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faciası 

-, 
Japonların Uzakşarkta ilk 
dde t tii1·leri mrıvaffakıyet 
harbi cok uzatmak netice-
ini u:r,.cekfir. Uzakşarkta 

}npon m• selui Çllbuk ta~fi
ye edilmiş olsaydı 942 senesi 
IJe lki sulhü görürdü. Fakat 
şimdi bütün dünya için ilk 
tahminlerden çok uzun bir 
ızlırap v e f elô.ket safhası 
açılıyor. 
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1 TEVZiAT OFiSi .. ~l 

.zamanda faaliyete geçecek= l Ekmek tevzi işide Ofis tarafından idare olunacak 1 
1
. Anl<arn, 20 (Yeni Sabah) - muş olan ekmeğin tevzi i~ini, zırlıklarn başlnmnıştır. Zırai i 

Miimkün olduğu kadar kısa yeni tevziat ,ofisi Ol"Janizc istihsaJin nıttınlması ıçııı 1 
i zamanda faaliyelc g~mesi edecektir. Ofis, Ticaret Ve-

•

:. kararlaştırılan l Tevziat Ofi- kfıletine bağlı olarak çalı ~- şimdiye kndat• bir ~ok tedbir- •

1 sn nin tesisi hakkında bütün cakur. Jer alınmış ve daima da allıı-

Bulgaristanla 
münasebetimiz 

iki m emleket 
arasında itbirliği 

teminine 
çalışılıyormuş 

Sofya. 20 ta~. ) - Ofi: 
Türk \'e Bulgar hükumetleri 

h_ali haan-d<> Tüı kiye ile Bulga -
rıstnn ara~ndn. yararh iktisadi 
iş birliği tahııkkıık ettiımek için 
b ilyük gayı €tler sarfetmcktedir
ler. 

Bu sureti Tür Jtiyc ilk defa o
laın k 1942 yılında Plovdik fuarı 
na ve Bu1..";ari61ruı da lzmir fua
rına iştirak edeceklerdir. 

... 
Başvekil Ankara'da 

• 
Refik Saydam garda 

parlak şekilde karşılarl d·ı 
hur umumi katibi, yaverler, B Ü' 
yük Mm t Meclisi reisi, reis ve• 
kil1cri, mlistakil grup reisi, Par_, 
ti Genel Sekreteri, Genel Kur • 
may Baş'uuu, Hariciye Vekili , 
diğer veh;ııcr, bil'\--Ok mebuslaı' 
ve samimi bh· hava içind~ etrafı 
saıımış olan askeri \' m\ılki e:r-
kaml n mürekkeb zevatın • yn 
ayn derini sıkıp hatır sorarall 
ctara ilcı lediler. Kcndilcı ini kar~ 

1 

hazırlıklar ikmal edilmiş vo maktadır. Bütün bu tedbirler 
bir teşkilat projesi hazırlan- Ztrai ekim müketlef yet i ok iyi neticeler ''ermiştir. , 
mıştır. Ankara 20 (Yeni Sabah)_ Bu itibarJn ~mıl iş mUkellefi
Bu proje önümüzdeki 11azar- ,Milli Korunına kanununun yetinin -Jusa tabirile- Cmec-

l:"a.zaıı: Jlüse,iıı Onlıid VAJA;IN 1 tesi glinü son defa gözden ge Büyük Millet Meclisince ka- buri ekim) in tatbiki üzerin- : 

1 
çirilecck ve hafta içinde Baş- bulii üzerine bu kanunun ica.p de yapılan ça)ı§Illnlar daha E 

G özümüzün önündeki 'akı- l • 1 t' t "b' 1 l d • 

'I'iirkivc ve Bulgar hiikfımetlc
ri Ankara v Sofyndaki mum~ 
sillePi vasıtasiyJe bundan böyle 
keneli cndü trilcnni bu sergiler
de temsil ettirmek kararım 
resmen bildinnişlerdir. 

An!rnra, 20 (Yeni Sabah) -
Bir aydan beri izinli olarak 
Mersinde bulunan Ba5,·ckil B. 
Doktor Refik Sayd. m bugün 
saat 12 de Riyaseti Cfünhur hu
susi trenile şehrimiw dönmüş
tüı·. Aıılrnra g:ı.rı, B::ı~·vekilimizi 
l~arşıhmak iiz·-.re gelen yüzler
ce zevatla dolnmti bulunuyordu. 
Hu~usi tren gul'a girdikten son
ı-a Başvekil, ynnlannda hususi 
kale:m müdüı Ü B. lfusnn Şükrü 
Adal olduğu Jrn.Jdc kompartı
manlıu:mdnn indiler. Doktor B. 
Refik Saydam çok ncs'eli \C FJh
hatli idiler. Muhterem Ba<::v lri
limiz, ~cndilerini knrf}ılnyanlar 
aı'.aSUld& bulunan Riynseti Cüm-

şıJııvanlara, bu za:Hıncte katlan· 
chklarındnn dolayı yine ayn. ay. 
ı ı tc ... ckkürdc bulunan • nyıı 
Baş\•ekilimiz güler , .üzle salo~ 
dan ık rak kendilerini b<?ltli 
otomobille gardan ayrıMılar. ayı ta'\isif için hnkiknten kt kellef' t' · b • 1 

ve m e m nsvı ınc arzo una- ann a.n olarak zırat iş mü- ziyade istikbale ha?lrlıklı bu- : 
en ır. d ~ı1~k·cdınm takt mJiki tlrerin- ıunnıak O'nyclerini fatihdaf et- •. 

ba.ska bir kelime buJamı- lfame usulüne tabi tutul- e cuı:ı n ar mn h 
0

'"' "' • '·oı uz. Bu Yunan trn3edilerinılc' • • ·a att.a. a- mektedir. : 
-3 J • • • 

ın•tkndderatın amnı1 \'eııne·"' h"t- •••••••••••••••••••••-.. •··--··-·••••94••••••-•a.t•-·- • < " , 1 ........ w :aa - .... --•••••••• "•••• •_. 

----HARP V AZİYETi-----,--kimiyctini tasvir eden müthiş .. 1 Ö 
belfignt kadar insan üzuindc te- MUTTEF KLERE G RE I' _, JAPONLARA GÖRE ,~~~~----~~~~-' sir yapıyor. Birleşik Amerika.! Ç'örçil ııerede? 
Bahtiye Na.7.ın Albay nnoks'unl Hong Kong'da ıııı--~----·- Mı"ndanaoke 1 b skını sö1J ~·ini dinlerken titrememek • 
kabil d ğil. Eğ r Pasıfikleki 1 • t h. Ka bire 'ye 
Am<:rikan askeri mnkam1aıı Ja- Vazıye Va lffi adasına asker 
f.On baskınından yarım ~t C\'· • • e 
vcl hnb<?rdar olsa imişler bUtiin •• " I '" gıttıg"' l 
bu olan §eyler olmayacak ımiş! goru uyor çıkarıldı 

Jı,nJmt, ncnba olacak şı: yleı i so·. yle . Mes'ulleri cezalandırmak za
rar; telBf i et~.~ecektir. Fakat 
bu h ta int iba uyandı rmıştır 

l!ılıınin cd miyenler, hic; akıllan -0-- nıyor 
na. getirmeyenler yalnız Pnı-:i- ,/ aponlar Davao 
fikteki Anıerik n nskeıi m< kam adasıııa ad~•er 
lnrı mıdır? Yine Am rıka B:ıh- "'" 

---0-

h'iQ'ttei\k kon ıöraır~t 

ıiy~ Nazırının beyanntln&. göre, iJıral'. ettiler 
Amerika devlet adamları l 905, Y 

l kin cik anunda VC?ıing-1 
ton'da toplanocak.Por. 
tekiz hükumeti l ngil
tareg i ~esmen prote~to 
etl i. 

Japonya ile Rusya arasında ~ı
kıın harpte Japonların nasıl ha
rck te geçmiş olduklannı mnıt
muşlnr, tetkik etmemüder vo dü
f}ilnmemişlcr ! Amerikndan baş. 
ka her tarafta malfım oldu hı U
zere, Jr..ponfa.r ht:nUz sulh i1:;inde 
yaşımdığı günlcrd , birdenbire 
Port.artUre hücum ederek g itte 
bir gemi batırmışlar, limanı tı
krunışlar ve Rus don, nmnsını 
atıl bırakmışlardı. So ra Hus· ı 
y.ının Baltık denizinden hareket 
ed n donanması <;olr uzun bir 

cyahat neticesinde yoı gun bir 
halde Japon sularına vardığı z.ı
mnn CuF;imada onu ezmek Ja
pon donanmııs1 için pek zor bir 
iş olmamıştı. Japonlaı'ln otuz al
tı S<.'ne evvel Rusl::ı.m karşı tat
bik ettıkleri bu tecav1izii o 
tarihten beri milletler nraf:J 
ahluk J,r<>nsiplerinde göze çar· 
pnn miithiş düşüklüğ rağ • 
men kendilerine karşı daha gc
nir; msbı tte tatbik edebilc.c ltlc
rini Amerikalılar alnlla.rın<lan 
bilo geçirmemişler! Te<:avüzden 
bir iki gUn evvel, Japon donan
r.ı:ı.sının Hindiçini \'e Siynm n
çıklnnnda göründUğüne dair n
j:ını:;ların '""rdikleri haberler bile 
lleyaz s:ıı ayda hiç bir tesir yn
pamrunış. 

• Bu hnltilrn.ten aklın nlmaynca· 
ğı bir gaflet \'e bUtün dilnyanın 
mul•add"rah i.izerinde tesirc.-iz 
kalmayacak bir nuhuset VA Şl'a
mcttir. Çünkü, Japon baskını -
mn ehemmiyetini azaltmak için, 
ne söylenirse söylensin hakıkat 
rn ·ydnndndır \'e iş kendisiı i gös 
t.errneMedir. Uznkı;nrktaki İngi
liz donanmasının ve İngiliz mü
dafnasmın temel direğini teşkil 
ettiği anlar;ılan iki bUyük zırhlı
nın da tayyare hticumlarına. mu 
kavcmet c..(lememesi tcsadıif~ 
en atı bir cıl"esini teşkil et 'ı;., 
tiı . Uzn1ışr.r1.-ta mUttefik 1ngı1fa 
\'e Amerikan deniz kuvvetlerinin 
başına gelen felaket bütün Pasi
:fikte Japonlara deniz yollarını 
nçık bıraktı. Jfava. kuvvetleri 
itibnrilo de Japonlar inkfLr ka
(bul etmez bir Ust:Unlük elde et
mia bulunuyorlar. 

Harp başlamadan evve~. Ja
a>on tayyarecilerinin fıtri knbili
tyetaizlikleri ha!kkında:ki rivayet
acrin çok sathi bir mti§ahede e-

~
ri olduğu filiyat ile sabit oldu. 
u harpte en mUhim ilk yeni si

aııı ~ponlnrda gördlik: Cep <le
ıni?.alblan. Bu gemilorin icadı 

Utün bütüne meçhul kalmış bir 
l§eY değildi. Gazetelerde hepi
aniz Japonların canlı bir torpil 
lcad ettiklerini okumuştuk. An
~qılıyor ki Amerikan askeri ma
lkamlan bunu da. okumamışlar 
~nlıut okuduklan halde ehem
miyet vel'Jnemişlcr. Herhalde 
llapanlaT kendi memleketlerine 
gönderilmiş Amerikan deniz a
tafjcleıinden Amerikan gizli a
janlarından böyle bir silahın 
mevcudiyetini mükemmel suret
te aaklımınğa muvaffak olmuır 
far. 

Alb.'ly Knoks bu f elf>.:keün bil
tün Am.,rikaJ1t '!1 bırl~tirm ,. 

