamı Z1 ile biten fOOO bilet pıuştur. Bu toplantıda. fırınlara verl- bile mülllflerin menfaatini aend!kalan tetlf kanununun tadıtt ııe bir mUel • 
Z &er Lira kazanaıılar ı lıen un m~tıa.rı tel.kik olunmll§, Bey_ müdafaa eder. B !de böyle blr teşS_ lffier bll'l •ıtln!n teşekkU!ünü görmete 

Son Ya.kamı 3 ile biten 40.000 b let oğlu ve BeşJtt.af aemt.erlndau fırın_ tuı olmadıtı gibi h:ılr:D telif kanunu_ tnhiear ediyor, k1 bu kadan da, t .tah 
son raka.mı 5 ile biten 40.000 bilet it.. laraı verilen un mikıtarının ihtiyacı muz da müellifin leh'n.e de~ild!.r. İld den•ı~ hRkir nesney., hay~yetfnl ıa. 
ramiye alırlar. tarfı.lıya.m&dJiı görülerek, B~yoğ.u .ka , :rıı önce toplanan neşrl7at ton&Te!in- de için lkAfl b'l' tuvYet olacat:tır.• 

ı de, ayn bir enoUmen, bu kanunun ta_ 

(Tahminen S ton} 
Yulcanda yaulı beş kalem eş.va kapalı zarf umJllle aatışa çıkarıJııt1'

ıır. Tekliflerin kapalı zarf dahılinde ct.etllf> rumuzuyla en geç 19/111 
941 tarlhlne kadar 8$8.iıwı.Jf adreee mllrscıaatla muayene edilet>lllr. 

A. G. G. M 1 T C H E L L ESQ 
Talihliler zasına 40, Beşiktaş b.7.asına i.O çuval 1 dil mevzuu tıst.Unde çalıştı: fakat 0 

Bu çekilişte 20.000 lira kazanan fazla un ıvertlmesl kararla~tırılm1.1 •
1 

at:'m irnngren•n b'rçoı< ieler gibi bu da 
393849 No. lu bU-st Adanada. 1 tır. 1 turu bir dilet halinde kaldı. 

Sabit Süleyman Bey caddesi No. 3, Bandırma. ~ 

7,a.:rf - Eminönü nüfus memul'lu _ '•••••••••••••••••••••••••••~ ..... tundan aldı~ıcn nüfus ~l!ıdımı zayi 

ıo.ooo er Ura t.uanaıı bileUer An. Diğer t:ır.l.t'bn fırınlarda etmek ı.. Tellf Ucretlerlnl rtMtseıtmf'k iOıD ka_ 

ta5rada.ooo · er ,._ ""-·anan b.,etler .....__n_ mo:ıllni ıkontrol ve ekmekl:dc u.nr..ı-ın nunt müeyyideler klfi ceımu; ya sen 

ett'ım. :rmlslni eıbracatımı.'lan ıeski&! 
hük(lms(hıdilr. 

·~• •~ ·~ ~-ı.a kküll 3ı4 tevellüdlll Halid n~lu Cevad 
bul. Bursa ~ Adanada entı!m•r•ır. satılmamasını temin maksadlle yen! d!kal ve,. korperat:ı teşe ere var_ K 

2000 er ııra kazman b!let.ıer: 6 tedbirler alınmıştır. Evvelki gece a _ ------------ __ _ 
- ._ ı lü veren mesleki bir tesıınQdıo ihtıyaç uuekan 

parça İstanbul. 3 parça Ankara, Bur. IAıkıadar mUfettl1J n memurlardan mü ~--------------------------··-~ sa ve Adanııda. 2 parçası Konya ve tefeklkll heyetler gece mubtellt ııemt- J 
ızm e, birer ı>arca~• Malatya, TUr - !erdeki pastacı, i>öre!ltçl, sandov:lççl 
gıı'lu nMr M'l~,. n . T ""Us. S vas, ~ 
Bafra Esk~'ı r, Buldan, İskenderun, fırınlarına baskınlar yapmışlar ve 
An~a. Mes'ud lve, Cilıanbeyll ve ekmeklik un kullwıllp kullanılma -
Zonr-uldakta r;atılmı~ttr. <lığını kontrol et.aı~eroir. Bu kon _ 

