


c JSA 

HAZR TİMUS 
etae•••M VE ••••••o• 

fiS~~üL r o kuyucu 
- Diyor ki: , 

194! 

r-~----.... 
1 SERBEST SÜTUN 1 
Kar ve Şehr.in 

temizliği 
[Na.kıl ve iktibas b:ıhkkı mahfuzdur.] 

v::~:~~:zeki:R:~~.:uı~:.:: Fr~ncala fiyatları da 25,5 
1
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İstanbulda kar )L•ğmarn• 
bir fevkal.ii.dcHkti.r. KaradeniıbJ 
burnunun ucunda, Kara.yel rü>-i 
giirnın tii. kQl'ŞlSlnda kain oıa..' 
bu şehrin mutedil Edimde ~ 
d.!ğu elbette zan ye ha.yal cdi 
lemez. Ve karakış geldiği za,J 
man elbette ıburnd da kar ya.. 
ğacaktır. 

rıp atmış, son derece gazaba di~i parayı mutlaka almak uğ. - ..... .:r=._.. u~ 
gelmişti. Mezarılığa varır var- runda kılıca müracaat etmekten be b6rosuna bil· hususunda hüldUneUmlzin ve be-
maz, Velit bin M.W3'aba iyi bir Qekinmiyordu. · . --------., lediyemlzfn mırfcttiet gı:ıyret ve 
ders verecekti. ~ hendesi ta- Hiı.run bin Şunyb, onunla. iıe. ~ UCUZ· Karne ile tevziata alt hazırlıklar dirilm~r. Bu. büyük nlftk.adan dolayı mlmıd 
rafn dnn ha.zırla.nan atına bin- pla.şmayı sonraya bırakaral: latmak maks'l· •• r' t' t l u 7 • na ~ bugün- duymamak milmkilD ddildir. 

Şu ,halde 1stnnbullular lo.ı 
§ın şiddetine lr2ll'§l daima. ~ 
lıklı bulunmak mecburiyetin
dirler. Yoksa hata işlem.iş ol.urı. 
lar. Pariste de böylecliı'. Ora.dm 
da kar yağmaması f evkalMe
bir şey demektir, Ve fa.'kat kat' 
ya~llı nu 1.w. f; y y ı mı bulm. 
Cenevrede de bu boylcdir. Bu
nun böyle olduğunu da bileni& 
nnıiz vardır. Aksi tahmin olu
namaz; çiinkü eskiye nisbctle 
Avı upada okuyanlar ,A\TUpayı 
görenler, Avrupaya pıuttasıl 
ı,ıidip gelenler daha çoktur. 

di. Hayvanı dört nn.la sürerek adamına em.retti: j dıyle çıkarılan SU 8 ılJ amam anıyor. n.BrneıeFlD den it:J'lmren ek- Devletin ~ ve memurlannı bu 

~;:;r~!:J~~i.f~:~.ı t~~~n~~ ver! Bnhaydudaonaltı bin lira ~m~ğ~~~~ doldunılması işinde öğretmen- metl5.!>ve5fran :1=~=:1! 
~u 'abın yanına sürdü. Gayet Velit bin Mus'np, hemen ye- kaldıron ka- ı l rd • l •t d I ca!a da 2.5. ku- c;nlışan iş"ilrrl diı~ünmemek müm 

lınşin ve amirane bir sesle: rınden doğruldu: ııun resmi ga- e en ıs l a e o unuyor ruştan satılacak kuo d ~ildir. 
- Kapıyı açtır da cennzc gir- - Bin lira dn haydutluk hak- zetede neşredil- -=-------· br. Bu usı.ıt acı:ıhı:ı bu fabrlk:ılnrdı:ı 

si:ı ! f la vereceksiniz! m· ve mer':iyete girmiştir. lira buğdayı koruma vergiaini Karne ile tC\ zint ~rhl.ları ne z:ımıın tatbık edile<. ek? Bu hu-
niye bağırdı. Velit bin I - Şimdi haber gönderir, sr.- Keyfiyet dün sab3h şehrimiz almamıştır. Şehrimizde ekmeğin karne sus kendi vicdan ve nı-L11lnrına 

~: s'ap, boynunu büktü: r.ıyöaki ccllU.dJnrı çağırtırım! de alakadarlara bildirilmiştir. Yeni ekmek narhı Belediye ile tevzii hazıılıklarına hnra- liır kılmı.., ise' buııun olı:ıcıığı yok- ı 
- Kapmın anahtarı bende de - Burn}a gelen cc!lfıdlar ba.c: Ofis dün, un tevziatında .çu- lktıs:ui Müdiirlüğü tarafından retle devam olunmaktadır. An tur. Bu ~ hukiimctimizin takip 

ğıl ya vezir! alamazlar ya vezir! Belki bas· val ba.şma alınmakta olan bir tesbit edilerek Fiyat Müraka- karadan gönderilen kllrt:lelerin ve koııtrol ctmcsi mumkun dc· ı 
-- Ya kimde? lcı.nnı bırakırlnr. İçeride yüzden kam.Iara, ihtiJ•açlan nisbetindel ilil midir?.> 
- Sizde! fazla asker daha bekliyor. As - f dağıtılması i§i dün sabah öv·~-----------
-Bende mi? Ne münasebet? kcrlerim"n hepsi Beni Israild n- 3 çocuk a : r halka mamlanmışbr. Karneler kaza- (KAR so· RATLE Pariste kar y:ığar yağmaz. 

ve yai7arken ~ye der.nal 
harekete g~.. Burunları ,sip
sıvri \'C ufacık tekerlekli bir 

Ben mezarlık bekçisi miyim? dır. Beni lsrailin saray mcnsuı>- larda d~l~u;u~.aktadır. Dol- ) 
_ Kapının anahtarı paradır !arına nasıl diş bilediklerini yn· en k ı., a 1 tın v r• •ece k dımılına. 1şınııı eur'atle tamam-

ya v\'?.ir; hem de çok ~he1:l1m~- kınen bilirsiniz. Binncnaleylı, on ' • ıl laııması için kaza kaymakam • f • 1 • 
yetslz bir para! ... On bır bın ti- sekiz bin lira venlmesini emir da ka dı ko·· mu·· rler lan kendi memurlanndan baş- emız enıyor 

bayii arabal r tek hayv~lara .ko 
tıulınuş olruıa.k evvela tramvav 
yollnrmı tararlar. Karı iki tar.; 
ıa .atarlar. Ark.:ılarındruı ellcrin-

rnnın sizce ne ehemmiyeti var- buyurun da aramızda kanlı bir ka öğretmenlerden de istifade 
dır? · hadise olmasın. etmektedirler. İstanbul Maıı-

- On bir bin. lirn diyorsun - Senin ı:üz askeıin varsa ---00- ----00- ıif Müdürlüğüne bu hususta 
ha.! sarayda binlerce asker var. Hep- z il 1 d b• • M.. k 1 k lazungelen talimat ve emirler 

lsfanbU - Bey ııu trarr.vay de kazmalı ve kurekli amele ge
lcrek bu atılan karı yaya kaldı; 

_ 1tiraz etmeyin ya \~r! sim getirtir, vücudünüzü top - ava 1 ar an ın una a e aran verılmiştir. 
ltiraz ettiğıniz icin bin lira da- yakün ortadan knlttırtınm. hastahanede öldü henüz gelmedi Vilfıyette yapılan topbnh 