3 Japon kruvazörü muharebe 
harici edi ldi 

[A.A. teıgraflnrındruı 
hulAsa edi\mMir] Bir habere göre Eden 

de Moskovaya gitmiş 

Blrmdnya askerleri, Japon ve H on~lulu. hndis;csini? ~U· ı' r: , ~ onun için yabancı Ye gidmilmClilt 

S
. J 1 'fti rt' sebb.pl n ar.ışbrılıraen, ılk = l a::-an: = lazımdı. Bir b.:rııizonda bir~ 
ıyam ı ara ı ca euıyor ön ... e. 1.lği.r khJn1ı.t~ra ışten eı1 E kf' G9 11 " mm tin .mruıaut sayııı ubayıan 

A. ı.. tclK• finrmdnıı çek!lrihi \ Y(; erınc y nilr.ri ffi8 1 0Pf l\p 3ı n0Ç!r rıra ıı.da J ıpon g\;'ncinin üooıinl 
hli!Asa edilmiştir] geçirlld1. ~ ıL<:.turma.lar, a.yık- HUphel ~ kti~ 1910 da Ha.-

llonı; Kong'da 
Royter ajansının bildirdiği· 

ne nazaran Kvloon düfltUktcn 
sonra Hong Kong<lu. vnzi~·cı 

~runalaı·~ de<;,iştirmeler, nihayet ı.· , . {Sonu Sayfa 2 Sutun 1 de) 
Japon İmparatorluk umumi ıtham! oununl ... ,n yccnn içinde nl Amcrıl n :ef"l!Srı t on l'dıle· ------------

(A. A. telgratınnnclan 
hül~sa edilmiştir) 

vehamet kcsbetmi~tir. Hongl' Vi~iden gelen haberlere 

karargahının tebliğine nazaran cek !... J~ ~~~ 
Japon ordusuna vo bahriyesine 1 Ha.ı1)te, her mm If. kiv t 'z. ,.. t 
rncnsup birlikler 20 ilkkfinwıda _ , liği. bir tasf 'y~ taldı> edei·. Ha· ~ M j LL 1 $ E F t 

Kongu müdafaa eden İngiliz nazaran Mister Ç'örçil Ka- fecir vakti lı"'hilippinlcrde kain LJB Y AJ)A il ~ ff.an ast- enn.d • De Bono:p.ı -
Miodanao adasına bir cılnş ha - 11 B!ldoğliyo'lnr, Grszynni

1
ler istih A N K A R . kuvvetleri Victoria Peak'a çe- bireye gitmiştir. Ornda Reis 

kilmişlcrclir . 1 Ruzvcltin fevkallde mümcs-
Kruıada müdafaa. nazırı Hong I siJi ·ıc yakın şarkta İngjliz 

Kongdaki Kanada kıt.alarmdan 1 kabinesi umumi murn.hhrun 
haber almamadığını söylenıi!l .d ve bir çok askeri \e diplo -
tir. 1 ı~atik İngiliz şahsiyetlerinin 

.rckcti ynpmışlardır. Düı::mnnın DERNE VE , , lfı,f etmişlerdi. Fran ız 01dusu1 
mukavemeti kırılmıştır. Vaziyet ,. çôkeııJ{cn, Gaml€.ll lnımruıda) ı 
Japon siHihlı kuvvetlerinin lehin Ve)gand'a b. el.kam tJ. Aınavut- jw K t 
de sUr'atlo inkişaf ebnelttedir. Mi K I~ ı· lukta ~e Lib~ad. ba::; 1 omuUın- o nserv a uva-
Bi.r İngiliz harp gemisi batınllla . j -s lar gclıp g~yord •. Sun tna rru- f d · 

Male-Lya.da iştirak edeceği biı· konferan- Domei ajansının cenubi Çindc zun 2.-ı.manında oo~dJ"lhunaması r ı na Şere Ver 1 
bir J apon havn iissünden aldığı zapted.ldi Cunninglwn'm çoldhn i neli- "" 
bir habere göre Japon bombar -1 ccsini verdi. Habeş fötföi bugün An 20 ı '\ er. .. , ı ar J 
dıman tayyareleri bir İngiliz -<>- batıya doğnı 1lerl0 y n' ü~tiltl - Bu,,ün l.Jc.,·kt hoı. • r\'J· 

harp gemisini batınnışlardır. Bu inn vctlcrln s vk ve idaro ju<le l.ı.vnı ınd. bır kon er ' c ı ı-

Malezyanın şimali garbisindc 
1 ~ ri~a~t edecektir .. Yino Vi-

lngılizler Kriau nehrinin cenu- şı~e ıntış.~r ~en bır gnzeto 
bunda yeni müdafaa hntln.t·ı i§- ~ıst~r Çörçılm Moskovaya 
gal ehnişlerclir. J{alanton bölğc- gıun~ş olmasının muhtemel 
siude şiddetli muharebeler ol· oldugunu yazmaktadır. 

geminin Hong - Kongun cenu - Londra ya göre muvaffak oL-naın k n. uli eti- m 'ı . .'' t 15,5~ ... r . ~ n- J 
buntla Chtın - Chui :körfez.inde 1 ru yüklcni)iordu. ı:ınuda ·&uı;~ ~ t.J. h uİ\LI· J 
demirli bulunan bir kruvazör ol Rommel Ndu.sunuıı ge- Kotu nlırrkmJı.tr, tru:.ıa:sızlık \'C &~. },:dıl . }., ı t:::f{ l m'•t 1 
duğu zanııcdilmektcdir. Dd tam kavra.vıı:;ı,;, ·ızııJr t'•lılık .. lere <l't'ı"'. ı"ı· lnıın '· t J mı ç~ mlan alk. ' c. 

1 

maktadır. ' Eden Moskovaya gitmiş 
Filiı>inlerı.lo Diğer t araftan Kolombi-

.Maniladan bildirildiğine göre, ya radyosunun verdiği bir 
risinde miilıim mihver "' " "" ·ı t l d k isabet neticesinde gemi b ir infi- riir. Okynmısun vo!Jtdnik ,.e ok eı. ·1 .u at :.rıı ın :ı. on c. -

uu,tan sonra batmıştır. kut1oetleri toplanıyor. zügin t adalarından, bir aiırn \.~luvrr. ~. }onun, . 1 lf -

Bi.mmnY'ftlılar Jaı)()ııla.ıuı 

1 
Hazırlanan bu ordu nun i 1 vaı:mny.uı l;.b ~ n an mesafesi mışlPrdıı. 

~yor mukabil taarruza geç- içinde kntkı!m11 v Pasifik;cıi ) Bu koımel'\ie Çaykov t nm) 
Baııgkongdın h aber verildiğine m esi muhtemr.I... benimseyen tarihi ve genç mil- ) ~Al~-.hr •• ~toı· ~rctcır~ ) 

nnzaran ik i Birmnnya. avcı ta _ let, fıra.ıtlarrnı.n i tıfa<l ~tmcsi- J :rus un a.n ntkArane idJu eQı 
( Sonu sayfa 3 cUtun s de) 1 ııi de hiliyordu. I3ıı su!aı dn. ve albnd tlı \ un. t'den Jrnıt:~· 

mühim Japon Jmvvetle..'1 Davao habere göre, İngiltere Hari-
adasında kara\ a çıkarılmıştır . ciye Nazırı bazı askeri mU _ 
Bu bölğcdc şimdi çok şiddetli zakerelere iştirak etmek fuc.. 
çarpışmalar olmaktadır. Ada M k · · ::ıJıalisbıden büyük bir kı~u Ja- re os ovayn gıtmıştir. Fa-

-------------- ---------- ngiliz ordusu Bingazi· 1 bu illerde renı?Jne mhunr vnzi- ı de RıJ.ı. ti C"wrJmr orkes-
gibi bir i:,iliği olduğunu temin 

1 

ye 150 kilometre yetine uyma:,ınn hl'ı·l<es hcrşeyi b • sı ~0 muvaffalr (Jlııltt<:tur. 
ederek te:sclli bu!uyor. Amcri- R y ki d ı ~ ._.... 

( Sonu aayfa 8 sütun 6 da) ( Sonu sayfa S Eilt un fS da) 

~:~·~Ü~ ~;·1:r.vv::~~k~ usyada vaziyet Doktor Göbels [A~. :~"' ... "' • 
bu felaket Amerikanın mes'ul ---•o•ı--- hlila"a roilırjştir] ------1 F R A t== 
makamları için a) ni z.'lmandn V 1 k I k A 1 11 Londradan bıldirild;::nıe .. 
bir dem hizmetini de görmez.se o o o an s m an mi etini göre, J .. ib)adn Jtıihver km·-
Ameı ikan birliği bile faydasız \'etler ;nin ricntı devanı et- Ost a d ~ es'ud C mil'e 
\'C semeresiz. kalır. V • b 1 O d mekt.e..'lir. Diın al<şam.ki tn-

Simdilı:i halde göze çarp.-uı ılk Ve Oyl OQB r uya 1 giliz tcbligi, ln(l'\hz kuvvetle· 
n ·tice Filipin .Adalarının tehli- 1 d d d rinin dün salı. il hi bit· mu-
keye düşmesi, Hong Kongun ya Q er İ a t n 1 Yar 1 m a Çağ 1 r 1 kavem~te rasl. mndroı Derne 
düşmnn line geçmiş yahut ~- ve Mikili'' i i~gaJ ettiğini bil· 
mck \izere bultuıması, Penang a- dirmiştir. Ogle vnkti ileri 
dasının tahliyesi ve Singapur Alman ordusu Alman askerlerine ke~ kollan t;ıovaııni - Beı-
hakkında siiphcli tarzdn. söylen- t:ı.'nın 40 kilomeu·c Labsın-
mcğe başlnmn"ıdır. Bunların i- Sivast opola taar- kıtlık elbise da bir ııol"tay.ı. ul:ıı11mşlnı·dır. 
çimle en mUhıınmi Singapur ol- İngiliz zırlılı kuwctlt·ıi düş-
duğu §Üphcsjzdil'. Japonların ruz ediyor toplaD8C&k man J:ifatU JrüJlı.gj ni tcıkip C· 

baekın yapacaklarına ihtimal Moskova, 20 (Q:.a.) _ Bu ge- Berlin, 20 (a.a..) _ D. N. B. : derek sür'atle Mikili ba.tı-
vcrilmemiş ola.bilir, fakat bütiin ceki Sovyet tebliği: Alman milletine hitap eden sına. doğnı il<>rlenı kte oldu-
Uza.k§.-ırktaki Avrupa h~lıni- 20 llkkfuıwıda. muharebeler doktor Gocbbels, Almnn asker- ğunu bildınrumfr. 
yetinin temçlinl teşkil eden Sin- bütün cer>lıelerde devam etmiş- leriue Juşlık elb ise hediye etmek lngilizler Bingaziye 
gapunm kafi derecede tahkim tir. Sovvet kıt'alan Volokolans- için, Alman milletini cömert bir 150 k' I t k i t edilınemi.Q olması alda sıgmmaz. · ı"ane a"nı"® dn""t etmı'ştı'r. 1 

ome re ya aş 1 
·~ ki ve Ld.doga. gülünün cenubun- "" "'b- • "' w öteden beri bilcli~imze g<ire, Sin- Nazır, egw er, bu dav~tun· le ·\ l- Diger turn.ft n An kam 

. k da. bulunan Voybogal'i geri al- • d •·r., 1 d "apur zaptt."llilcmıyece kada? la mıın milletinin fe<lakiırlık ·' u\•gu 1 a yo gazewsırun .. on ra 
b mış ı-dır. u d l kl mü.9tahkam bir mevki olmak lfı.- sunu telmih etmiş oluyorsani bu rn yosun< an na \'U 'er<liğ-i 
zımdı. l lti büyük zırhlının ziyaı Moskova, 20 (ıa.a.) - Tru;s doğru olmıyacaktır. Çünkü, as- Bir habere gör,·, Mikil'dc 
ile Singapur tfıbiyeleri kuvvet- ajansı bildiriyor: kcrlerimiz.in iki yıl<lı r, her gün takip Jınrel <tine iştirak e-
ten dÜ.'jlllC.."llek icap cdercli. "~u dnkl'l\nda Siv.astopol ön- ve her saat çcktiklerile muka • den :ı:ı.otörlu İugiliz kuvvet-
Hong Koııgun ise hiç olmazsa lerinde şiddetli bir muharebe ol- yese edilirse, yurdun şimdiye leri Bin.gaziye 150 kilo.met-
daha uzun bir mfüldet dayo.n- maktadır. Alınanlar şehre kar§ı kadar tahamınill ettiklerinin yal re yo.klnşmış1a:rdır. Londı a 
ması ıazımdı. umumi bir taarruza ~aml§ - nız ehemmiyetsiz mahrumiyet .. J adyoeu Bingazmin dW.me-
Japonların Uzakşarkta :ilk el- !ardır. General Petrov birlikleri ler ve tedirginlikler in ba~ka bir sinin bir güı1 m ·<·]('Si oldu-

de ot.tikleri muvaffakiyet harbi ıandiru. dane muknvmıet etmekte - şeyi olmadığı anlnşılır,, demiş _ ğunu drı. bildfrmiı.ıtiı·. 
çok uzatmak neticesini veroooJı:- tir. General Auchinleck'in 
tir. Uzakşnrkta. Japon meselem Helsinki, 20 (a..a.) - Havn · tebrik telgrafı 
çabuk tasfiye edilmiB olsaydı şart.lanmn fe,~kalfı.de @ddetJen- tngiliz l<ralı nutck 
1942 senesi belki sulbü görürdü. mcsi Finlandh-ruun iaşe vaziyeti SÖ}1liyecek İngiliz Y~ ıns::uk orliu-
Fakat ftimdi bütUn dilnya i"in .r.-"'-ı-~1e acıl·'ı bır" ~-~..:r • ...,,., _ Lo dı 20 ( ) 1ı l 1 b. nm nd.'Ull cıı ı c l :.r~·· ~ ·uz.o.ı.-u.r.ı u ·INl:U a.,_ n -a, n.a. - ıgilterc A h · ı 
ilk tahminlerden ç~k uzun bir mıstır. lu§'ln bn!'1nngıcından he- kı'alı Noel milnn.r~beti ile 25 tık uc ın eck Liby. hankiıtı- k 

- Küme konserleri icin iki söz -
. ' Yazan: Ak a Gündüz 

D nima s«1Vırnli dost ve Us
tad, 

Bilirsin iki ben l'af'yomuzun 
: , (Dereden T<·peden) snatl<.'rindc 

kuru dereden nılru, bo~ t pe<len 
yoncalar gdn ıy rdnrn. }.,azı 

~ dost görünenlerin l100J rına 
gitmemiş. rlir tıaıJum tuh, f aç
mn1.lnrla bC'nı <' •k kızdırdılar. 
Artık bu y.ıştnn buncn emek-

,, ten, onca d<'n '<ten' sonl'a. şuna 
buıın vereeok ıı.eteliğ.ıım Jm.lıı.a· 

~ mı.tır. S'oıı .;ecemde .on iı&rrin 
l I modasına gorc açık bir me.<;a;ıın 
' bun'1nn öte mikrofonda. konuş. 

maktnn vazgüÇtiğimi sayın din· 

'
ı leycnlcrime bildirdim. Ba kın 

basaıı:ındır, demı...ı"r, ben ele ö~ 
le y<.1.ptJJn. 