1000 er lira kazanan b ll!'tler: 12 trollar esnasında billıas.sa Tepebaşı, 
parca İstanbul, · 6 parça Ankara. 3 Wk.Wkaldırım Tophane ve Boğaz.. 
J>aTQa tzmır 2 par ;tl Samsun. birer it d "' ' 1 
parça Trnb~n . 5pngıırlu , İzmit, Es_ 1 e:;en e- bazı Plf>tA. s!m!d ve bö - : 
k•şehır , Nevşeh r . Emlrdıti', Urfa, Ge_ reJDri fırınlarında. ekmeiı: ımaı.ne 
J "loıu 4V'!f•n ..,. ,, Kayseri, ve CL mahsus 300 çuvala .r4Jkın un bulun_ 
hıınbay''de 113t11 m•ştır. muştur. Aıyrıca blr fırında da franca_ 

Mısır Kralının 
nutku 

lalı'k 150 çuvııA un bu1W1muştur. 

Bu ekımekllk unlar derhal miisade
re olunmuş ve tahkikata baglanm~ _ 
tır. P.a&t:~ı. sandoviççl ve börekçi_ 
lertn J!ıadelerl ı.lınmakıta.dır. Bu fırın 

Kahire, 15 tA cılar ekmeklik unları yüksek fia.tla 1 
s r parı. mm·~·:·> c-; Bu sabaıh Mı_ ' satın alldıkla.rını it!raf etmlş!erdlr. 
kll Kral Faruk'un 

11 ~u~nvu
0 

kbaşve - Ekmek imaline mahsus unları satan 
tur· o umuş_ 

· fırıncılar birer birer yaılmlaruı.cak re 
K:ra1 nut"kund:ı hl\rt>in par!A.m şiddetle tecziye olunacaklardır. 

toy.. ağır me~'ullyet. er, m~n ı; Diğer tarattan Ticaret VokAletl İ.s. 
de bil.YUk haarlı!tlıı.r Uıtl e 
ettıt ne işaret Ptnı '1 Pml'f:e devkln t.anbuıda un tevziatı iş! et.rafında 
Hü~et. ... k~ ve d"'1ıştl1' lı:I: t&.'hkikat yapılmasına lüzum görmüş 

Düşünmeyiniz.. Düşünmeyiniz .. 
KIŞ GELDi DiYE DÜŞÜNMEYiNiZ ... 

KÖMÜRLERiNf Zi 
Her Zaman için 

GALAT ASARA V BAVİLIGi 
lbrahim Çaııhan Deposun dan 

Kuru ve Tozsuz olarak tedarik edebilirsiniz. 
~ Gslatas&ra'.\' Yeniça~ caddesi No. ıı. reı: 41471 

Kastamonu Naf?a Müdürlüğünden 
İhalest 28/ 11/ 941 CUma P\nü 8C&t 15 de yapılacak dan Kast.monu ~ 

ge S81l'atıar okulu töleye bmaaırun c.13014.> lira «36> aı:urııf ıkeşlf b~!!, 
inşaatı na.ha d&iıresl eka!l~ bm13vonu t.&rafından kapalı na.rf 11SIJ.ll"" 
eksil taneye kon ubn u9t.ur. 

MUlka.vele, elatllt.me, bljlndlrl* 1fler1 p n el tııırt.nameaa busua\ ye f; 
nl şar.truımeler, proje keşi! h!ilbaaı, V2.h.id1 flat llstesı 'Ye Yaıx S.ler! uıJl" 
mt fennl şaırtnarnesı ve buna müterem diğer evrat fstekUlerl tar-!1' 
dan Kastam onu, Ankara ve İstanbul ntıa müd ürlüklerlnde ;ıöruıe7 

Muvntta.t teminat c.976> Hm c{l8, turuştur. 

Tallble ri teklif mekıtublarlle en ilZ d0,000. u.raıııc bu 4şe benzer ıt ~ 
tığına dair iha!eden üç gün evveline laLd&r Klastamonu villi;yetinden ...ıll 
mış olacakları ehllyet veslkasHe t !earet oıda6ı vesiltBsı ve temınat.IJI"' 

birlikte Uıle günü olan 28/ 11/ Ml cuma trünft saat 14 de ihaleden bir':: 
a.t önceye kada.r na.tıa dairesinde mtıtqelCld.l dromlsyonu relsllğlne ilıll 
habeır muka.billnde verme·eri 10.Zımdır. 