ILÜHaka'a.ı ugün başlıyor rllllları hiznsın l kadar it.erek 
Qn gündenberi şehri kapla- istif ederler. Yaya kaldmmlaı ı 

ynn knr "ve buzun temizlenmesi da ayni usule tabi olarak tiı 
işine dı n de devam olunmuştur. yolun kıyısına kadar kan iter
Dün Öbl n sonra kuvvetle - ler ve yoıdruı gelen kaı· yığıııla
nen lodos beled yenin bu hu- riyle ıbuulan birl.cştirırler. Knr 
sa:.taki faaliyetine çok yardım de\'am ettikçe bu ameliye yapı
etmiştir. lır. İcabına göre o yığınlar bi· 

ha gözden <'Jknraca.ıa:ı~ız.. . - Böyle büyük söylemesey -
_ On bir bin, on iki bın mı dın:iz, on sekiz bin lira ile kapıy1 • Ortaköyde bir evin duvarı İstanbul U.ınumi Meclisi Dün sabah Vilayette VaJı 

oldu? a;tırabileccktiniz. Şimdi on do- tı.ltında oynayan 3 çocuktan fakir halka verilecek kömür- ve Belediye Reisi Doktoı· Lüt-
- Yine itiraz ettiniz! Bu su- l;uz bin lira vermeğc roecbursu- bin durnrm çokmesiyle enkaz ler için 10 bin liralık tahsisat fi Kırdann Riyaseti altında 

retle ben aciz kulunuza on üç nuz. altında kalarak ölmüştiir. Hı- ka:bul etmişti. Buna ait müna- kar.ne ile tevziata ait luı.zırlık-
bm li istemek fırsabnı balı - _ Yeter artık, mel'un!. dise söyle olmuştur: kale ıkararı Ankaradan .henill ları tetkik etmek üzere bir top 
tettıniz! - Yirmi bin Um!... Dün Hiisevinin Ahmet ve gelmemiştir. Belediye bu hu- lantı yapılmıştır. Toplantıya 

Vezir, sür'atle ktlıcını çekip Vezir :yine itiraz edecekti. ~er Gülliln isimli oğullan ile ~ sunta yeniden Dahiliye Veki- İstanbul vı1fı.yct ve belediye 
ha\alandırdı: it~razın bin liraya mal oldugu- milin Arif i imli oğlu mahalle- lctine müracaat edecclttir. muavinlcriylo bütün kaza kay-

Belediye temweme i.c:ılerinde raz ylıksclır de.. Fakat yürü
dün de 1000 amele, 28 kanıyon yenlerle tı amvaybrı ve nakil 
ve 215 a:ro-ba kullanmıştır. So· vasıtalarını yürütenler i lerini 
dwı biraz daha muntazam şe- (daha az güçlükle) görurleı. 
hir dışmn naldolunmaktadır. Dığer bır u ul de eğcı· kar çOO 

- Kapıyı derhal açtırmaz.san nu d .. i.ınerek meram anlamaz de eski bir duvarm albnda D\ğer taraftan İstruıbul Be- makamları iştirak etmişt:ir. 
ba ın bir tarafa, gövden bir ta- diluıi zaptcbneğe muvaffak ol - oynaıyorlarken fıni olarak du- lediyesi kömür tevzii i§ini teh- Toplantıda hazırlıkla.nn sUr 
rafa gider! Bana Haruh bin Şu- du. Has bendcsinc dönerek: var çôkıuüştür. rin muhtcııf mıntakalarında.ki atle ikmali için lazun gelen bü-
ıı.ı.. b d"'rler! - Bu zata yirmi bin Hrn ver? Zavallı çocuklar enkaz altm- Hamevl rinc yaptırmayı mu- tün tedbirl~ alınması karar-

Tramvay seferleri şehirde yağarsa yollnro. kaya (lu.z) u 
dün bira 7.aaha. muntazam şe- dôlımek olur. Bu tuzlar karı e
kikle yaıniabilmiştiı;. ritir, \e erim~ kar <la ,.oselcrin ~Velit bin Mus'ap, hafifce ök- Diye kekeledi ve her mağıCıp da kılarak ağır surette yaralan vafık görmüştü. Fakat HaJk- laştırılınıştır. , 

aUrerek arkasında dikilen as- insruun yaptığı gibi başını ön.ü- mışlardır. Kurtarılarak Beyoğ evleri bazı müşkülatı na.mn Şnbrlmizde tevziot.a ait ha
kı..ı leı in'e i~aret verdi. Hepsi bir ne eğdi. Velit bin Mus'aıl, yirı..ni hı hastahanesine kaldırılan ço- itıbarn al,ırak bu işi ya.pa.mıya- zırlıklar tamamlanır tamamlan 
den kılıçlarını çektiler. Velit, bın lirayı aldılctan sonra içeriye cuklardan Ahmet bir müddet caklarım • ileıi sürmektedirler. maz vaziyet Ank&raya bildiri-

Topknpı _ Sirl;:cci, Edirneka- iki tnrı.ı.f.uı laki oluklardan a-
pı - Sirkeci ve Yedikule - Sir- rak gıder. ' 

-wezın·n 0-fkcden mosmor kesilen b""'rdı: ··lın- - Belediye bu vaziyet karşısında lecek ve tcvziata ba.c;Janmak • '""" sonra hastahanede o Uştllr. · ı · '-""l'71"'-e ı..... 1?-rak gül' du" .· - Kapıyı açın! Kaı)ıyı a· hk.k muna a raran geldiği tak - için Ankaradan c."";.. beklene-

ıkeci h tbn tamamen açılımı~ Böyle zmr nlarda i:,leti ço 
tır • mkmüstnakcc~ o mı} anlar ~ 
Beyoğlu ile İstanbul arasın- çı ıstcnıedikleri için (sara-" w.c.u.u l.J<UUI. ı:· !ı e hıkkında ta ı at ya- di d 1-'" •• .. d - ~ 

- Kılı" oyununu sonra'-·a bı- "'W t. r e r.omuru agıtma işini de cektir. Bu emrin Ankaradan 
" .r )$ pılm ktadır. kend' · - haz l dnki ınüna.kalevi ıöcktcye uğ- hatle soyley("bilil.ı.ın) hemen be

rntan Şişhane } okuşun un tc- men sıkıntı çekilmez. Hatt.i cg
mizk>nmesi işi de diin öğleye I lenceli de olur. Çivili bastonl.::r 
d ğru tamaınlannuştır. Fakat ve kundurnlar, lıaş ı;anuaıu-

rnke:ı.k çok ıı i olur, ya v~ir ! lki dünya nrasmdn. bir geçi.. ısı ) pmaga ır anmak. ne zaman geleceği henüz ma-
l 1 Bir bina çöktii tndırlar ı· d .::.:1dir Zıra askerlenm sirilen da ıa ı:azifcsini gören kocamruı {apı, · um C,t;u • 

afır'atli ve daha ustalıklı kılıç bır ~srkı mırıldanır gibi ahenk· Dün Beyo~>iu Arap camünae ----»il c:---

kullanırlar. Sizin öldüğünüze li gıcırtılarla a ıJdı. Yirmi ya • &.'Sim nin 77 numaralı 3 
yanmam da on dört bin lira al- şında hayata veda eden ve her katlı evi çökmü~tür. Binanın 
mak sa.ad tinden mahrum kaldı- yaşı babasına bin liraya mol o-