Fn.kat; dr..inıa vimli dostu~ . 
Ye biir' j . dostumwı oglu! Bu, 
de;mck dajiluır ltı b<'.n, radyoda
ki blıtün dootlanmla. ve radyo
n un mn.nevii f,iy?e ilgimi kesilin. 
Hn~ır; hepinb :t• nımi dökill· 
düğiinü yakınd n b.!dig?ı:n a
hnl~rleı inız v ıçtcn d stlulrları-

lanla.r nice, ı.ice geçilcre birer 
Elhnrn okuyup üflı.: ni<;i7.dı . 

Şinıdi. radyo ile ve or, dakr 
do ·tlarunlıı "M'sılmaz ılgiıni be
lirtmek kin bu fıkrayı sa:uı y:ı.-
7.ıyorum. Ifomısu benim d 1~.l l"r. 
:Müzikte ihtisasım olmadığı için 
b~r kendimde t bir şey d yer. ( n. 
~ rkat :milli miizjğimi?.:len c ık 
şc>yler bilcliklc-rim bildığim b r 
~ok dostlarım benı zorladıl:.ır. 
Sor, dedil r. 

Bir gazeteci f.~ıı okurlarının 
i. teklerıni yerin" getirmf'ğc ·a
lısmak en biiyük öde,ııctlr. Bunu 
yapı:ıorum. Söylediler, yaran 
yn.L;alak not ettim. Bozuk bir 
gramofon plfıkı gib' saM bii· 
diri.yorum: 

1 - Her memlckdin büyuk 
şöhret kazanmış, ildfın.ikl011D1il 
eserlerinin notıa.larını her iste. 
Y"'n df'~~rdbilir an. ! 

ıztlrap ve felUkct safhası açılı- ri ilk defıa. olru-. k Helsinki, 'l'ür- Jc!unm saat 14 tc radyo ile ln- nı idare ede ı.; n ı l Wtc-
yor. kil ve Trnmµere'cle el:ır.e'k Jut- gı"lil' milletine l""'.,.,.,cn hı'tap ede (Sonu ııyfı s lıt1J11 s de) ~~ 

Büse)'in Oalıid YAJ..-OIN hğı göı Ulmüştür. ccktir. ....,... ~---Bllilnlr.B.:31"2:l ~ 

nızlu daima ilgıliyim \'~ böy!e 
l al cu.ğun. Benim gıbi .ıç dört 
d virden gönirl nkı il rd ke. 

2 - Her şaheser, doğduğ~l 
dovrin ırn:ılı~ulüdür. Onun ö ü 
ne oıursa olaun, ayniyle :kalır ve 
öyle çalınır. Küme ko~rl"ri • 
nizde bı.mu ne !ha..'l{lı.. bozuyo:rsu
rnız? 



Yazan: 

n rdı. 

r be b hyah çeyrek sa-
nt k dar ol • ald0 Fira \'U· 
nun ~k l '& !sr il feda.i-
lcrı in h mir. hıc bıri ini hak -
lıyam. mı ard ÇüııkU Benii 
ısro·ı f( t rı endil rini çok 
iyı m ıv lnr: bu ara-
dn t m i betlı ınl ler yap -
maga d ! r luvm lardı. 

Sası itlb rıh~ pek i\stün olan 
Firavunun a " lcri. sad::cc e
mirle har cket ttikleri icin ge
lişi güzel kıhc llıyorlardı. Be
ni İsrail fedrıı rı ı , mukaddes 
bir dava ~ınde tuklnrı ve 
hayat., menın mil adelesine gi
riştikleri için dıkkntlc, meba -
retle cenk cdiyoı-lnrdı. Genç re
isleri Simroıı, kendıleri.ni çok 
n1ükemmcl yetistirmişti. j 

Cenk m ydanıru koyu bir toz 
ve dumnn tabakası kapla.mışb. 
Cengi verl ·rin acı nirnları i iti
liyor kılıç v · kalkan şakırt.ıl:ırı 
duyuluyor, f c t kendileri an
cnk hayal m:.yal görünilyordu. 
Ne tarafın g hp g leccı:rini kes
tiımek adeta imkansızlaşmıstı. 

Ke.nlı bogu mn akşama kadar 
devam etti. Orttı.lık kararırken 
cenge nihay t venldı. Cengaver
ler, kılıçl rını kanlarını silerek 
bııer taraf <'ekildiler. DüRmruı
lann zayiatı yetmi. kişiyi bulu
yordu. Beni İsrail fctlailcrin
den yalnız on üç kişi sağ knt • 
mıştı. Bu on üç kişinin de bir 
kıs.mı, yaraları so~duktan son
ra cenk edemiyec('k kadar ağır 
ynralı idi. 

Şlınron, cenl>' nasıl girdi is~ 
yine öyle çtkmıı tı. Sernh, sol 
kolundan yat-al nmış Hn.nok drı. 
suğ ayağının ikı parmağını 
kaybet.misti. Diğer on kişinin 
~elen fnvda beklename7.di. 

HARP VAZİYETİ 

Honolulu baskını 
(llatj rafı 1 in ·i sahifede) 

novra da sC?Jyorduk. 
1001 de Ta a, Port Artur'da 

Ruslara k rı:ıı tJ1.m bir baskın 
yapını ı. oysa ki, o demlerde, 
birçokl:ı.n ' bhun'' çerçe\esini 
taşamıyacak bır kabiliyet ve 
idrakte idıler. 

Baskın, biı;: uk harbin olayla
rile her taktik ve tratejix vazi
yette tatbik ~ n aranacal< bir 
san'at sırasına geçti. 1 

Müsa\ i şartı r altında ava
wan ·ki düı mandan az hata ya
pana. mu\·aff akiyet .mcv'utdur. 
IAz lıntayo. du menin çıu·esi de, 
incelikle.re mlfuz etmek, istib • 
f.aflı mnzlıarıyct, gfü üş ve I.av
rayıs J.mdreti hül a k~da 
cihazının püru:ıslız i letilmcsi
dir. 

All1crilmn siliılu, kuvv tini 
çok ~ngin kaynaklardan aıır. I 
Amcril.clının ~arattığı her eser 
gözleri Jrnmaşbrınaktruiır . .Ame
nk-an armadasının da dört ba§ı 
mamur bulunduğunda tereddüde 
m&lıal yoktur. Gclen haberler -
~:;;:e: ;=~====== -
Edirnede konferanslar 

Edime, (Yeni Sabah) - Seh
rimiı sporcu gençliğinin k;paıı 
salonundaki çalışma yeıini gör
mek ve çah51naları organize et
mek üzere bir haftadan beri ~
ı lmizde bulunan Beden Terbi -
y i ve Sportif os unlar mütc -
Jıaszısı ilhami Potatlnr bugün 
lJ de (llodern Beden· Terbi
~ e 11) Mcvzuunda. bir :konförans 
'ftl ·~r. lConferan ta Komu
tan 'o vılayet crkaniyle Maarif 
müdiirü, mı nllimler ve kalaba
lık gm l k kiitle i hazır bulun-

den anlamak mUmki.lndür: Vazi. 
fcnin ifasında ihmal ve terahi 
vardır. 

Bnskın, Vaşington müzake
relerınin kesildiği bır ana t'"'~a
düf ediyordu. Sulh fa liye
tinin devrunına, son oovnp tilzeıi
ne, imkn.n lrn.lmnmıştı. "ilanı 
harpsiz harp" O diyarda d dört 
buçuk yıldan ,~>erı bir ka" de ol
mu.~u. Kurtlar, dwn nlı günleri 
ararlardı. Vırkıa, düşman bin -
!erce mil uzakta ve Ameri.k,!lll 
donanması üs.;;Unde ve asude i
di? Fakat, hruı:er tatbikat ve ma
ne-.Tala:ında da onuıiyet şebc
k~l teın.c; usulleri her yeı de ca
ndır. U~al<, görüş, vuruş dalın 
do~~ .tehlike salıa.smı 'geniş
letmıştir. Ja.pon filolıın 8 : 15 
gün hedefleri istika.metinde 
h ybetli hnrcketler halinde ' 
ilerliyor ve görünmiyorlar: 1ş~ 
baslnnı b!lZırlıyaıı enerji ' e de
ha.! 

H yat, dover ve yetiştirir. Bu 
nu~ :n ~·lak misalini Japonya 
tarihi vcnyor. Bir general arka
daş, 32 yıl önce, Prevcze - İstan
bul a.msında namdar amiral To
go'nun Guzkardeşile ynptı{:;'l has
bühali dün, ibana anlattı. Bu ce
zacı genernl, Japon uyanıklığı _ 
nın Jınyranıdır ve asıl b:ızlcn ro· 
lünün, kuvvetini oradan aldığı
na inanmaktadır. 

. Aincrikan cfkfınnuı mes'ull&
n cczalandırmasile zarar telli.fi 
edilmiş olmıy;acakbr. Ancnk bu 
hata bir intiba uyandırmı.5tı~ vo 
yeni dünya bu anda bir itolp ha
linde çarpmaktadır. İttihad lruv 
,.ettir. Musibet ise, bugÜnıcu 
\'Urlığı yaratmak bl'kıınından 
Amerika için belki ayni rab ~ 
mettir ... 

Da iliye 
gel 

• 
1 

ıls z 

Vekil bu akşam Anka· 
raya donecek 

m 
-------------.... ~-----------

Vilayet, ekmeğin harne usıılile tevzii 
J; ususunda az lı.hlara aşladı 

---~---

Güzel San'atlar Akade
misinde y ni bir imtthan 

Gi.ızel Sruı'atl r Akadumi i , 
:....a. U'ın.'bi 01 t.a. h.ım!Tt C· 

ara da fevknlılde m&hiy t
te bir imtihan tertip ctm. tir. 

İmtihanda muvaffuk olanlnr 
mezunu addedilip s Uksck 

kısma. kabul edileceklerdir. 

1 

1 : 

A 

1 

maçları zararla 
kapandı 

.....-.·~·--· ı. ' 
artar G l rm c 

. (tatlı b 
G JLl rd i (aı k sır 
sı lı 1 . Bu cılıe le 
cadın rmnz, gen l mfa 

bo \ y 1 rl r! 
H ft.ada (4-5) defa rendel 

mi h 'uc yiyen oc klarda . 
luC'an kalmaz. Çiy havuç }e 
gc de am ~ •rul:lrln ( '>
cuklul· dı len) serti r ("- ) 
nyd n iti ren k" · ocukJ 
haft d (5-Gl d fa. h vu 
içirilırsc d · r çalıuk c 
sağl m olurlar. Çocuğun k· 
l~erin bile f yd v · . K ra -
gcrl ri tenbel olanlara hav 

Bu Fcne yapılan milli küme çok iyi g lir. 
mnçlam m lıe batı u. fiyc cdıl- Havuç, tu11> gibi toprak için-
m · n ticede 2 .1 7 .11 lira ma • de büyüyen bir lkÇktür. T. 
rafa muk bil H.823.29 Iırn ha- "nktind- topraktan cıkannak 
&ıl t temin cdildıgi tesbit edil- lıizımdır. Z:nhanı geçtikte!l son· 
mi ir. r topruktın çıkarılırsa (tahta 

Bu he "ba gorc zarnr 5323 Ji. gibi sert) olur. Suyu kaÇar. Y.c· 
radır. Paı nm 3 Hın l ı Be- m i, hnzmı, orl r. 
den Terbi ı mum m rhiğü Eski 7.aman hekimleri, (ha 
taı nfından oo~necck dıg r kıs- vu tohumu) nu ha_lıyantlt has 
mını da küın ye g'ıC'n hılüplcr tal rın (idrarlnrını, sök ürür -
k P c:ık ır. ı lcrdi. (ıdror zorluğuna) !karşı 
D\lgU ıkü kU(Ja maçları i irir1eıdi. ~imdı bile köylerde 