Postanın geclkmesl yüzünden Tukubulecak tehirlerden dolayı 
gelmeyen teklif mektuıblar!nın kabul edllm.lyeceli 11an olunur. 

1 

1 

' 

1 

1 

Türkiye Cümhuriy~ti 

ZiRAAT BANKASI 
'!turulu.s tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

• T•Ye<:e noksanı teh 
d ntn önüne treQmelk için oeı dl - ve üç kişlllk bir tettlş heyetini bu işe 
blr'er almı.ştır. a e ted - nıemur etmiştir. Teftiş heyeti Toprak 

Oflalnde ça'ı.şuıap başl2m t M~ 
G ümrükler Muhafaza Genel K. Satınalma 1 

1 

Hüıkfi:rnet, ordunun lı:uvvetlendlrll fettJtler Oflate • ış ır. u -
me.o;lne ve alh~l" n korunmasına h - tne:murı uu tevziıltile me§lrul 
sus\ blr d kk:at ııarfetme-..tedlr. ;~ oernıyet.~~:ıncılaırın ve fırıncılar 
mün88elbetle yeni sıjpna'klar lnşa e _ delerını alına.ktah.ey~tl azalarının ifa-
dllmesl için Vl'l'd ği blr ml'yon İn - 'l'opr~ or dır.ar. 
glllz lira""'"~"" ro'l!lr.•ı h lik<lmet Bri- eden menıu~~ndc un tevzıatını idare 
'nl11Q Mik~etıne teşekk\lr eder. rlnden a.nııın 1!an 4 klşl vaııı.reıe 

- - u ·•-ı t 1" rdır. Ekmek mesel -
ouı anzıın tnaltsad e_ 
fus 8&ıyısını ötrenm Ue evlerdeki nü -
dq~tılacak -........ :;': Uzere her eve 

Mısırın Almanya ve 
ltalyaya karşı vaziyeti hna• "uu •09lerinln •A'-'ı 

"""9•anmı.tt.ır. Bu fişler ....., na 
ra her eve daiıtılacald.yarı~an aon_ 

Kahire, 15 CA.ı\.) - M ölü Te yüz bin tane <>bırak bazırl ır. F1.t e::- 200 
yare.it,. mal olan Fayum'un düşman fişlerde iller ev~ ~nma-ktadır. Bu 
bava kuvvet:erl t.&ralında:ı bombar _ yaş an ve m 

11 
O ldşl Oldulu 

Komisyonundan 
12500 kilo meşe kömllrü 17/2. T~!n/941 Pazartesi ıtlnü saat 11 de ııa. 

zarhlda alınacaktır. 
Muhammen bedell 766 lira ilk teminatı 57 lira 45 kuruştur. 
Şartnamesi toml.sYonda herıiln gör Ulebilir. 
lstdtlllertn eksiltme rUn ve !Ulatlnde teminat ınaJtbuzlarUe Galatıs Mum. 

hane caddesi IS4 numaralı dairede satınalma komlsyonun'.1 ıelmelerl. •9942• 

Be1oilunda İst.!JtlAl caddesinde 370 numaralı 

BAKER MAÖAZASINDA 

dınıanı hldl8eslnıden dol•Cfl, Kahire dır. Un ve =k ~= aoruımatta 
bük<mleti, Berlln ve Romn'ya pro - den elde edilecek nı.!~~ filjlere- . MUŞAMBA PALTOLARIMIZ 
t,eSto notaılan göndermcyecektlr. Zl • talYZlm olunacaktır. gör V8 
ra şmdlyıe kadar geç.mlfte yapılan ~- M~ 