Be e iye bütçesi 
hazırlandı . · i · ~ Y• . ı tamamen kurtanlm~ -ğınıa yanarım! lan geııç kızın ccnazcsını çerı 1 

Vezir gözlerinin önünde pırıl so'üular. Çok hazin bir mern • tır. İn ·anca zayiat yoktur. 
pnıl kayna.şan kılıçlan görUnce sim yaptıktan sonra defnettiler I 

İstaubul Bclediyt. ve Vilj. -
yeti 942 mali yılı bütçesi tasla
ğı Muhasebe Müdürlüğü ta
rafından hazırlnnmıştır. Bütçe 

yelkenleri suya indirdi: Melül, mahzun geri döndüler. 
- Dünya yıkılsa on dört bin Vezirin te ssürü hepsinden faz. 

tira verC!mem ! la idi. Hem se'\'gili kızını kay -ı 
- Zararı yok ... On beş bin li- betmiş; hem de ne idtiğü belir-! 

ra verirsiniz! siz bir zoıbaya tam yirmi b n 
- On para \"etmezsem ne Hi- lim saymıştı. Bu şaheser soy-

zım gelir? gı.mculub.,.U ömrünün sonuna kn·ı 
- Hiç bir ey l:lzun gelmez.. dar umıtnm:ızclı. 

Ancak, oµ altı bin lira vermeğe * 
rozı olmazsanız cenazenizi geri Hfııı.ııı bin Şuayb, o gece bir 
gotilrürsUnUz ! d,ıkikncılt olsun uyu~ nmaclı. 

H:uun bin Şuayb, ihtiyar bir Hep kendisinden yirmi bin liral 
vezirdi. Yiizilne tükürillUnca nlan Velid bin Mus'abı düşündü. 
yağmur yağıyor zanneden çok Bı.ı herif nereden gclmis, lıütün 1 
utanmaz görmüştü. Fakat bun- Mısır halkının başına n:ısıl \ c 
lann hiç birisi Vclit bin Mus'ap- ne cesaretle musafliıt olmuştu? 
b. boy ölçüşemezdi. Bu herif ı (Aı1uısı var) 

HARP VAZiYETİ 

Maiyet memurları 
ta1imatnamesi 

mer'iyete girdi 
bu ayın 15 inde Belediye 
Daimi Encümenine sevkoluna-

Dnhıll\'e Vekaleti tarafından calr ve D. "mi Encümen tara
nıaiyet memurları için hazırla - fındau tetkikinden sonra umu
nan yeni tnlimntnrune tatbik mi meclisin · ubat devresi .içt.i
mevl<iine konulmustur. Bu ta· malarım sevkolımacaktır. 
limatnnme mucibince maiyet me Belediye ve Vilayet bütçe. 
mur! n iki sene sürecek olan sin ~e bu sene tasarrufa azami 
staj~ rıru muhtelif dairelcrd~ derecede riayet ohtnmuştur. 
murı.vyen günler çalışarak biti • • Biltçe azami 12 milyon lirayı 
ı eceklerdir. bulacaktır. 

Dahiliy~ Vekaleti kanunusani 
ayı icinde An.karada maiyet me 
muı'ları icin bir kurs açmıştır. 
Bu ı ursa stajını bitıren maiyet 
memurları i tirfık etmektedir. 
Vılayetler kursa gidecek olan • 
h\·ın isimlerini vekalete bildir • 
Dli lcrclir. 

Okullar yarın 
açııyor 

Br.._yram ve yılbaşı müıaas& 
betiyle 27 kanunuevvel cu. • 
ma.t tool günü kapanan ilk, or
ta okul ve liseler yarın aab&k
tan itıöaren tedrisata ba3laya,. 
caktır. 

---:» ı ı c·---
idarc dün 'e dün 6'k m bn Lan, kulnl. ve göz öı ill ri 

yerli ar ar pazar· h:ıtta herhangi bir kaza ihti· gö7 hikleri d ·rlıal t ik o • 

ı al ıl m:ılinc karşı araba iı;ılctmcmiş- nur. Eğlen eyi sc' nlcr buııla
arı çoğ t ıyor tir. Hat tramvay id'lresi mü- ra, bu er;yaya sarıl:uak -.c bil-
Süm.erbank Y erlimalb.r pa- henô slcıi tan .fından inceden rüncrek sokağa çılr ı 1. r. 

zarları miicssese& Üsküd:tr ve inceye tctkilc olunmakt:ıdır. Sokrı.klarda ve m ·ydanlnrd ı 
havalisi halkının mensucat ih- 1st.nnbulla Beyo·~,lu mn.ta- çay ve çorlıa kazanlan emre a· 
tiyaçl nnı ha kolaylıkla tc- knhı.rt a.rosındaki tramll. y mü mndcdir. I•'ıkarnya bedava bun 
min etmek için Üakudarda bir nalmlesi bu sabıhtan it1baren lan dağıtıılar. 
satış deposu açmıştır. Diğer ta başlayncaktıı-. Elrm ğin.iz, sütünüz, etini , 
raftan halkımızın yerli malla- Ayaz,paşa - Dolmalnhçe ara- yeyıp içeceğiniz apa.r~ınnanrruza 
nmızn gösterdikleri fevkalade sı da tamamen çılmrstır. kadar geµr, eJcr kim: niı yo · 
rağbet üzerim~ Karabük, Si- sa.... Zira esnafuıı"" böyie gun-

Antal d d y r l lerdc sizi düşünür ve ihmal et,. 
v..ıs ve yn a. a er u~a - Vasfi Rızanın e,ri.- metler. BOyle bir v le He in lar pazarların bırer şubesı a-

lın k lm • h tıkar imkanı kalmaz. Dizim Nı-çı . ~Ula arar veri iştir . Bu nı soyan ırsız ı:ıaı.ıtaPıııda oldug-u gibi (Hanw, 
ay ıçınde bu mıntakalarda fa • '!,/ "' ::ı 
aliycte geçilecektir. yaka a dı elli kuruşa .satJ:az. 

Bir motör yandı Bnndan bir ıniıddet evvel Şehir Karların kaldırılmnması ı 1 

G l tad y wl . k I tiy.1trosu aıtistlcrindeıı V.asfi' bayramın araya girm. · bir rr. . 
. .~ ~- a ng_mp~ ıs e e- Rızanın :Mecidiyelı.öyündeki evi- zeret tı=kil etmemclklir. 

sı onünde l{asnyenın Çekme- d"kk b. k -zı --ı . . . .. .. . . ne 8,ayanı ı ·at ır açı go u- Bir hanenin içinde, o h · 
ceta.r; ısınıli motörunde bır ın- lumc girerek 2 untıka tauakn, içiude ne olursa ol nn herk 
filak hadisesi olmuş ve motör- bir dürbün, bir mi taı· para. ça alakada.tdır. Benim \ zifeıu de
den yangın çı'kmıştır. Tahkikat lan Melunct Ali dün yakalan - ğil dive tu~an pcrd yi ell ili> 
motörün hava borusunun pat- mıŞtır. Melım~~ _AJi . ça} !ığı ta 1 ğeııken söndürml".mci teşeb · · 
ladığını ve inffiiikin bu yiizden b3k_alardan bırmı İstiklal cad- etmeyen bir adam t:asa\-vur o _ 
vuk b ld - .. . • dcs.ı."llde 361 numa.rad Adlere nımıyas::ağı gibi s hrin bru 

u u ~gunu gostermıştır. 20 liray , diğerini Perapalas km- yaöaı ken b yr2m vesilesi • Uzak Doğudaki harpler 
bugün bile 250 kıl-Om~trelik bir 
kıyı. daimi bir tehdide maruz· 
dur. Bu kıyılarda yalnız göz
cillUk de .h""Uvvetlerin ifraz ve is· 
rafını muciptiı·. Müdafaa cephe· 
sinin oynaJdıgındaki sebebi, 
hep mukavemetin kırılmasında
dcğil, •bir yandan da cepheyi 
daraltmakta ve mukavemet kud 
retini a.ı1.tırnıakta. aromalıdır . 