Galat ra~JJ. l:"C'nerbahccnin ı~ullnnırlnr. Şüphe yok ki (h9.-
Ankaı a yahatla'l'i dolayısile vuç) böbreklere kar ı ~ b r 
tc ıiı edilen lnıpa maçlaı ınn. ıbu tesir y:ıpar. -
gi.uı Feııeı'bahce studındn devam Lokman flekinı 

s ınyla Unkapanı takımları ara 
Hnmlctt('n onıa geçen bir 

kaç sakin günü müt altip Şehir 
Tiyatro u, ayni lı fm · cınde 2 
piyes oynam ga h zırlanma.k -
tadır. 'l'ivatr.o d am kısmında 
oynaııac.1k ol n eser B. Sedat 
Simavi tarafınd n y zılmı tır . 
J<ome..i l ısmınd t oyu.anacak o
lan e nr Se!tm N uzhct ıtarnfın
da.n adapte cJılrn (Oyun içinde 
oyun) komco ıdır. 

e !l c k aat 11 de Al md1 ıla • • • • • • • • • • • • -
Demiıspor. at 13 de Galata - fH Ank 
8rn . ıla caktır. H b 

Ortaokul müdürleri de r a e r } e r İ toplanacak "\ .__m!IA ______ _ 
Ortn ~~ul m .. d\lrleri öntimiiz- ı Yurtta 1 Memur 

~i hfilta içinde bir toplnntı 

ya.pac~ldudır. Toplan~ ok~ır- sabah maaşları 
iara .aıt ba~ı m eler g<jru.ı ul - & • .J 
cektır. Yeni tramvay l<arneleri 

ihdas olunuyor 
Tramvav v..: Tünel umum mU. 

diirlügii tı~r·yl da para boa
mak müşkül tının önüne geç -
mek için ~en. tedbıder almıştır. 
İdare 26 sayfa L ka ll!r ih
das edecclct.ir. Yolcu her tram
vaya b:ni " bu k ne en bir a
det bilet kopaı V\: u bilet 
biletçi tar:a.fınd.ln •ptaı edilecek
tir. İkinci mm·Ai karneleri 125 
kuru irincil rlııki · 200 ku
ruşa sn.Wacaktır. Bu suretle tıaı. 
ka m..,. .. di ve man vi kolaylık 
göstcrilıniş olacaktır. 

Dünkü Baro ictimaı Hı· ç yu·· zu·· nden 
İstanbul Barosu dün ö~leden 

Bayramdan evvel 
verilmesi 
kaı·arlattırıldı 

aonra reis vekıli ..-'\..sun Sorh"Ultuıı b• .. 
riyıa.scti altınd~ toplanmı tır . ır cınayet 

Antalyada köylOye bir 
kolayhk 

Antaly:ı, {Y ni Sabah) 
Ziraat banknnızca. yliilere 
tevzi edilen i ınnluk p ralann
dn. kol.ay bir ue.ul bulunarak tat
bikına başl nmıstır. Bu yeni u
~ufo gorc, ko) lülennıizın ~ 
almak için şehre gelmelerine 
lüzum kalmam1 tır. Bundan son
ra köyliil rimize bankamız, ci
varında b ka. kö)ieı'de buluna:a 
kalabalık köyleri scçı.;re\k bura,. 
lıra banknnın m('murlarile pa
ra. göndeı ıne.iit dir. 

Bö) loce ban rncıların bulun.. 
duğu k<>ye g en butün köylü
ler kolaylıkla p r alabildiği gi-

i şehre b nk l n para almak 
bzerc gelen kôylül r de kolaş
ca para al b:lm kt hrler. Şizn-
diye .kad r '\ı , furtuna 
Dô m :ı.ltı \' K rab yısı köy: 
!erine bu u ıll kolayca pnm 
dağıt:ılmı tır. 

Eve giren domuz 

Yeni fırınlar açılıyor 
lstanbul bcdchv jııin muht.&

lif sebeplerle kanat~:ın ve bunJ.a... 
ra ~ılma iisaadesi verdiğini 
yazmı~tık. Şimdiye kadaı· ı.ı.çı. 
lan fırınlar J5 tanedir. Bide~ 
güne kadnr d9. yeniden bazı fı
rmbır ru:;ılac ktır. 

•• ~· T • ••• ·, • t •' 

Halk yardımilc TQrk gcnçliğ•nl ka
natlandırmak \ fı.; ının çerçc\ csla1 
guü letere. k a b r h ' cılıiut 
biıt.On ınc zular ıu ı·ucaklıyan blr 
çalı ma pltı el oymus olan Ha
va Kurumu Ku n b yran ınd:ı bQ
tiln votand ~1 rdan kuvvetli bir nlA
Ju beldem ctedir. 

Aza eeçimi için reyler toplattı -
nldıktan sonı Baro yardım ı;an 
dJğı meselesi mevzuu bıı.hs edıl
miş ve birçok mUna.kaşal r al -
mu5b.ır. 

!Baro v.arid tının arttırılması 
için tedbirler alınması b .. rarlaş
tırılmu tır. 1ctima sonunda top
ianan ı eyi rin n ticosi bildirıl
llliştir. Buna gf ~: 
Haşim Refet 112, Rif, t Ah· 

m t 9G ve Galip Toş 93 reyle n
tı&lığa. eçilmijl .... rdir. 

Yedek azalaıdan sonra. en rok 
rey ıalnnlnrdan Teli Şefik Giı·<'r 
ile .Ahmet Sabri İlhan da müı a
kip tayin edilmişlerdir. 

----a' ı •ı----
Parmağmı makineye 

kaptırdı 
Feshane fabrıknsında çalı§an 

J.Snınil kw GiiliUm dlin . abah 
fabril. ı çalı . tıC>'l bir sırada Uç 
parmağını makıneye kaptıı mış
br. 

Gülsüm bayğın lbir vnziuettc 
v. tişen imdadı sıhhi otomobili
le Balat hastnhnnt:sıne kaldırıl
mıştır. 

zar soygunc ·su ____ _ 
Bahçecık, (Yeni Snı:ıah) 

B:ıhçecik n hiy · e bağlı Seıia 
dere .köyünün Keltcne cihot.lıl
deki ormanlıkta bırlraç köylü 
avla.nm:ığa çıh~şl rdır. Bu 81- r 
rada önlcı ne çıknn üç da.muz
dan ikisini vurmu§lo.rdır A.vou- k •• b • Jı ~-- 1 ınr üçüncü domuzu takibe bat- çı goz ır unuuracı Sarıyer mezarl 
=:~~Qab~~0~;1~7~ e~~~ı: hğmdakt demirleri nasıl aşırmış 
d~~ ~apısından ge~erek oda.ya. Mum:ffcr Uminde bir kundw'a ta Adliyeye tezlim edilen Muzn!!er, 
gırmiştir. :mirtisi, bir gün r.ıyer mer.arlıima Bürlum \'e ihsanın yedinci Aslıyc 

Bu sırada eyin mutbağmdıa; ıttrnif, Aki'lJ.U el ayak ~ eua mahkemesinde yapılan durU&
ibuluna.n ev sahibi hemen «oga. eenra büyuk bir aile kabristanı- malarındn Bayan Seniha d;ı lıu
rak odanın kap nı ka.paınışbr. Mmir parmakh!ını sbkmi\etür. lılı& lwlmustur. 
D_om~u takip od.en &\'Cular o- a!fer, 82 kilo lmdar tutan bu-.. HiHdm, Senihııdan suç karŞ1S1n
vın ust ıkntındakı odaya çık • .m, ı;arşıda hurda demltci Bir-- da ne di)ece!ini sormuı 0 da :ıun 
ml§lar ve söktUkleri birfmç d6- hana kilosu 15 k~ satmll. mı söylernı,,tlr: ' 
oeme tahtasından ika.palı oda~..... B6rlınn da talma demiri dük.kl -: · ._ --"'a tutma k h··-a..- -- c- Mczar benim i,.;.., mukad-sçındeki domuzu vunnuoln...'1-

0 
_.IU yar& ,_ua<a .. ._ .,... ~~ 15 kuruştan devretuı.ı,tir. htir. CUnkü orndıı annem, büyük 

Bir şeker muhtekiri Bu alıi v~ mu:ımdıestni ·- a.nem, dedem, halam ve biltün 
Adana, (Hususi) - Şeker btr mah:ılle bekrisi. ciemkJ». huı9t . )ıtiyilklerlm yntıyor. Aile kabr:lsta

ihtikanndan suçlu olarak moh- meznrlıktan sökilld0Lrün8 ve M.. .-mııın parmaklıkları inde edilerek 
kemesi görülmekte bulun&n Alt zafierln bu hırsı.zlıl?mı nasıl yapta- ~erine konulsun. 
Rıza Kell ~er hakl.o.ııda dün. jını te8blt etmif, zabd•7• lulber Şlmdiye kadar hiç mahkftm.!,)'ct-
!karar veıilruiştir. Buna gönı. verınişUr. N'ıhayet karakola P'* Jeri olmad.ılı anlasılan suçlul rın 
suçlu 15 gün hapis yatacak 300 edilllll Muzafiar suçuw aaJrJaıu.. lıu defa ıı:m ceza görmelerlnl ıste
lira para cezası ö~ ~ .... paı:aaklıklan .. Nr1u.. ...... --.. 
ticarethanesi 83 gUa k8lıJ'lı llıiMl da Blı:Yan Seniluıp llit....., • un1ıa; ... arar veribllk 02c:re 

lıll!l:alall oba. lacakbr. •1.:llıı;;.,;a:nı:aaı:llm:::ŞJ!::r•.----......... ~ı~'r~lk:•~blr~~llhı~w~;:::~~:;.. ..... JI 

t . ı:.. Ankara, 20 <Yeni Saba.lı) 
Zl'.L tr ti.Öyle rinde CUmhuriyet hiikumeti, mcm ır-
kanh bir düğün !arın Sonkfmun mn ını b v-
!zmir (Hususi) _Kar burun ramdaıı evvel ödem ve k u - r 

1 azasının Bozköy yol tında bir vermiştir. Bu karar ü~rinc , ı . 
ciııayct islenmi. tir.l{öyde Rn im liyc Vclrlileti hazırlıklam b 
Cc.vdct ~dmda bir genein düğünü mı:; ve Vılnyet deft rda.rlıl: 1• 

Ycil>ıldıgı sıra1da. köy evine gdö- na Juıml>el n talimatı gônu 1 _ 
tı.iı u meJ{te o an eşya nrn ın :ı mL')tir 
b ıun n bir aynaya köy halkın- · 
d.ın Huseyın _tnş ~t'?ış ve ayna. Mehtepler 1101"11 Hl 
kırıl mı tır. Guveyının k ı d ·i • 
H<: n.bundan muğber oı. ruk tedl'ısat ııapaCJj}l 
Huseyın ÇalnrJa ka •gn.va tutus- • 
~uüur. llasa.n yerde~ı a.ldıgı Ankaru, 20 (Yeni Saba.h) 
bır taşı Hüscyine atarak onu ol Bu ders yılında bütilıı ol.ull ıı 
bog:t'tinden ağır surette yarala- erken tatil cdileceıji aöylcn 
ıms~r. Y:u.aıı biraz conra. haya- t-edir. Maarif Vcliiıletin<len al-
~ gcy.derını yumuştur. Katil acl· dığımız malltmat:ı kt 1 lıyeyc teslim edilmiştir. gorc, o 1 .ır 

. talımatnnmelcrine uy. r .k nor-
Adana has1ahanesınde mal 'tat.il zamanlarına ı. tl:ır 

terfi eden doktorlar dcn;lerine dcvrun cdel klcrdır. 

Türk ye Ecnebi --· SENELiK 1«l0 Kl'f. 2700 Krf. 
7&0 ,, 14u0 » 

3 AVLIK 
1 AVLIK 

400 .. G()O 

150 " soo 

TAKVİM 

1360 

Zi H.~CE 
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GUN 355 AY 1~ 

21 
t, Kanun 
l~-41: 

PAZAR 

1357 

f İGI an. 
8 

Güne; OGlc lk ndl 

2.39 7.Z8 9.48 C.unr 
7.22 12.i.2 14.32 v 
A~am Yatsı l:mıak 

12.00 1.39 12.51 Ezanr 

16.44 18.22 S.34 
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1 PAZAR SOHBETİ 
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Eski Külhanbeyi 
,....___Argosu 

N**tP, ~ paçoz ne dırmeıkür'f - Okşan ~ 
r-rısıına.ı:n Jıa l - Zad g" n nlayı gehneden t zlam ed2liın ! -

sıpsi uçlan - Ökuz neye deıier! - A:ftosla a. ilZ - Zil
lıaııiılnek - IJnyaa a.rgosa - Pır pır. ca.nusu.b, kuğu - lfa
t öpü,ter - Geyik ve kunı boynuz! 

Yazan : Sohbetsever 

izim. bildiğimiz, memlekette 
iki eı iıt argo vardı: 

1-Külıan iru u 
2 - umarbaz su 
İkı k puk, bı :ıt. ç ıınlavra , 

<lört yanke , bır iki tane 
~ e yasa:k<s'lSl, seJuz n 
1'a ı, dört f y 

- Mantar Nuri ortalıkta gö
rünmiyor. Yo a ançi.zi (26) 
boyladı mı? 