l Ekmete •o -ra - ------....:.=...:m:u.ıeru::~~er~ln~ın~~~~~~ ... ~-.. ~d~~~~~m~.n!lr~taıd~~ır:_. ~~~~ bunıa bemer ~bWıler ~in hiç b r "' - -m ~apıld.ı ....... .. 
cevab alınma.m1'tır. Mısır hükümetı, To.Pmk Ma.'hsul'eri Ofisi tarafından 
bfııdlse tartıdında t:aızımlnıi.t hn.ltklnı elanekltlı: unun çuvaılına bir mlk.tar 
nıuıtıa.tam etmekle iktifa edeceıt~!r. zam yaıpı1mıştır. Bu zam üzerine dün 
Alınınn ve h'yan tebaa.sının Mısırda belediye da!rnl encümeni eltmeğin ye_ 
nıi1S1ıJdere edilmtş oıan malları Mı.slr nı fb.tını tesblt etm!ştlr. Elonek ya_ 
tet>atlSının utmdtlı mrar ve ziyana rın sabahtan itibaren 20 p:ııra zam_ 
~tlı!c tutu1aclı.ktır. la 13 kurwı 30 paraya satılaea!ktır. 

---o---

Telerar J L A N 
• teletou .,.9 aantraı 

çalıştınlmaaı: U9ere ln"• ._ . Biibı muhabere clhazlarının tamiri t•1ennde Bunlardan ..... ""'&YıYeci ve · .,. 
'l'Urılt , Uitert lmalfı.thaneıerde «ı<:e tornacı gan';ı.Uı:D.rJ\ lüzum vardır. 
varsa vaa.n •tltArlaıının bııcı... hıçtıtıtı!: 1-~* şartlarını ha.iz bulunan 
tizerlnd~= eıı aon 20/11.'9.U ..U:~:Aoıeı lı:t>at ıoın işçUlklerine dair 
laoak lşçil!Jı; a.ıııaı7 l>an: MUdUtlüt'ılne mUr~ad.a İstanbul caddesi 

ırntüıau~ ııınnelert llln Ucret takdir ine esas o_ 
olunur. C1402 _ 0984) -
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1 
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-· -.. - ~ 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMiYE VERiYOR 
zıraa' B&nu•ınd& kıımbanlı " -ihb&rm t&lamat hetablarm~ ... ~ 

as 60 Uraaı bulunanlara .enede t defa oeklleoe& t w- a ile ~ 
p1ADa söre Utram!ye datıtılacatıır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 • 2,000 » 
4 )) 250 • 1,000 • 

40 )) ı 00 • 4,000 » 
100 )) 50 • 5,000 )) 
120 » 40 > 4,800 » 
160 ,. 20 • 3,200 ,. ..... 

Akbaba iki h--fta 
müddetle kap3tıldı 

Irakta değişikliklar 
Berlin 15 CA.A.) - Irakta yüksek 

manurlar aramuıa yeni detiş:kllkler 
olmuştur. 

J)(kk&t: Hesablımndalt\ paralar blr eeııe içinde 50 Jırad&O 
En 80n ırn0<1ay ı düşmiyenlere ikramiye çıktılı &akdirde " 20 fululle verilecektir~" 

B O T O N a muvafık •••••••• Kur'alar &enede 4 defa. 11 Ka.rt. 11 Haz1ran, 11 EJ'ltll, 11 

Ant:araı. 15 (Hu wıl> - Akbaba. 
devletin dış s1ıfaset.lne aykırı neşri _ 
,atın.dan dOlaYl iki hnfta müddetle 
De> tııdı. 

Kert>ela valisi, Ş:ıklr HA.m d. Bıısra 
vallsı, AbdUrrezııa.k Hilmi, ve hark'ye 
nezareti mUdUr'lerlr.den Rc.şld Boca 
azledll.'T!iS: t"rd',. 

M O B 1 l Y A L A R ' 1 tlnun taT"ihl .. rlnde oekllecelttir. 
Çcşldlerl QOk olan İst.nnbul'da Rıza. 1N1Z1 ~~.-.....-...._......_......~~~~~~llll!ıılll''llıııııl''llıııııl'~~~""'~....- .. / 
A H ME D F EY Z l'niu As~ ~~;~~ ~ ~· ·~··;::·~:;~:·::·;··~:~:;··;;·~~7~-:::·i: .. ;:::--~= 

Matazaaından alıruz. ·-------· SAHlBlı A. Ekrem UŞAKLIGIL 
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