Deniz nakliyat komisyo
nu başka binaya 

naklolunuyor 
İnsanca zayıat yoktur. .karşısında aııtikacı Abrama le belediyenin yan çizmesi da 

-------------- 12.5 lir ya sltmıştır. Suçlu akla gelmez. 
(Başta.rafı 1 inci de) 

b) Bu mlisaraalnrda elde edi
lecek muvaffakıyet, Pasifik ha
ralannclaki muharebelerin tnli· 
hini değiştirebilir. 

c) Sing purun emniyetiyle 
de s·y~mdald ordu ilgilidir. t 

d) Uzak doğunun en büyük 
da\...-ıs:ru teşkil eden 400 bu ka· ı 
dar milyonluk memleketin mu
kaddemtı da bu toprakla.rdaki 1 
muhal'obderin iı..kıbetine bağlı-, 
dır. 

Singapur, birba kn yazıda da 
ıza:h cdildi~i gıöi, kıtalan, itti
fak zümrelerini birbiıine .bagla
yan bir geçit, bir can dr.man, 
kilıt noktasıdır. Onun içiııJ ıua
lczya topraklarında bUyük ku\1

- ı 
vetl<:!r arasında çetiıı, çak kruılı 
ve sürekli carpışmalnra intizar 
edil bilir. 

Çin Hiıl"'" inin i~ali, Singnpur 
için ilk tehdit işareti idi. Büyük 
Brtruıya, o günıerdcn b:ı.~ln.ya
rak Sing:ı.purda.lci faaliyetini 
arttırmıştı. Ancak, bir b3skının 
bu mertte bu kadar niihoş bir 
vaziyet ynrntac:ığını önceden 
tahmin etmek güçtü. 

Japonlar, do.r Malaya. dilinin 
adım adım müdafaasına imkan 
vermemek için müsait dunun • 
!arından da istifade ederek, ka· 
bil oldui;'11 miktarda. Uııgapur 
ya.kın kıyılarına. kuvvet çıkar
mayı tercih ettiler. Batta ~an 
kuv\'ctler, ınildnfan. cephesini 
geri atarken, taze laıvvetlcr ge
nlerde harekete gir~tiler. Ya
rımada ımüda.fileri, karalara her 
yönelmeyi kırşılıyor ve kayıp
W'a da uğratıyorlardı. Fakat, 

Tıiı·k vapurlarını tek elden 
id 1-e etmek maksadiyle kunı-
lan ve Liman Reisliğinde ÇGlış
makt-a olan Deniz Nakliyat Ko
misyonunun bundan sonra Dev 
let Dcnizyollan Umum Kil
c1ürlü<~iinde çalışmasına karar 
verilmiştir. 

Diğer taroftan 150 tona ka
dar olan deniz nakil vasıtala
rının sevk ve idaresi mmtiılm 
liman reisliğine vcn1miştir. 

Harckütın bu gcli§Uni, İngi
liz baskınmda da. kı itik mevzuu 
olmaırtn berdevamdır. Halbu
ki, basiretli bir baş kumandan 
olduğunu geçen yıllarda da tes 
ımı ettirmia bulunan Wa.verin ... "ı11111ıı111-...ı'1111.ııılllll..-lll'
Singapur mfülafaasını k'"llvvet-
lendimıek ~in, önümüzdeki 
gür.lerde de bu cepheyi çekme
sine ve damltmnsına ihtimal vc
ı ilehiliı·. Harpte, ancak harbin 
mantıkı hakimdir. Singapurun 
kara cihcti~en de s~ine 
ma:wadı temin edecek su.r-r.M.e 
metanet verildiğinde tered hrt 
edilemez. Binabcrin, bir rubu a
sır içinde ikinci lıir boE;'UZ mcl • 
hameainin cere~nına şahit ola
cağımızı tahmin ediyoruz. 

ITRi GECESi 

Büyük konserde Bar
lnönü de bulundular 

tstnnbul Koııservatuvan la'& 
heyetinin klimk Tttrk muaikfıal. 
ne tn:tısis ettiği konserlerin. 
tiçüncüsU dün akşam kalabük 
bir dinleyici önüade Franan ti
yatrosunda verilmiştir. 

Konserde Bayan ~IV'lliı.4 
hıönü, Vali ve Belediye lteilııl 
Liitfi Kırdar, feluimizde bu.bı
nan bir çok mebuslar vesaır,.. 
''at hazır bulunmuş, büyük aıoı
sikişinae atri) nin eserleri Ey
yübi Ali Rızanın idare ettiği 
konscrvatmıı.rın değerli alabır -
k~ san,atkarlnn tarafından ~ 
yük bir muvaffakiyetle geçilmjf 
tir. 

.Japonlar, Çin Hindinde bu
lundurdukları ordularını bir 
uçtan da beshverek Bfrman. 
ya hududuna sürmi~ n Çin 
yolunun kesilmesi vazifem bu 
orduya vermi11lerdir. Bir.manva 
da yığınak yapan ınüttefıkİt.r 
orduları da bu gayeyi lııulta!a • 
maya memurdlll": .Asyamn bu 
doğu cenup kesimi, ~ok kanlı v1;ı 
önemli.muharebelere sal.ne ofa
caktır. Hazırlıkların da bu mak
sada matııf bulıınt.'1uğunu sa.-
myoruzt ı-.Jılıllllllll,_,_,..,.. .. _. ... 

( YURTTA S=ABAH 

İzmir Belediyesinin f PoJis katili Halil 

çnldığı kıymettar dürbünü Bu yanuın ınaks."'dı h 
iade etmiştir. Mehmet Ali şeye rağmen elinden geleni y ') 
hal:lnnda tahkikat yarıılmak ü- m:u?a çalısan belediyeye tlırh 
zere adliyeye teslim edilmiştir. değil, bizi baza.n ihmal etmesine 

. . . karşı samimi bir site dir. 
Evının kırasım arttıran &ınıDı Mümtu s. 

birisi nıahküm oldu 
Yeşilkoy, Köyiçi mahallesin- f . ~ 

yerinde bir hareketi 
İzmir, (Hususi) - Belediye 

hayat pahalılığı karşısında ba· 
zı gıda maddelerinin halka neb· 
rin muayyen yerlerinde ucua
ca satılmasını temin içın çalış-
malanııa dellam etmektedir . .tık 
iş olarak ele .alınan pazar yer
lerinde satışların k<ırıt">lü ~ 
min edilmiştir. 