* k:n yarık 
u hveae otu-

ı .tım uzak-

En Son 

Libya'da 

b'r k · raconcu, · kız on tul m 
bacı t' sürü hırsız, ı.wnarbaz 
llarseri bir araya geidilcr mı, 

7) gc isor., 
::ı. n c'a bir \'Ur
iye ,ız de takıl -

ylad lk. A'man kuvvetl ... ri 
ltuı s rasında, muha ek k ken 
(fi ar olr..rından dı:e ımeler lmlln
~. Hatta, po .k akolwı
cia, m kemelerde bil · ifadele
l'inin arasına argodan laflar ser 
l>iştirırreroi. * 

- ts oklu 1 b ? tophlnıyor mu ? 
- İki Aı anıt kesesi :i iııde 

y tm ş kuru· il,i i.ımüş kor .. L'by.~ c. ~esinde İngı~ m~-
don; herek t ,. u;in dedik, sek- • 'afaki retı n .~n~ra matbu. 
tik. (2 ) , tuıda: ook b yu_1< bır meınnwıı-

• et uyandırmıştır. 
- Görüyorum, bugün vapur 

l'ENI SABAlı 

e ra 
r-··· .. -····-···-.... 
1 Avru a 1 
~t-f<> t4! clicl. 
• • 

altında 
-o---

Fsrar kahvelerinde, küçü ;:, 
"-Prak ciöfemeli, taNamnda. s
hra dumanından bulutlar uçu
._ bodrum1llnia lronuşulan laf
'-rclil Jıiizcle yirnüden fazla klıl
han.beyi argosu söylenirdi, 

(29) gibisin.. 

* 

Tim.es oazetesi harbin · · -
fından memnuniyetle bah:ıettik-
ten sonra, Romınel Ol unun L--S:z futbolcula-
j?'crisinde miihirn Alman ıv- uagaa 

ltırık, dökük masaların ba
tında, sarı yüzlü., sakallı, sakal-1 
lllz, sim sıyah gömlekli, yamalı 
Patıtalonlu, yırtık çeketli, fesli, 
te.mz im: nıar kılıç, peseta, nas 
4llaa oyn rlar, zar sallarlaı:ıken , 
~Anr, yabancı bir kimse gir
~ ıDll, rı ~ iskambil Ki.
tıtlari, sar~ar, cebe indirilir, baş 
..... bpıya doğru döner, gözler 
lnerakıla yeni gelenlerbı& üzerine 
Çevrilirdi. 

KabYeci, gelenleıie konuşur, 
~ beş eder, sonra miişterileri
llin tec ssüsle, dıkkatle yaban
tllara lba.ktıldannı görünce, on
laııa. Sef;lenird.i: 

- Ufan !to:rinnayın,. Keriz ( 1) 
tdin. Adamımdır. (2J Yabancı 
olsaydı çolltaa sepet ha.va.si (3) ı 
talardım. 

küllianbeyi ve kumar a.rğo-
81ınun folklor bakımından üze
l'İllde dUl'IDl!k, bu kelimeleri tes
bit etmek lazımdır. Ben bir ara
lık w ipe uğraşt1m:' lyı hoUa
.ıım var. Bi~kaç misal veriyo -
~ »isalleri mi, yalm% kelime, 
ligat halinde değil, onların k<r 
llUŞma. ta.mle yazacağJım. 

- llacebbıl her ak§aim baloz.. 
.da gör\zy<ll'UDl. Paçoz ( 4) !ar
dan lıirine aı1-yı (5} yaktı (6) 
galiba'; 

- Amma yaptın b? Recebi 
~ misbı, zil (7) dir. Attos 
(8) p. ra ister. Mangır (9) SlZ 
)tiz verirmi? 

* -Kapıda gürultü wr. Zade-
lin alayı (10) geliyor galiba.! 

* - K&r§ı kar§ıya geçtik. Baş-
ladık ıkaragöz (11) Ieri sallama, 
ya, Bazan kötü (12) leri kavan 
to (13) ve iba1 gibi ker.iz (14) 
ediyordum. Herif ci oğlu farkın.
da bile olmuyordu. Tam mani
Blle ahlat ağa. ( 15) nın biriydi. 

- Çok manğizini (16) arakla; 
/-dm mı bari? (17) 

- Dört tekerlek (18) kadar 
lıltirşey. 

* ...._ Köprüde ,kalabalığın am-
anda duruyordum. Baktım bir 
aynasız (19) anladım ki burada 
iş yok. Hemen zamkinos (20) 
ettim. 

* -Bende mal (21) nanay (22) 
bir sipsi (23) uçlan (24) da teı- ı 
Icndlreyim. (25) 

- Peki, ne diyeyim? .. Sen ba- 1 

nıı. bellet! .• 
- Arkadaşlarından birinin 

evine gitti amma kimin evine 
gıtti bilmiyorum dersin!. 

- :8aş tıstUne. Dayınıza böy
Le derı.m. Sizi de orada.. bekler 
duru ram. 

- Dün a.k~ dayı Mıgmn 
meyhanesine bir \}elikanlı geldi. 
Bayıldım, tam adadı yüzdü. (30) 

vetıerinın top1ana1Pmı bildir - rının Adana.ta 
mektedir. Gazeteye göre bu • • • 
kuvvetlerin Hollandadan tauva- ıkıncı Rl&ÇI 

* - Rıdvan okşaıı (31) çekin-
ce meydanda kimse kalmadı . 
Hepsi de cızlam (32) etti. 

* - Görüyor m ki, bugün yine 
sivilRin (33) öte ıi, berini denge 
mi (34) koydun? 

- T p ömeı Fitil Rıza, Kö
mür göz R.o4ıuıuı evinde top
lanım.'.)lar. ctlnl.ıüşlenirllen fasa
fi~o (35) dan bir çıngar (36) 
çıkmış, kamal t'. karakulaklar 
çekilmiş, mıllet birbirine girmiş, 
hamm evlatları f'37) tüymii§ 

relerle O'etirilımiş olması muhte-
meldir. Bu kuvvetler müdafaa -
dan zi"ade bir muhabil taarruz 
foin hazırlanmaktadırlar. 

ltatyamara göre-
Dün akpmki ltaJyan tebliği 

İn.<7ijiz laıvveUeriain büyük ltüt
leler halimle harekete gec;tikle
rini bildiraıelrtedi. Büyük bir 
kahramanlık ve azimle harp e
den mihver ordusu dilşmamn 
hedefine varmasına mani olmuş
tur. 

(38) f:a.:k'4t bu da Fitil, top .. ıc:---
ömerin göbeğıı den i.şlemi§,.(39) ponl _ 
. - Vallalu ırez (40). bey:.~ Ja ara gore 
işde suçum v k. Hayn eoğüt 
yapra.ı,'Tını (41) çckm4', üzerime (~ 1 inci sahifede) 
doğru geliyordu. Ben de can 
lroııkusile da·vuı tarafına ( 42) 
dokunu verdim. .. 

- Dün hırbo (43) nun ıbiril 
düştü. Öküzleri ( 4.4) koştum, 
(45) tırukladıın. 

. . . . . . . . 
Çok şükür ,buglin memleke

timizde, eskiden kulhıanbeyi adı 
ile anılan ba§erat pek azalmıg, 
hatta hü.kfım tin ku'•vetli takip 
sebebile hemen hemen kahnamış 
gibidir.. Vurumm, ke5erim, dö
verim, bigerim, ya.karım,. şişle
rim, öldürürüm, gözünü patle.tı,. 
nm gibi sözler söyliyenler.in, 

(htıu eayfa 4 .Utı.ın a de) 

buru Taylard hududunu geçe -1 
rek Japon ordusuna iltihak et -
miştir. Bangkong raeyosuna na
ZPran Bimıanyalı Hindliler Ja
ponlara. ve Slyamlılara karşı j 
harp etmek lat.ımıemektedirler. 

Hong - K011gun .Tapon kıta -
lan taı•fından işgali mtinase • 
betile Bertin gazeteleri Japon 
ordusunun kıymetinden bahset
mekt.e- ve Japonyaya karşı çam .. 
berleme cephesinin bir unsuru. 
olan bu İngiliz mUstemlekesinin j 
f ~vkalide ehemmiyetini belirt -
mektedirler. 

Yalova Kaplıcaları· 

: Otel Termal 
• 

VE 
Termal Banyoları 

1 25 Birinclkanundaa itibasea 
A.ÇIKTIR 

Otel~ Restoran " Banyotarda 
Kalorifer Vardır 

Yalova iskelesinde Kaphcalafa Ait 
Hususi Otobüs Mevcuttur 11238 . .. 

M\safirter 6·3 galip 
geldiler 

Adana, 20 (a.a.) - İngiliz 
fütbol takımile Adana muhteli
ti ar.asında yapılan .maç fe\ ka
lide giiıııel olruuş 'e 6-3 misa
firlerin galebesile neticelenmiş
tir. llfisafir Futbolcular saat 17 

· de 1ılıBım müteveccıhen şehri
mizden a.ynlrw lardır. 
---•ı«---

Y~s\avyat:la 
çaı'P'şmalar 

Londrat 20 ( .a.) - General 
Mihailoviç'in kumandasındaki 
Tugoslav vatanperver kuvveti~ 
ri ik Milıver işgal kıtaları ara.
sındaki amansız müca<lele git -
tikce artaa bir şiddetle devam 
etmektedir. Bir mUfrezeyi Ye -
uipazar civanıida bozguna uğıat 
~]ardır. Almanlardan 133 kişi 
ölmüş. 3ll kiŞ yaralaıımıitJr . 

Tarım Sat•ı 
Kooperatifleri 

• • mzallHl••es• 
Ankaı·a, 20 (Yeni Sabalı) 

Tanın ve satış kooperatifleri ve 
birlUrleri i~"ln Ticaret Vekale
tınce yeni bir clahilt taltmatna · 
ıme huırlaıımıştır. 

Edimede ihakardan bir 
yahudi mahkU.m oldu 
Edii'11e, (Yeni 5'1.bnh) - Ali

P ~ çarşısmda Bezzaz Nesim 
( lnıruşkık biı patiskayı 240 
iftU!UŞ& l:i&tarkıeo. Fiyat müra
ka-be kontrolö1 leri ta.ı afından 
cürmi.lıneşhut haltnde yakalan
ıınış ve mahkemeye verılmifr 
ti. Miaıhkeme Nesimlıı 25 lira 
para. ceza.siyle dul kanının bil' 
hBita. kapatılmasına. ka~ar ver
ııni~. 

Bir piyango talihlisi 
İzmit, (Husasi) - Milli Pi

yangonun SOR k ·desinde 10000 
lirahk ikramiye İzmitte Kırta
siyeci Sadt"d n Yalıma isabet 
etmiştir. Ta ı lı k rtasiyecı bi-
leti 6 aylık yavrusu ıçin aldığı
m söylemhıtir. 

HAY ÇAPKIN HAY!! 1 

------------------...;:::-----------------------------=-;-;-;·=·=·=·=·=·=·=·=·~·-... ı Çeoina: BEHÇET SAFA Tef:ri/ca No. 32 • • 
- Nerede? 
_ B1zim gonakta ?! değj.l mi? Yahut etrafını bir sü~ sız idi. yis Şevketi tanı azdı. 
_ Hay canın çıksın aptal. Da· ru hafiyeler çevirmemiş mi idi? Hiç bir ışık görünmüyordu • - Paşa haz etlerini arıyo -

'd k değil · Ark da Bütün ümidi Ahmede yol gös- Yalnız ahırın la.pısı açıldığı za.. rum. 
yınıa gı ece sın. a - dında idi.' B t..· .ı.-ı..-~·-·- _ tJ"~ ... ,.,.1• P"'""'vı?. "-"-- paşa-fllllln 89İDe gkteceksin. Eğer yol teren hizmetçi ka U ınan "'ır petrol lı:uuı .. ı-ıu.&u sarı -ı.e ._..J .ll'.1.aıu 

'da ra tıgelirsen dediğim gibi be- kadının Nazlıya bağlı olclıığu ziya.&'l aksetti. Hepsi bu kadar. yı ımı? 1r 
Dıll1l n rede olduğumu bilmediği- anlaşılıyordu. Fakat birden bu ü Karşı tarafa geçti. Bahçenin - Evet ... Burası fian paşa-
m sö liyecekein unma eminiım ınidi de bO§a çıkar ve bir pot kı· demir parmaklıklı kapısından i- mn köşkü değil mi? 
ki seii gene bildiğini okur bir rarsa Nazlının vaziyetini büsbii· çeriye. bektı. Burası aDbk met- - Öyw mna. paşa lntanbula 
halt < Jersin. tün güçleştirmiş olacaktı. rU.k bir eve 'benziyordu. taşındı. 

Şc' i<et istasyonda kahvede o- Etrafım kol.lıaya kolla ya bir - .A.eaba ba~ yere mi tatıa - Ya harumef endi? 
turdt Bir mektup yazdı ve ayrı hayli yUrüdükten sonra !lroşkün dılar? Ya Nazlı?.. - Paşa. gider de hanımefendi 
hlr k ğıdın üstüne Şükrünün saçaklanm görünce yüreği oy- !Diye dllşUndü. Eliııiı kapının burada kalır mı? O da l>Maher ... 
adt"eSmi yazarak Abmede uzat.. uadı. Bu at:Qşkte ne kadar 1ll.tlı parnıaıklıı7ı ıarasından sokarak -Tuhaf şey. Hep beraber mi 
tt. '!'ten w vapur biletini alarak günler ve geeeler geçimli~!... sürgüyü çekti. Çınğırak kapının gittiler? 
.A:hmedi yolladı. Bir 18ıbu dw.ıirı. Yapacağı şeyi açıldu'hnı haber verdi. Ş6vket - Ta§llldıla.r dedik a ... Eğer. 

Aloşama kadar istasyondaki bir da.ha dtil}ündil. Yanından ge derhal yürüdü. Kumlu ve çakıl- ·bir diyeceğin varsa bana söyle. 
kahvede ve aşcı dUkkanında sev- çen köyltilere göıiinınemek için lı yolu geçerken sol tıaraf.taki a- Gittiğim zaman kendilerine bıl-
giliı:ine mektup yazarak vakit başım k&lı sağa ki.h sola çevi- hırdan bir baş uzandı ve : diririm. 
geçirdi. Ortalık kararmaya baş- riyordu. KD§kün. bahçe upısı - Kim o, kimi ietiyoJ'SUllus? - ıs.yır, ben pa§fa ile görüt-
1.lrken yola çıkb. Eczahaneden karşısında uzayıp giden bir du- diye seslendi.. mek istiyordum. 
cıya!ı camlı bir gödük almıştı. ver, sonra bir 8.1'8& vardı. Arsa· Şevket etrafa uğramadan köş - Öyle ise acele son trene ye 
Yakasını da kaldınnca karan • dl. duvarm kenarma solwlarak ke gitmek istiyordu. Fakat se- ti§. Cthangir de paşayı bulu.rsu..!l 
lıkta belki tanınmaya.cağını u- ta wrıaktlki ha.vapDDlll aönük yjs kariISA.'1.a çıkmıştı. Maama- Seyis bu malfunatı ~len. 
•nuyordu. Ktlçiik bir planı var • 1§liı a)tmda b&lıçeyi ve köşkü fth enlarmda. bir hayn mesafe sonra kapısını. ~ içerife ~ 

kdeniz'de 

Kı • z bir d 
haı·bi oldu 

ya~ıvör: 

"Uzakş!rkda meyd1lna gelen 
Japon muvaffakiyetleri e karsı 
ık vma.k için, İn "lte:re, bu kesi
me mühim deniz ıktıvwtltıTi 
gönderm.eğe mecbur olacakt r. 
Bu takdirde, Atlantikte d ııiz 
kafileleri çok zayıflıyacak ve 
Akdcnizde fev.lmlide tehlıkeli 
ve belki de 1tat1i bir vaziyet mey 
d na ..,elecektiP. {,'1nkü, A'cde
nizde, Mihver devletlerinin hava 
ve dmnt kuvvetlerinin fanliyeti 
İngiliz bahl'iyesine ağır zarar -
lar vermektedir. 

Domuz mücadaıesi. 
Ki>nya, (!~) - VHa~ 

tia muhtelif mahsullerine zarar 
yapan domuzlan. karşı. y;t19ılan 
mücadele netieesinde bugüne 
kadnr seksen yedi yaban domu
zu öldürüldüğü haber &linmı§
tir. 

Biitün ISTANBUL Halkının 
MUtteflkan .-nenin en güı:ol 

Filmi lemini verııll4i 

VATERLO 
Köprüsü 

Bat Rellerde: 

VJYIAN LEIGH 
ROBERT Taylor 

Türlcfa nUahaaı 

lPE Y. 
ING~LIZCE niiltıut 

MELEK 
Sinemalarında her seansta 
çılgınca alkııJaıtwı&tctadır. 

llive oJarak: 

MELEK'TE 
M-NK1..I MtJıC1 MAVS 

IPEK''TE 
INGILIZ .. GA!..A:TASARAY 

FENERBAHÇE Futbol Maçları 

Bugiln saat 11 dt:' tenzilatlı matine. 

te senden başka, kimse kalmadı 
mı? 

- Bir Fatma. kadın var ... Bir 
de ben. 

Seyis odasına çekilince Şev -
ket köşke doğru yolwıa.. devam 
etti. Alt katta, üst katta Jil;ktan. 
eser yoktu. Köşkün sağ tarafı
na, oradan tr.en yolu aophesine 
geçti. Sol tarıatına. ~eı:ken ka
lın kafesler arkasında zemin ka
tında. bir l§lk gri.ı:dü. Demeli Fa 
ma. kadın yemek odasıada. idL 

Uç dövt defa cama vurdu. 1-
çerlden tamdığı ses: 

• 

!I 

r 

U . .u..,,,,...,..,.,.. 

Portekiz protesto atH 
r tarafından Timor a-

ı ali Po h )C-

m 
dı . tir. 

S 1 ar b' aıaf, dnı vem· t 
k b' millet to ;ının i a

l ni '<ldetle prot~to etmiş 'e 
iltcrc Portekizi harbe urük-

1 ruek ist:.enı$le :itham etmiştir. 
'fımarun i gali Japonyada asa

, et u,1andırmıştır. Basın top
luıı.twında söz .alan M. H"'"ıro. 

''Bu hecaleti kabul etmek 
m >w'iyetinde kalan I?orte-kiz 
hu ·waetine bütün. sempatimizi 
b 'idil iv o ruz. Japonya, Poı-ıtekiz
le id e ettiği iyi münasebetle
rin da.ğ;s:uneyeceği ümidinde or
du - u db4 Portekiz hükumeti
nin; ım.üm.kere yollarile Timor
dan A~ustralv.a. ve Hindistan 
F lemene-i kuvvetlerinin geri al· 
dırılmasına muvaffak olma.sıru 

vmjmJcu)arm 

FIKRA 
da t ·uenni eder." demiştir. ==:::ı:::===· 

~1mikanın yar4HIH (Bnştaratı 1 •oe1 ~> 
Meks"kadan resmen bildirildi- 3 - EVlCden birdenbire erı alt 

ğine göre Büyilk Okyanus sabi- perd;:;, f:!n s:.::: 
lınin mddcıfaası için yapılluı de\.... ~~aklarını ve cl-erler.mı ve 
riye faaliyetinde Meksika tay- saheserin mendil gibi, eldiv~ 
yareler.i .Amerikan kuvvetlerile gibi lrnllanıhnasını h<>i a.öreıa 
~liği y.apaca.k.Ur. müzikli memleketler vuı- ınHdır~ 
Harp i!all edltr 1119tt~er Ve bu ne dereceye kadar tekni-

t - ğe uyar? 
ngiliz radyosunun bildirdigi- Vallahi Mes'ud Cemilin, bun· 

ne nazaran Nikaragua, Roman,. lar bennn sorularım. değtldır. 
~arp~~~~ Bulgaristana Biliı:sin ki bilnıem. ~akmam. A.-

ır- · ma. açık söyleyeyim: başta en 
B.olembiya, klmanya ve ftaJ.. iyı dostum ve muzik. üstadı 

ya ile sivasi münasebetlerini Mazhar Müfit oldugıı.- ball:1e bir 
kelımittir. ço okurlanm - ki gazeteci de-

Müttefikllre göre 
(~ 1 iad sahifede) 

pondur. Filipinlerin diğer bil
gelerinde kay4a değer yeni bir 
hadise olmaauıtır. 
8 Jıwoo knıvazörü mvhtıMe 

huWediWI 
Ba.ta.vvadan resmen bildiri! -

diğine göre Miri açıoklannda ya.
pılan hareketlt!f" esnasında. Fe
lemenk HindisMmı ku.vvetl.eıine 
mensup ta.yyveler üç Japon 
kruvazörünü muharebe harici 
etmişlerdir. 

1 Tecavtbe ujraJM. S.vyet gcmW. 
Bata.vyadan alınan diğer bir 

haher-.e nazuıaa. bir Soıvvet ti
caret gemisi Felemenk HHıdis
tanı sularında Japon tayya~ 
rinin taarruzuna.. uğramıştır. 
M ürett&batb.n <Seirizi ölmüt; ge
mi k.aıpta.ıu ve üç kadın dahil ol
mak bzer.e 3.a si kurtarıhnı~ır. 

~-Penammı t:Wiliyesine dair alı-
nan son raporlara göre İngiliz .. 
lerin ricat hareketi muv.affM.t o
lamamıştır. 

İİ1giliz kıt'alan serbest olan 
vapurla:-a bindirilirken büyiik 
b'r kısmı Hindlilerden mürek -
!ren olan bütUn yerli kıt'aL'lr tec
hizatlarivle Penang'da kalmış .. 
1 dır. 

Ranvondan alman haberlere 
naz:ırnn Amerikan hava ordusu 
genel kuımay başkam general 
JWvvord bir bombardıman tay
,.are ile dU?ı Rangona gelmiştir. 
Ayrıca Rangona yeniden birçok 
Hind takviye kıt'ası da geltn.iş. 
tir. 

lzmire kömfRo l9kfl 
İzmir (Htısusf) - DUn ~h .. 

rL-nizc deniz yolile iki motör do
lUEu gömür getirilm ~tir. Kömtır 
kr bugün satıg. çıkarılacak ve 
doğrudan do~ya halka satı .. 
lacaktır. 

gıllerdir - beni zorladılar, ille 
sor! dediler. 1han buıte.. Ben de 
soruyorum. Söyleyivw, ne o
lur? 

Büyük Şekapir'in artıapoz 
Fl8:mlet'inden doğan bir - bir 
fincan stıda - fu'ban çıkarmak, 
bir çeki~ kapısı açmak iste. 
~rum. ·1 

Benim, aziz dostum radyo ~ 
zetecisi gibi şahsi h"çbir- su um 
yok. DoBtlar bana söylüyor, bcıB 
sana ciro ediyorum. 

Ulu Tann; Sana, bütün ar• 
ıkadaşlarına ve dahi mna çok eJ 
cir, sabır venrin. Merhaba. 

Edir.ne OkuP.armdaJ<i 
fakir talebe için ,ardım 

Edime, (Yeni Sabah) - İs· 
taırbul tüccarlanndan Saklı' 
K muı buradaki ilk okulların 
fakir ve kimsesız çocuklarına 
yardım olmak üzere ilk okullar 
.kooperatifine 100 lira tebenii
de bulunmuştur. Şakir Kopu
zun bu hareketi ıııehrimime çok 
iyi bir teıHi- bıra-km.JPır. 

Ödemiıfde bit' cami 
soyuldu 

Ödemiş (Hususi) - Evw ki 
g~ Ödemişte Kaya köyü a
nıünde bulunanı alacalı mavi, ır 
mıa renkte 12 tana h ı u -
telll eb'adda renkli yeıli "e 
şark. mamuWı 50 kffın: ça. 1 -

nıl§tır~ Hırsızlar anuımaktadır. 

Mes'ut evlemne 
DJn öğJaiell SDBm IJMlrköy 

Pfallrerl ssfonnnd :u"kada.ıı•mız 
B. Sabri Ilga:ı.'lcı Bayan. !ltitmi
ye Ilgazın kız.lan Bay.an Peı-i -
h ı.n ~la B. G. Pikret Arıtan 
ın evlenme tOrer leri gkM!e bir 
kalabahk ve aile dostlannın hu
zur:il& tea'id ediln.iştir. 

Gene evlilere papan.- -.adE't
ler diitmı&. 

- Kom o? Sen misın Recep? .. 
Diy.e sordu. ~--••••••••••••a.1•••••••-.. 

- Hayır ... Fakat yabancı de-
ğil Bira& bakac mısın Fatma: 
kadın.!.. 

Derhal nerde kalktı. Pencere 
açıldı ve Fatma. kadın gö.zfüğü
nü çıkaran Şevketi tanıdı. Güle
rek: 

-Siz misiniz Şevket bey? 
- E\•et, benim... Nuıl tanı-

dın beni? Bekliyor mu klin? 
- Kaç g;JndJiıı 'Wliyowm. 

FaUt ~...ap duymaın. Siain 
buraya geldiğinizi göııdU ma.? 

- Glrd6 ama ştmdi odum
a ırenr gifti samyor. 

- Ba.JIF haYll\ ......... ~ 

Gunlerdenbcrl btı n Ltanbul'un gd:t.lcri tek bir per~ bailendt." 

K. h hnl. rı tek bır s londn toplandı &alblerl de ~ ..U- net'e:ııte 
ç • Bu aeıefi kazanan, bır ltUC1Za 11&.=teren 

LAL E Sineması 
d ı. . 