Fiyntları normal bir seviyede 
tutmak, müstahsilin. menfa.atini 
dü ünürken ıomüatehlikin de ,.._ 
balı fiyatla mal almamasını te
min etmek gibi tedbirler iizeria· 
de çalı§ılınaktadır. 

Ziraat Vekilinin lzmirde 
tetkikleri • 

lzmir, (Hususi) - Ziraat 
Vekilimiz B. Mıılılis Erkmm 
bayram ve yılba.şl t&tilindea iıl
tifa<le ederek Ege bölgesiıade 
bir ıtetkik seyahati yapmıştır 

Vekil Muğlarun Dalaman çift
liğini gezmiş. çiftliğin iki seae
de çak tero.k.ki ettiğini ve bura
da br ziraat kom.binası kur
mak tasa~da olduklanm 
söylemiştir. 

B. Muhlis Erlanen İzmir san
oa.t mektebini gezmiş ve buradaki 

mahkum oldu deki evinin kirasını 12.5 lira - Yen ı Sabah 
dan 16 lir ya çıkartarak kira-

lzmir (Hususi) -Kantar ka- :ıayaıı l{osti d~ 2 nci ~ye IVY""""'A-..s"'o"'NwE""""a"EIV'VD".JEvLvv-.1-... 
rakoluııda bir milnaka.;;a yüzün- cez mabkemesıade l92 lira 
den polis Enver Hıdırı tWlruıca para cezasına mahkum edilmiş Tiirkıye Ecnettl 

kprşunile üç yerinden kasden ve tir· SENIELIK 

tehevvüren yaralayarak öldll- .. • • • • ---• • •- e AYLll< 

r~ polis Halil AlJk•?ııı ~miz ~ O l H ( L I '-
1400 Krı. UOO Kl'fo 
750 .. 1450 • 

agır ceza. mahkemesındeki durµş I r ' 
ması sona ermiştir. 1 tü~iik haberler 1 

Haliliıı tayin edilen 21 8ell'3 ... ---ıl.:-..----------

S AYLLK 
1 AYt:.11< 

400 .. 800 " 
1~ " 300 .. 

TAKV)M 
hapis cezası hafifletici sebepler *Belediye Fen Hc:retı Mud!lrlili;!I Kasım 61 GÜN 'l AY ı 
na.zarı dikkate ah9arak 14 se-I Knpalıçarşıd:ıki Allpnııa han.ını yı- ._ ___ 

1 

neye indirilmiş ve müebbeden kılma tehlikesine maı·uz görerek tah 1360 
i.mme hizmetlerinden memnui- liJte ine lmrru: vcrmişUı·. Karar dl!n 7 1357 

Sil Ulun ı ci On. 
1942 2~ 

yetine karar verilmi§tiı'. M.n S<Jhibiııe ve kiracılara bfldlıil- zilH: • 
tzmirde karne usufüne aı':;~'yat Milraknbe Bürosu ayakk&.-' fg 

hazırlık blcıl:ınn bakır çivi ihtiyacım temin 1-----

hmir (Hususi) - hmirin ek- ctnıck.tcdir. Buna göre ayakltab.c:ıla
me.k ihtiyacını kat1 !'Urette tee- ra günde W paket bakır çtvı tcv%l 
bıt için Iaşe MUdürlüğünce tan- ediln>cktedlr. 1 
zim edilen fişler tamamen tasni! * tsttınbul Gümrük Muh:ıivza 
olunmuştur. Bunlara göre lznıir Mıldürlüğilne vcltllcten Gilmrü!t tn
tehrinin nüfusu 176000 aile sa· hl~ Veklıleti ilçüncı.1 sınıf mü
yım 56000 dir. telli.5lerlııden Kemalettin Arı!:bm 

tı:ıyin olunmuştur. 

ÇARŞAMBA 
Gffn91 Olte 

Z.31 1.24 
'l.26 12.19 
Aktam Yabı 

12 .. DO 1.S8 
16.56 18.:-?2 

ikindi 

9.41 Euat 
14.43 v: ... u 

lmaak 

12.44 
S.40 ı.-ııı 

~"' Ekmeğin fiş usulile tevzii hak 
kında hükfunetçe ~ bir 
emır yoktur. 

* tst bul Un!versftesi Fen Fıı- t============I 
kOtesı prof orlerlnden Keri:n Erim O İ K K A T -

çalışmalardan memnun olduk
hrını bildirmiştir • 

VeirH çarşamba giinU Anka.
raya gidecekt&'~ 

dün s:ıat 18 dt- Unlversite konferans 
sal nund:ı diatrnnatik: ve Rcnliı,, 
mevzulu bir konferans vennI tır. 
Konferans bilyü't bir dinleyici kiıtl . 
eı tarafından takip olllm!lustur. 

GuetcırJ::e g/jrulerl :n y&l.!lar 
r.c:redll$hı cd!lmesin ı de olun-

nm y<?t ka-



en 
antıca 

z ür ç ye değil, 
Türkçeye ••• 

l A N: l?ro1~sor Halil Nimetullah öztilrk 1 

il işinde belirmekte olan 
geli~yi ve bir çok yuzı

cılarıınızuı kendi yazılarında o-
bildiği TUrk1,1c ya.zına,ya 

duğru.. or meyillerini gördilkçe 
dil devrunınin almakta oi u"u 
lb ı yeııi luzı kar ı:;,ınu.ı scvın .ıC 
Jn d gl!imıyor. Sm,-yal var

ımızın bu eı ba.,.lı kurumu O· 
n dılini,,ın bu yolda kend1 var
ı .ı o ,ru ) ıirümeye ba: lamı: 

u ... -. m duygusunun rı 
lerotı J anma a 

stermiş oJ uyar ln 
li. t,, :ışkile v·anmnk 

ıan. nra başka bir ZBk 
v ·tcdiı. 

Dilı ı insun varlığında olan 
b.iyük mevkıi, ve inı; .n hnyat -
rı m lı ka.r..ı.kt r i c kcıı-

1 ktc olın ı hayat1 ı 
d \ mw.ca it.sana pek tabu ola
r~ k y ahta olduğu dilek u·-
• bir ahşkn ılık verir. Ve yıl • 

1 rca siirou bu alışkanlık sonu
cu oın:ı _, • ere ·rim değı~ikh !ine 
uymaya oldukça zorlulc göstc· 
r bifr. Iiele bi :m clı ımız bi 
yt ) Ha Jan 1 ri )' " ı ·ı k -
ttırün et isi al nda. kendi ö~ var 

-;,nı kaybetr dere esin b' t;.. 
ola.n bir ı de bu n.lı k'ru lık 

'li• tini dalın zor bı-
1 ır. Çüı kü bu ·ı 

lf(' ko 1. .n anlaşan kim~c er 

hareketi kendi adiyle söylemek 
lfizım gelirse bu sadece "Osman 
lıca,, dan "Türkçe., ye geçişten 
başka bir şey değildir. Ve eski 
"Osmanlıca.,, sanki ''Türkçe,, 
imiş de f 2J şimdi ort:aya konul
makta olan kelimeler pek koyu 
bır nelik <~Öst ren bize ÇO ya
bancı gelen kclime.le>r imiş gibi 
bunlar bir de 'Öz., sıfatını tak 
mak g ı.rdi"''' z. Osmanlı ha
:y atmın \'t Osmanhf'anın ne im
am hızim olmadığ nı hfılü anla
m. mı w asıl Türk ha.yatını ve 
'l i.u k«nvı Lulmay doğpı olan 1 

lıu~ ük devrim hareketinin önem 1 
ve değerini kavra) amamış, ve 
hundruı do1ayı bütün varlığlmız.ı 
cı r:n en ~ce bir hareketi lıalil 
henimseycmemis gibi olduğumu 
zu gösterir. [3] 