U.keain lııayranükla aeyreltifl, dehaıun en parlak ZAFEHI olan 

Tamamen re.kli 

GOLiVER 
COC&L&R ÜLKESIND 

YB ceRmz. ..... - llD dı. Ancak bu planı tatbik edebi.. tuuaud ettıL · lfY! .. Bti· ~· ~~ ~~ükktı vdı.e ~v recekti. ~u, ;t&:ii ...... 
11 

S.....11t .. 
--~~=*=.elmtf vailıNazhmahDua_.ltiaı!l!!!!tlıl!!J!!ll!l!:J~l!.!•!:J..l....,,!!!~~f~s.-~fa--!!!!!!..!:V&r~~~~L_..=z:..~"fafl~~~lill~~-~-~_..~.~~--!lllmi.Jlllmı.--~lllımJm.._JJ .. __ ....l .. ımftıL.Jı-.LJ:L..ı~ ......... liııii.-llllllllll 
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nn gt v 
\ok u 

yok. 
H•kık t n' ıın °i"ı« \Oktu 

Çunln' ıııal • regjc:ri hçi.in{ n 
gi.iıı ol ·aktı. R ik. lı:°R. 1,n • 
dıjiından öbıiı ~un • iireş ol -
caktı .. 

Ali~o. derhul t hih etti: 
- Hn ! M~) dç ıı iki kişiye luJ I 

dı desenize!. 
- °E'.E't u ta!. 
- Ulan ben sııtin yerinıwe 

el n. anla:ı nm 'e &rııu J a. -
la..,ınm .. 

Kim kime pfflede<:ek ( va-
4t ll ta! .. 

St.fl, H r .,doci) e eJ 'eı .. 
- Yoo .. O ct.8in p l lJ!ial:r .. 
Diye at y etti. H ıh kd , 

Rüstem bir gün ı:,onrn gü ( E:< - ., 
eekle di. 

Giircs günü geldi çatıl:ı. Hf'r· 
gclccinin lce~fi yoktu. Vüe;u
<lunda kırgınlı'i-. 'ardı. Rt!st('mm 
keyfi yerinde idi. HUsteYı. Her
g "cinin rahr.tbl7 oldu~ llı.ı "P?· 

ı · ti Ru . d J, ten . ev ıu o. oo . 
H1tt",D!'M • 

"nı n C1Unf.. r .. ı h·Jı ır. 
oı~yf )'(" incı\; . 1 

- Ne ) a11kl 1 1 •• GL "C~t- ·.-;z. 
- Sikı tut i;.eftl.:·ıu!. 
- !dar~ <..'<iCC(&lz iste:. 
Domiljti .. K::ıra. Ahnıet dt çok . 

ı':zil1üy-0rdu. Rfurt m, çok ıy:i 
bir ıiclllivun oldtı~u i<;in be~· 
oı.~mı bir tamftan kaydın · 
bilırdi.. 

~:ltcn o devrin en &oıimlu v 
u t:ı pehlivanları büyük YafiM' 
la Rüstem ve Katrancı idiler. 
Çn;kırı da yabrurn. Gıtmama!ı i<li. 

Bu pehlha.nların içinde en 
t !ikclisi Riiztcnı old.uğ1u mu
h 'tlt ldı. Şa!kc.oı yoktu. A
d, mı il:i dit homlik yerinden ye-

-=-s 

~ADYO PHOGRA~ 
211 ci Kanun 1941 

fi..30 Program 
5.23 H.ı rıt 

mnr~ldr 
D l'i E\.n ntl 

D '30 r.Jtitı-: (pl ) 

13.C • O tı 

li• .-kıl .. n 
10..30 Ajnns 

haberleri 
lO 45 Serb i'lt 10 

fpl.) 

konu~yor 

29.80 Kanşı:t 
~rkı -:e 
Ulrl ülP-r 

00 Zira t 
sa::ıu 

Kıınııık

tnrkı-Ve 

tUık\\kr 

:!1.85 At yn~nrı• 

~U(' 

- r. <;mi ol un .. 
- Te ·kki:r cdeıim. 
- hı giır~ ıwyredsmi • 

yt: efu= o)le jı:;p bugün .. 
- B<.Jki gü~•e açılırım. 
- lkmEk dlinkil. rüreşt~ bu 

mm ı • lıjr aralık <lunnn19tun. 
- r\·d .. Sonradan açıldım. 
Bmıuu üzerine füıstcm : 
- G<>çmiş ot.fün Ibnam ! .. 
- Jı';S\tflll h Riist<'m!. 
- R yifli bir güreş yap:ımı -

ysı.rat,;1z mı bugiiıı ?. 
Deyınce, İbr::ım: 
- Nfden y:ıpmıyncağız be? 
- Hastayım di •orsun bak-

snna ?. 

- B ;ma b<" ! . • · Jmı yctt>cek 
lrrukır T.ıwmız ı:a.r. 
Dcyıp lmı kc::iti.. Hn eı~~ı, 

Ru~lffilİl' sevi.ıdığ! ıi x2nıjqt i .. 
YCl!;lanma..\ir b"tti. Kuı a. Ah -
mcl, ustasının yen ·ıeccğ'ınrı;on ı 
~orl.uyorclu. Hüs1 nin sakar 
oldtıh~mu liJirdi. 

y, ğln.nmakl.r bittikten sonra 
kaza11 dıbinde-n kıbleye donıip 
d •bağladılar... Cazgır, rllınsıru 
ckuclu.. Ve ~lılivnnlaıııı ınen
kıbcl riai sCiyk>meğe bac:Iadı . 

Cll:bgll, HUstem icin ~öyle i-
y. ıdu: 

-- B na Bur lı Rüslcm dtll' 
ır • Pehlivan oğlu, pehlivan -
dır Kılçığından, küntesinden 
snkmmnlıdır .. 

Dly ~lendürten sonrn Her
gele ·jye önerek, ve eliyle sır-
tı vurarak : 

- Hergeleci, Hergeleci .. Has 
mı hiç oonma... Bursada.ki kıl
Çlh'l unutma.. Sakın kendini 
Uüsterııdon .. 

(Ark;ııı vu) 

Z.A Y t 

a 

-..... 

1 BOtOn Türkçe ga:zetelerin çıkmadı~• ganterde 
AYRAMDA ÇIKACAK 

KIZILAY gazetesi0 

verilecek ilanlar için: 
Münhnsırnn U .. ANCI L 1 K Şirlı:eUne mürııcnnt edllmclldtr. Aııkartı 

caddesi - füilirnmıın Zado Han. Tcle!on: 2.0004 - 20095 
1lfın sayfasmdn &ruıtiml MI Jturustur. 

,diş, nezle, grip, roma izma' Deniz Fabrikaları Umum 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları deı·hal heser 

icabında günde 3 kaş.e ahnabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 
1Jlüdürlüğünd8n: 

ımtihonla ~ gösterecekleri liyakate ~öre takdir edilecek .atlilt'~ 
n:ıc1, tesviyeci, ~kır borucu, demir borucut oküm.l~lör ismirıdlrl, :a'I 
elektrikçi ve tilrbincl olınncnktır. ;~ 

Gidip gebne yol mnsrafları kendiler.ino Qit olmrık ijze:ro ._ ~~ Pazar sohbeti .... ,..--··R E K o R ,;_ l &niklerlle Ofilcük Donlz Fabrikaları Umum..Müd\lrlüğüne ma.etsat 
.,. ___ _.... _____ ..._ .......... ~ ~mesı. c10852.> 

( Bıı ta rafı s l1 neli sııyfıı da) aaK30SllJElıoıEil'.IE:'9E::ıeE:.:.:.eoıeıeeııeıeeeoeııoe1EIEM!lfli'l 
Iıer laflarındn. bunları benzer 7'..e~ tfo~ ttğfannın halisi~ t•tinin aksini i .. hat cdı•no 
sözler söyleyip afi kc ("nlerin, 1000 Lira ikramiye verilir I~ .. 
hsllenenlcrin (46) hepşiııi kamı- "' EmlaJ\ Satın almak 1·stı'yenlere· murtur. Gümıiık Kcmıct"li okak 2l num .. ra. Tı lcfoıı: 24197. 
nun muhterem şahsiyctı t;Ustur- Bakk Hardan arayınız. A<lte. t- clikkııt: LUınhııl Tüliin r . 1 

Evet, ibu gibileri kanun sus- J\T A Z j F' () Z A R l 1 A # 
turdu, <arğo) aşağı yukarı uuu- -== ] Emla" k ve Eytam Bankasındall 
şimdi de kndınlanmız.ı sirnyet 
tulur gıoi oldu nma, bu merak 

1 etti. Eskiden !ıanımlnnnuz "sa-
ğa, nağa" diye konuşurlar, buna Emlak Sat;n almak istiyenlerin Bankamıza 
ku~lili derlerdi. Halbuki şimdi L:caatla pazarlıkla satılacak Emlak liste" 
(nrgo) ya merak snldırmışlnr. rini tetkik etmeleri ilan olunur. 10151 
Ba;rıJnlnnn nrğosunu birçok 

yerÇe işittim : _J LJ 
Vapurda, başba§a verip kum- ~ıeoeoece~ 

rular gibi cıvıldayan iki kadın
dan biıi, içeri gırcn yakışıklı , 
geniş omuzlu delikanlıyı göste
rerek: 

- Hurma, deve! 
Dedi. 
Tramvayda, sinemada, pastacı 

d.a, şimendüf erde genç kızlarla 
h. zı bayanların birtakım erkr;k-
1 n g ·· terere'k: 

- ŞI! mu •t Yaldız: F..smer mi? 
Pır. pıı : kö edcki mi? Kuğu; 
hele şu c. mıs.gb ! 

lJed,k "l ıı,i çok du)dum. Ba
zan da !: Jl ;;'lma şu 1. limeler 
ç.crp ı: 

-Ge~iı1.! 
- Kuru boynuz! 
-Balaban! 
-Masura! 
Nedir bunlar? D ve, hur.ına! .. 

Gt:oç delilrnnlılarln ne mün se
bet 'ar. helımclerin arasında. .. 
Mcr~ l. e;tim, soıdum, soru.tur
dum, nılıay. t muammayı çöz -
du.n. Bazı kehmclerin ammaları
nı d;';ı emdim. 

Hur.ma, genç ve güzcl deli -
lrn.nh deınclaniş. İl'i ynı ı, adr•li 
gc-nç kız gbzlerine i. tiha ve ilıti
rasla baSianlara da deve diyor
lnr. Yaldız, çok şık giyinen, 
nazlı, mahP-up, dclıka.nlı. Crımı
&,bın manası d ... şu: Züppe, çıt 
kh ılı n. :Gfilabnn, ııaralı. Masu
ra, op~ . i huraı etsiz. 

GeJ ık ıle kwıı boynuzu mu 
soruyorsuııut:? Daha öğıeneme
dim . .Mıuımafıh incele neğe ıx-k 
Hı.zum da yok. Şöyle bir duşünU
liirse, manıi kendı kendine orta
ya çıltar. 

(l) Kum r nrgo undn: oyun oyn:ı
nıak m:ınn JIU kullanılır. Hırsıılnr n
rn ında da çalınnk mnnnsınn gdlr: 
•.Ben bugiln tramvaydn k rlz ettim.> 
(2JDos1umduı· ohbal>undır. (3) U -
z .. ı..1 ~tırm k, kovmak, .. Untmak. 
(4) Kadın, gllnııhkiır kndm, umum
h. ı t' cı ınııycsi, (5- G) sevmek, sC\·dn 
!an uk, tutulmnk. (7) Aç, metehk
t.iz Bugün zılliyi kırmadın galiba? 
= kcmını doyurmadın mı?> (8) 
Sev •ıli )ftr, cilnnn, dost, metres, (9) 
P. a. (Bu t:ıblr Bcktaı;iler nrnsmda 
d 1 ull.-nılırdı. cLokma = yemek 
fçm m:ıngır vnr dn, dem = rakı için 
yok.) (10} Kokoz, kopuk. (11) kllçük 
< .. pt. u.r, ( 12) Hileli znr, (Bunlonn 
1; itlen vıırdır. (13) Hile yııpmnk. 
(14) Oyun oynamak, çalmak. (15) 
:M, n <nfa, ahın:ık, yontulmamış, 

r.v •ıbi •• dam. (16) parn almak (17) 
K. ı r hllcsile çalmnk. (18) Dört 
ı c d~c. (19) Polis, (20) s:ı\uşmnk, 
k .. <r , k, (21) P:ırn. (E. rıırkeşlcrde 

• 1 derler. Esrnr:ı, &ı rı kız, 

· ramvay Pasoları 
Elt!ktrih, Traınvay ve Tı111el işletoıe' 

/eri uııııınz müdüı·/iiğiiııden: . 
lOO s nC>sindc vcrllmls ol. n Tr:ım\'ny pnsol::ın 1/1/1942 tnrilliı1° 

ltlb:ırcn Bdccliye Mecllslnce t nılm edılcn 11 teyc oı tcbdılcn veya ~ 
dC'n \•erilır.cğc b:ı l:ınncağınt' n ılcill zcvı.tı" iki n' ı'< to!!l"nflm'ilc bl eJ 
nıkıyct 10 1/1942 tarihine kodnr Elektrik, Trı ı ' y -.:c Tünel lşll·tn'l 

1 Vımım !ıl ıdlirliUt kalemine mimıcant ctm<:lC'rf rıcn olunu:_: ~ 

Topkapı 1Jlaltepe7indeki Askeri 1 
Sa!t.!!.a Alma Ko1_!!isyon11 ilaııları _ 

1 - Di ı lcr 1çJn 15 fon 'l y lny ıı •ı 20 ton • el y gı 7ö er tondııtı 
ıP 

p.- çnda ı SO ton lmru ot ı;..,•ın cılıııoc n. tıı·. tJI" 
2 - thnlesı i/l/942 ~ııı·ş, n bn gilnU s.ıı.ıt oı d folı<pcde satın , 

lto m) onu huzurunda yııpılacaktır. Toliplcrtn u:ı~")cn el. n gün -.e 
' ko:ııı~3 on. fon,lnnfüırile blrlildc mürarantı. rı. (11293) . . . -

1 - Blrl.kler i\'ln 40 ton barbı.mya fa ıı~a ı 4C ton sabun 90 ton~ 
fr.•ulye :ılın:ırrıktır. !#' 

2 - ih:ık i 6/1/041 S.tlı guniı •• t cıda l ltl'r>roe s:ıtın alma ](O 

yomı huzurunda yapılnc:ıktır. d' 
1'aliı)lcrln muny, n olan gnn \ e s :ıttc komi yon:ı temfnatlıırllc fil 

r. nalları. (11294) ~ 

1 ıi h. 1 u l\fl .. .. ) .. " .. d~ 
•• -:- -. 