H. lbuki bu hareket salt "Os
manlıca,. dan "Türl,cc.,, y~ geç
mektir. J3üyük Türk devriminin 
nna yolu sosy .. l va:"Iığımızı yara 
tan bütün lnınımlarda bu yaban 
cı Jıay"ttan a!>ll kendi öz hn
hayntımızn germek olduğu gi
bı. dilde de y:ıbancı kül • 
tü ün nsı!4arca ':r • rk 1·a:rlı • 
ğı da hiç yoktan cğcmcn kıldı
;:;ı "Osnıruılıca. ycrinıa Türk 
,;iltiiriinün baı;; kunımu olnn ve 
ı,l:~di diiimiz alım "Türl{CC., ye 
grÇillck ve ~urkçe,. yi bulmak-

d vri.m n. i ce yn adıkl rt 

"Osmanlıca,, \ar.lığın i'iinde o! 
\ <..r' w ın sosyr.1 kunıı:rıl:ı.rmı Y • f 21 Ger ._k bu d: 
p n b türlii olayları yabancı 
bir kültüriin elemanlarından o
ıiılmüs <>hır 't n.lıyor, \·c kcndı 
sosyal varlı ·ını da bu yabancı 
' rlık irind yaşanıakta bulunu 
}lor i 'i. VıU rca yaşaııan bu h · 

ve 

---oo--

YJı;NI SAllA.R 

ist ın lehi 
--00-

Çörçilden daim·a meş
rutiyet mes'e esinin 

ha bin onuna kadar 
teh"ri istenildi 

A • Bombay, 6 ( .a.) - Kongre-
.ıu.a ...... r a şı ye ve fiislüman birliğine faal 
sog"' uklaır hala tfr r.ckilde iştirak etmemekle 

beraber Hindistannı siyasi işle-
edi yor rinde mühim roller oynamış olan 

Hindistan ileri gelenlerinden 
Ankara, 6 (Yeni Sabah) - mürekkep grup Vaşingtona ve 

Hafif atlatılan Malıköy • Yeni· Çörçile ynzı ile doğarudan doğ-
doğan arasındaki tren kazası, 1 ·· B 
bu hatta 1naka.ffitı kısmen sek, ~C:.~~ etmiş!~ u 
teye uğratmıştı. Dcnıiryolları ti t ı · · ..... _ b' ·ııa 
idaresinin fas1Hisız devam eden 1 ru ye mcse csıuuı uar ın ıu -

yetine kadar tehici v.e aşağıdaki 
çnlısması sayesir..de hat dün ak- t.cdmrlcrin: alınması isten.ilmck
şun i lctmeye açılmış ve yalnız tcdir: 
bir ekspres Istanbula aevkedil· j ı _ "Merkez icra ıneclisiniıı 
ıni~tir. Bu suretle tstanbul - An- genişletilerek hakiki bir mılli 
kara aı asındaki ınfina.kalat ye.- 'ı hükiinıet haline g~tirilmesi, 
nidm te ·is edilmistir. 2 - Eyaletlerde halk hükCı-

Yarnları gayet hafif olnn bil.~ I metlerinin· yeniden tesisi, tün kazazedeler evlerine götü- _________ _..;,,. __ 
riilmüşt:ü.r. Yalııız kimsesi ol- p • · ı~ t 
r,,.adığı n."'llaşılan ya!:lı bir ka- as IK te 
dm. istirahat için lıastahaıtt;do 
alıkonulmu tur. 

KIBın sıd ti ile • kapanan 
hr.tlardan s·vas . Çetinkaya 
yolu do. temızltuıerek işletmeye 
açılmıştır.. Bursa - Mudanya ı 
hattı kapalıdır. Bugün bu yo
lun da açılmasına çalışılmıştır. 
24 saa.tlik bir fasıladan sonra 
Bur<...a - Mudanya trenlerinin de 
tekrar işlemeye ba§laması kuv
\•ctle muhtemeldir. 

-k Ank:ırada. kı.1 bütün şid
detiyle devam ediyor. Soğuk 
derecesi tıfır altında. ıo. geceie
leri ise sıfır. altında - 24: ü 
gcçmcktedır. Bir çok c:vlcıde 
ımusluklaı daki sular dowuuş, 
borular patlayarak buz parça- ı 
Jarı fırlrunıstır. ~ellirde 10 da
kikadan ziyade yaya yurünıek 
zor bk i§tir. Çünl ... ü soğuğa 
dayanılmıyor. 

japon asl{eıi makomlnrı, 
bunlara evlerinden dışnı ı 
çıktıkları takdirde lmrşu· 
na dizileceklerini bildumi~ 
lerdir. Amerıka Hariciye 
Nazırı, bunun doğru olup 
olm d •ğl: hakkında bir' şey 
soylememi tir. 

• • AP IHD 

Londı·adan bildirildiğine 
göı e, Yuruıtan kcsimind~ ln
gınz kıt an geri çekilmek
tedir. 
S,ng:ıpura 350 kilom tre 

saiede bultur.ı.n Ku tny -
y;:ı.re meyd ı japonlu.rm clin.e 
gec;ıniştiı·. 

Japon t yyarcleıi1 Malaka 
bo;;azında müttefik gemi kafi
lelerine hücuın etmişlerdu·. 

\atta d<.'vri nin yaratacağı de· (B ~ .ıfı 1 inri c~) 
ı.:• :ik1

' -re hl süphe vok kı bir- konferansı ~akında toplnnacak-

Bir şilep batmıştır. Sing:ıpu
ra yap\lan bir baskında askeri 
heclcller talıı iq oluıımustur. 

r lgfüz kıt:.ılarınm sol cenafıı 
tcl ıt u ınıl olduğu ı n J..-uv
c::.lcr olı:az dnha geri allnnus

t1r. Bir j pon tayynr.esı du;ıü
riılmüşlür. U nbire ısınlrunaz, ve bir yadır- t.ır. Berlin, cenubi Amerika dev r 1a 1 \ rC'Sİ pek ta.bıi olar.ık letlerinin Jwüh\·er d vleUerine 

ı ıava girebilir. J:ar,!:1 harp ilan etm leri icin 
Sosyal hay tln en başında <'· Btrleşik Amerik nm bu d vlet-' 

1 n dilde i e bu irkilme v y . kr ü1..erinde tazyikte bulwıdu-
dırrr ma daha çok k<>ndini füı· ğunu hah r vc.riyor p. tman 
t rit. Nı 11dm devrim başla,}<L • hariciyesi, konfc:rnnsı Ce:nıhi A 
l l Ja.r g C J n VC dilin aı::ıl k 'ldi mcrika dcYletlctinin mu.lmdde· 
\<.ır -ın kavuşması vol mJ ru.tı bakımından ka.t'i mahiy tte 
o' m hJ.rd t içinde milhyct eh.: · toffikki etmektedıt>. 

kıU~"vti.d:ıi' =~~aeı n b1t ~ • İngilterenin ~"'-0 kova Bü.ylik 1 
ı al de bt' h rekcti ı...-- 'ıns ~· \ Elcisi Sir Stofford Gripps'i.Jt 

lA:.!-1 - bugünlerde Laru.:lmyıa·vdeti b•·k 
oruı kcnıfö:ıizi uydurma yolunıl Iemyor. F..ondıaya ~bre, hu av-
h hz iler gidebiliyor ' e g r ' • d t. BüyUk Ek.'irun yn kabinede 

MALEZYADA 

Dom<.>i Aj nsı japon milfrc
zcleı inin ~.falezyada şa k s ılı i
linden itrnaTCn cenuca doğru 
it rii mcğo d ~ tW l l'llli 

bildiriyor. Kuantn.n t yy.are 
ml'yd::mmm i gnli CS1l smd. 
j ponlırr; upO e ir, TO t: nk, 70 
ot ma · • & top rı.lmlşlardır. 

Kcra d:.t ·• ni r İn · · ı.e- 1 
ri ıne' z" erinde ı afmı} nlışı-1 
yorlıı.r. Bu. mıııtcl.:ı.da. Wdct
li muharebeler ecre' :ın t>lm • -

h bir d nı n alabiliyor d ılız. mlihim bir. vazifeye tayini yahut 
Bun hn dolayı de\rnnin elk si müttefikler harp meclisinde 1n- rı 
a tmdıı (' 'Vhnin keı ı''111' z<ııl-ı- D :.ı ~ıZLERDE 

tedir. 

· gniz nmrab ı::ı sıf tile. Va~ing • 
1va b1 ladığı bu u~ :na l r ·~ e tonıı gö tlerileceği mc clesiyle I.omh:aıd dola n bh· yi-

tındc c"'k lıcllıne yerme Orta'.a alikadarılır. İkinci ihtimal dalı den kurtarmak icin miicadele 
lmı l..m yen l ir l~e- c kııvvc.1.li görlilüyor. aya göre gore. Amerikanın Pn-

l ı yi görünce ona "üz Tı.!rk ., ., ve anlıya! Ar.ıerilxu'laı hazırlıklar sıfh<.teki bir fılosu, Havai açı-
dıve ad t.ıkıyor, ve bu y21n 1 c- :ı u n '" ü r Amerika istilisalüt nruw·hğı- ğu:. bil:' j µon filooiyl har-
limcyi sa ki hiç du.} u1mamı~ Fr:ın~ca nın bütün otomobil endüstrisini be. t tu: mwıtur. Bir Amerikan 1 
B'tilrncmiş esrarlı l ·ı yet • Fr.ınsııca harp imnlU.tma tahsis ctmC'ği zırhlısıll'm -u· bıasaı:a uğradı-

miş gıl korka korka al r yL: d ru·r, dü~ündüğU bildiriliyor. Bunun ğı sö' Lnmektedir. 
V • dile n ~ıı yerleşeC'e'6inı tıt I• t d t.n bat- için. 10 ii.işilik bir is.. ko:cıitesi · H t 
}ı tasalı dü.,ünerck bu Y"dır •• Amenknnm eron mayn a-

.., .. krı b ~k. t~k5mül ytızl •ri olduğunu kw..'Ul.mUŞ,tur. r y cı gemisi, j p tay.. le-
~nın türlwiı türlü yüı.lerıni g • :ıtıkcrı E;öslcrlr; \"e heı nesil bunlar- Bu komite, büfün imrı.l vıısı- ri ·le yedı saat 1Şlll! tn. 
Çtrme ·o Ubrraşıyoruz. c1aıı lıir şey nııl..ır \'c nnlıycıbilir. talar.mı bir araya getirmek iizc- J Icron 'a biı· bomb isa.bct et-
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1 
çok belirtmek için bu clıl.n kemll nunda. ni~·et bulacaktır. Kam· tayyarenin biicıınını_ıa ı ~ en 

a ta tiıı üI vermeye hiç se- gr.uncri !.. :,.dıl:ı «Ar. pi':!> ve <Acem- yon imalib talıdid cdilzneınistir. mahirane ma e:vm ılc tma-
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Cl r 
Sl tırı ıyor 

(Başta1afı 1 nci sahifede) 

Malta. wfasında İngiliz ha· 
va meydanları bombalanmış
tır.,, 

ltaıyan tcbli-·ne gi)re, Age 
dabia \•e sonum cephelerinde 
ilci tanıf arasında şiddetli 
topcu fruıliyeti olmuştur. Si
l'E.Uaikte İngı1iz kuvvetleri 
gerilerinde hır ço • fnaliyet
lerd · bulunan ltal~ ve Al
man havn teşe ckülleri mü· 
him mm·asala merkczlerm , 
motöt'lü vasıtalar tahşidatı
ııa ve h t hnlinde bu u
nan birlilda'C taa.ı:ruz etmiş
lerdir. Bır c zırhlı otomo
bılleı: yakılmıştır. 

RUSYADA 
(llnşfarafı I inci sayfada) 

bildiriyor: 
Sovyet kıtaları son iki 

gün: ~ Kı a 70 kilo· 
m tre 1 adar- ilerfcmi erdir. 
Gcncr:ır Lo\'Ov.Fln: kuman
dasındaki Sovyet kıtalaTı, 

Almanları hemen biitüıı 

Ker:c d ıı. ~kar· 
n lardı.r. 

AJm:ııı teö!lf'.;"inde §t111l 
ya.zılıdlr: ı 
"Şa1 k ceph 'ttin merkez 

kesiminde muharebeler devn.m 
etmektedir. I<ıtıılnrımız mü- ! 
daL atı;.l ve. ınul · ta-
arruzlaritle düşmam ~ za-
yiııt:ı ~t:Imıkt::tdırlar. 1 

Fcodosyn eh arında ı.araya 
çık:ırılan Sı.wyet kuvveCcrilc 
ö tori... aı:r<tiında L 1 unan g .. 
mıler muhm ebe ve v t lHI
IenmL.""ID nntvnffakıyctli taar
ruzlarına lletle.f ofmuşlardırı. 

Seri bir hücumbotu batırıl
amş ~·e üç nakliye gemisi h..ıSa- 1 ra ugr.atılrr..ı; t:ır.,, 

Anl~artı., 6 (Yeni Sabah) 
Bayram dol&yısi l fasıla. veril
miş alan Reiskümhnr !smet !nö
nü'nün mebuslara \•cıüıği ziya
fete bu nkş;ım tckı ar Çankaya 
köşkünd ba..<dnnmıştır. 

-0---

Bir lngiliz gazetesı 
Alman hazırl:k arının 

suya düştuğü nü 
haber veriyor 

Lond.rn, 1 (a..a.) - 'llmcs ga
zetesinin Alınan budu.dundnki ı 
muhabiri bildiriyor: 

Vi.'.1inin mıh vere iltihak ederek 
Alınanların Fransız toprnklnı:ıu 
dan ge~mdcrine kati.yen mf:.ni 
oi.masıwn Almanların Akdeniz 
içuı lıazırladıklaı.:ı p!:"uıf nı.:ın su
ya. dfu.:mcsinc sebep oldu<Tu Be.r
liıun iyasi ve dl1f]omatık mah· 
filleı;nde ar.tik liiç kimse icin 
bir sır dcgildir~ M"aı·e al I'eten 
Alınanyaııın Vışi rejimini dl'
\•.lı:mek için r.Ianlar h::ı.zırlndiğı 
.u bildiği içi~ radyo malüm • 
olan hi · · irad etmiştir. 