1 ~ ısar ar . 1 ur ugun dc~I 
Turk Hava J(urunıu Aydın, Deıuzlt, 1 s nı ibt Al .• d 

1 
bı •

1 
ıer et: 

- on n nfmn muc nce m:ıny •• ..,an a • ı ı ı ece~ ve ı 
1111 'Jfuğ/8 bölge direh/ÖJ•/iiğfinden fc;h\ ayrı ayrı fob ve it fiy. tl«rmı go tl. lr l kUfl ın 15/XII/041 t:ıribtl 

kr.Cl .. r veribncsl lüzumu C\\ekc ıUın olunan lv3 k lem malzemeden :Jubcmiz t •• Cınd ... ıı Kuıbnn boyr:ınnndn toplonaC'ak lmrban de ·ileı·l ve 
üor.,aklarının nçık :ırthrmnlnrı ayrı nyı-ı ol:ırı k 27/12/941 tnı'ihlnc rrstlıynn 
cumartesi giini.l ynpılncııktır. Şul cc Rt)00, clcılnlıı kuı utmn ımıh.ılll pe:k 
mükı?mmel olarak htızıdann ı ır . .fstcklilcıln ş:ırtnr.me!::nı llÖl'mek üzere 
tst:ınbul şubesılc Aydın şube 'nc \ c P<'Y sUrmek için de Aydın şubesine 
mnracnatlan ıllln oluımr. t11l~03) 

Deniz Levazıın Satınalnıa 
Komisyo1111 ilanları 

300 add Fanila 
500 Çıft çorap ı 

uO alet Gemlei Fcnc.. 
Yukarıd.; dnıı ve mikt .. n ynzılı ü; koJem ~s~ a 2-l I. kfmun 941 ç. ı şam- [ 

ba gilnü sant 14 de pnzarlıkln alırıacı:ıl:tır. 

in n.ı !.ı;in teklif nlınnmnmıs olduğund\111 iJunı. r hoklnndakı teki dedn JC" 
bul mtıddetl 31/12/941 tarıhlnc kndor temdit edılml tir. ~ 

2 - T. lipforin Kab:?t. ştn J..e\ nzıın Mfldurlycı..rıc nmrac .. Un J15P".. 
tetkik ederek tckliO~rinl bUdırllcn tarıhc ı .. d. r gondcrmekrı ıltın oJtJll 

(11322) 

lstanbul Deniz Kon111tanlığ111daıı 
Yıldıran motöriinde ücretle çah~t r im z. e bı. n otor .. u maklllu' 

ihtiyaç 'ardır. 
ı tc-klilcrin osa&:ıdıı yozılı vcslkolnrılc tıırlıı> c 

tı.t:mblıl Deniz Konmhınlıgına mürncı:ı..ntl rı. 

~ - Ntlfus cUUlanının iki klt'cı sureli 
2 - - A ·kerlik terhis vesikasının sıı ·ctı 
3 - C:ılıştığı yeı lcre nlt bon er\ ı ı..r r u. c:ll 
4 - Makinistlik motörcü -h cfotnamc nln 
5 - Altı r.dct vesika !o«;, • fı 

Krunmp .. ş, d .. 
...1171 

lstckllkrin belli &'tin \:C' santte Kn ım.l)."lş. da bulunan ı.oml.ı:yonda ha-

zır buhınmnl. rı. (J 1302) ==========================-==:=:=====~ 

İstanbul Leı;;ızı111 Amirliği Salına/· 
ma Kon~isgo11u ilanları 
e en •• =n=r 

_ıı:;Jl!lil_. ___ ,.. 

!iOG kılo kt: t.• Wl,ı< ı • ı •· t •• tır. P.. ı ı,ı e ıı~m ı -3112/041 s:ı'J 
gilmi sn~t 15,30 d:ı •roph. nr. c L' • ı n.rht.'1 .,, ın r.lmn koı i youunda .,.,, 
pıl ".ıktır. isteklıleı in blr "c y. ı n lcılrıh:l ıl" :? 11 amlık numune ve te' 
mfn<ıtlaıiJe bc>lli vakitte k· jôna ge;lr <'lrrl. (454 - 112G5J 

• k :> mı da derler. (22) =============================== 
• lı:ı ' ı. Mnl taraCından ayna 

ı ' (23) Sigarn. (24) Ver. (25) 
r ~ m fosurc'ntn fosurdnta lçt;ı -
. <2G) Uzağn gitmek, sürgün cc-

7 • u.,~. mak. (27) Ccmızc, (28) 
y ır ml·k, (29) sarh , (30) kılık kı- 1 
~. fl:U, h. ı v~ tn\•rı uc;nrı, ııek ı,o -
p.ık. (31) Sustalı çakı, (32) KH<,;h. 
(3~} \:Ckctsb, bno;ı nçık, ynlın ayale 
dol:ı· n, (34) denk - Rehin. (35) 
Ehc-mmiyctslz, (36) Knvg;ı. C37) kor
k .. .t külhnrıbeylcrl, piç. (38) Kaçmn. 
(3fı) İşlemi" = Yarnlmnış. ((0) 
Rf'i bey. (41) Bir nc\•l l>ıça'•· (42) 
Kıılçanın biroz üstil. (43) Enn,ı'i 

•• 
Türk Haı1a K11r11mu Odemiş 

şubesi11clen 
Tur t H. n Ku un u Öden h5 ~uht'Slnin Kurb. n b. yı a ıınd.ı tonl.ıyıcca

&ı kurban dcr'l ve b. ı al,lnıı un açı'< .ırttınmısı 23 Diılncıkfınun !Hl tarihine 
rnıstlıyun per•cmbc gunıl cMcmıs ~ubcsiııılc yr.pıl::ıC':ıktır. ı 

B ÇO ,,~~r.G--, 
Yıl sonu m nıı~ebet11e blt,nçoltı nr tıınz.lm edeı:ck olan tlcarf mQes• 
ccı.elerln, bilahare gUçluklerle karşıl11vnamal rını tom.n için nplJıda 
yıı:zıl~ mali l:;tl~-ıre bUrosun:ı mOracaatları .. 

KAZIM YURDAKUL Sabık hesap mütehassısı D 
tstcklilerın S· rtnan e ini gormcit lir.ere 1cıt .. bul ~l be ılc odcmlş şube-, "115811mm G<lloıt:ı Bıuıkalar caddesi Bozlrnrt Unu No: 24 

sine Vl' r.yrıca PlY llrmek iç de Öcle:mı şubcs ne urnc·, tlnrı ilfın olu-

1 

_. ... ı 
nur. ~ıQPoh ı Askeri FEJbrikalar Satınalma 

1 No.lu /Jihimeui bld.den: Komisyonu ilanları 
'1' r1J ve m ltinc usta ı nlm:ıcaki:ır. t trklcllerin Eyüp Sult. nda ı No. ıu •--------.,ııiiiıııı-••~~-----------.., 

dikim evi Mmluıh.ii:ilııc milrnc.,atımı. (1C66 - 11307) 2000 • ::.600 Tlip CksıJen alınacak 

(44} Hılcli ı:nr. (45} Hılcsiz zarı alıp ================================ Tnhr:ıin cd•k bedel 16000 llr:ı olan 2000 • 2GOO tilp ok!tljcn ASct~f 
Jo'ııbril,alar Uı um Iüd'" lugu mHkcz salın olma kom!syonuncn 27/lZJJ94l Yo.::l".lne hıl liyl koymak. 

ZAYİ 
tncMlu nUfus meınurluiundan al· 

dı~ım ntifus ci\7.danımln ıuıkerlik ter 
h.ls v ıknmı zayi ettim. Yenilerini 
~ıkar. cat;ımdoın esklledn hükmU yok 
tur. 
ınebolunun Abana nrıhiy<: inden 319 
doğumlu .Rlfat oil~Zlhni Akın 

Türk Hava Kurumu Çanaklıale CU!Tl!ll'tc .. I gllnU ~rt 11 de pı rrlıkla ihale cdılec<.>.ıtUr. Şnrlname pnrasıt1 
şubesinden dır. Kot'i teminnt 2"35 ııradır. cııo63) 

Bu sene Kurban bayrnmın.dn tc.kılf.tımız tar. fından toplanacak kurb:ın 1 • ~ 1 
•1000 - 1200 deri ile c-tOO - 600> bıır ak 25 K~mmucvvcl 941 gününe kn- Devlet Demıryolları ılanları 
dar açık arttırmaya komnu 1ur. _ 

i steklilerin <ırtnrmesfni görmdt Ozere 1stmıbuI ~llbcsUc Çnıınkknlc · -
şube.ılne ve pey sürmek için de Çana1cknlc =u~lııe miirncnntları fl!ln olu. t~lC>tnH:ıniL ılıtiyacı ıçln ıçık \:ksilt .ıc ac 1000 M3 kur.-. alıııocnkur. 
nur. dllSS> Hnydıırp.ı,,. - TuLla ist. ~oulnrı orasında vogond:ı tc iim bcl':er M3 }(ı>' 

m\l muhamıncı bedel! 300 kuı uştur. nın netice- 1m:mbul Belediyesinin 1~ :ıs~ı1 
• lcrl , numnrnlı cllzdonilc nskcr nil~leıinel ~ , Doktor mm 

21 .45 Dnns yGTdıın dan Glroof:tı olauğum ı;r- j 
musUllıd m nşımda k~nndllhm tn.lıilt mllh - 1 Ç p U 'f 

Türk Hava Kı llmu şubesiııden 
N-Ozı1ll şub • izle bn.:Iı nahiye ~lı rlnln bu ~ne Kurb:ın bnyrıı.mında 1 

1ı>pl;ıyacai,iı t.ı.ırban dcı1 ve b:ırsokl:ırı bu günden iti~rcn 25/12/941 tnrl
blııc lcadm· a ı t nrtt.ıı m ıy, konmu111lur. 

Ebiltmc 7/1/1942 tmıhıne mUsadif ç r~ambn günti .s;ı .. t ıı df.ı '.ri:ı) 1 

d:u-p::ısndn ı inci i Icu ı ko, byonunda yap l::ıcnktır. 
Ltel.lilcrln mu. Y:.l'C .ıtte r• 7 5 k •.• ıı.ı tcm:n:.t nkçcl ril" 

22.~0 Aj:ıns " U zcyt etüm. Yenlsim • ı. ı... •ım-, Cildi Zllhrevlyc rn!ltebas~ 
haberleri d n e klıJn!n hükmll yoktur. y~uv Yerli Mallar Paznn ı.nr-

zı.45 Spor scrviıd Sirk el SoJkıms5 t Cami köşk p .,0 • al!ı c inde 
3 No d mukim S;ılnmon n rt.ı , , n • T ] 483 3 

Mamlto 

1stoklll •ın t rtı • .ınıclcrlru gorm it üzere Nazılli §Ub ile :Lc:tıınbul iU· 
bes ne \ıcı pey ı <''t ıçin de Nnzını şu~nc mlirncnnU ı-ı il '1 oluı ur. 

JO'll~) 

l:or. !~onda h. ı lıu n lı t k i teyt"•
1 

le.ı in dC' jş}<;101L ., ' l 

at P,1 "· u: rı. C4 ml Ku.,..1~ 
ed,. n Sı:; .. rrıatbaal l 