M: ı e:- ati u maksadı .Almanya.
nın İlet' • rm li istedi I Dn.lınne 

lcri oı tadan knldırmak idi. 

zvel .. 
• 

mesaıı 

Japonyanın rolıinün fürleşik A· 
·k:ı Bil.yük Bıitayna.'lın 

Çine ve Rus ya. yaptıWar.ı wyar
c! m yolun kl'. mek. oldugwıu 
an1attıkta.n sonra. demı tiı IH: 

ti var.nma.-
"'" ... uı.mled.ik ne dclı

§ te kapıldık, ll.! de ınkis.a.ı.'U 
Ue,~. 78 inci kongrenin bu 
içt ıı 1: ı buna delildir. Z b:u
mı:la hfı.!run o azimli kara\'" 
r: 1 u, dılny s lhunu ölclüz:mcl{ 
iQn sl · ~ b.azıda. n \'e ellıil' 
lıği y p::ı.nhr hakkında hayırlı 

1 
di:.'ği l dir.,, 

Ucld k ybed.ilen yerler-
Ctim l"C'i&i bund n s r.ı. I 

. ~ . de tel,rur Anı · an yr.ığı-
hmır (Hu;:usı - Ziraat. V~- nın da:}..,~an ağım e> !emiş 

kılı B. Muhlis Erk.men. "'clırlllll7. ve V: · f!:ton, ÇlL'lg - l\.i~'d" 
~ tc~inc ~cvam e.tm:ktc. • s n iki z:nrlın toplan n 
dir. Vekil ~r~_:nızde bu yıl uze- konfer:ı:n .. lardaıı b.:ı.Iısc 
rindP geni[ u1"ude çahsılan mıl- "Bu Jirıni l mili vulnız 
Iuk \'C uc demm ve ir gibı ıs- zımu h t ikriyl değn har 
tihsal dı~zcnlen işiyle mcı:ıgul 

1 
bi bütün ~fhalarmd bUyük 

olmakt dır. oıc·ro:e sevk \C ida etm k iı-
Memurlar f aşe işlerinde 17ro birleşmişlerdir.,, dem.iş- 1 

çafıştınlacal< tıı~:... .. mtı t ·h d . _ . . . . .. . . = eruu ere eH·ı c n 
öbrı·cndıgınuze goıc, M~~~ Ru~ ·elt m sajına şuyle dc\am 

Korunm.ı lrnmmunun clıgı ttmı§tır: "Dl.Lllya hem Hıtı re. 
S"' lalıiyette"!_ i tlfı. d ! t·ek ı €1l1 d Allnl'ıa kiifi hnynt salta· 
d'evlet d!!lrefL:ırının, resnu 61 temin ed.c.:miyecek kadar kü -
hususi mües.,es erın ıntihab • · ür. nazil r buna dcl olmak 
dece«.leıi muayyen mm.tarda üzere dünyanın her tarafında 
memurlarına iuşe tcşkılat.nda ~ t:ni Al 1 diltıi zor • 
vazife gördüruTecektir . ı ~'lb cttirmeğe nıntuf pfilu-

Ankara. Bclt~y<:Si vcı il.en lıı.rmı iHi etti! '. B'-l plan mu-
bu k~.ı~daıı bilıst~fade d~ırc cıbin"c mukaddes kit ve. Me
vc muesscselcrden ı şe te.·kılf1- sihin ·ı.c y ine in Kanı f 
tında çalısncak menıurlaı m g ı \-C ~ lcı kılı konacak -
listesini ç rnuş ve vazifelerim Bizim. bedeflerimı aıihtir: 

Yardımı yerinde ve za
manında yapmak lazım 

""üruı. le kararının er 
verileceğmde şuphe e i~ oruz. 
Ancak bu karar bir an evl---el 
tebliğ edilse de La.kir halkın 
g rçektcn sı 'nşık bir vaz:iyet-

b lunduj;'ll k~:crdnş - · 
l ıinde mubtaçl ra küm 1r 
zü imkan içine girebilse ne ka
dar iyi ve yerinde bir ) ardı 
olur 

Yerin ve zamanında y 
lncnk yardım bir mi 
k met ve ehemmiyet k~shcdcr 

e vaktinde dağıtılacak on ki
l l:C..mür yll7.L ce kilo kö -

ütiıu temin ·ı: ~ min-
net v duyg ı ınu ya-
ratır.. 

bep yok1ur. Konul n bu '"ft rk- cc> ernmerlerc uyguasuz bir yazı yR- Saint • Pierre adala1"ı 1 ~ <lan bir limana ğınmıştır. 
~ •• k~mJ~ki~n h~hıqi zi~~~~ç~n D~~ilm~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •·o manlı cd'bi,. tnr:ıfın~an or-

1 

ı.. nlıııı h'1tırl::ım ı ... yeter: V~ktile 

keııdileı'ine bildirnıi.~tir. Körl tiril<ın ıııetl zorla ka-

tava • tıl·u-ak hi yoktan n r\ m k Kem:ıhn 
yerini tutmuş ve yıUarca bu c.· I'C' irden kop:m 
'l ürkçc hclimeyi asıl Türk ~C\ .1 
rcshıtlen kovmuş olan "Osmanlı 
en .. n' •erine geç n ve J di 
cevresin Iuııvuşan "Türlcce,, dır. 
Ve ~ıllurca süren bu b:ıslrınJa 
ynbancı kültür dilinin kelime-l 
l n ya!m;r; kendilen gclnı ki 
lmlmamu', bağınlı oldukları ne 
l r ku lI · vaTs:> hen ni de 
birl"kte getirerek ve Türkçe ü-

~crine eğl;'"llenliğini · ı, ı • -h 
yürü~ e başlayıp_ artık Tilrk-

1 S b ·k d '""I 
ecele bir varlık, bir yru ama ka- er U! OK arına 
biliyeti b rakmıynı ak o yab r.cı a .... J n 
kültür clili: blltün kendi kelim - .... 
l rile ve bütUn kendi kurnlfanl, Londrn, 6 <a.a.) - Hava ırn-
rJ. ürkı;enın yerine cmi~r. r 1 J ırare.fin Jı gfuıkö teı Iiği. 

B" ük Ta d rimin.e lr" r ş rb ·rkcaki dok! r, pınart si 1 
siırcn bu eğemenl. 0 .. -::ınnh lb... gc-~ i bombardıman savaş tay-ı 
~'lt.l:ımn:. l:endi dili olruı "O~
lıra.., dıı Kendi VQI"hğına şuı rull ynreleri tarafındnn bombalan-

ve kentlinin ofüuğu ml tn-. Sttlıil \Usİn m nsup 
·· ÜJ.\m "Ton 0 Iıa~tın u:!Sl ti- bir. tayyare. gece, Holandanın 1 

bilr kun• ~ıa.rı biz{'r birer cekilip Fn7. adası RCt~nda düşmanın bil 
Sitm ye. ~·e. yerleri Tilrk kül- yiık bir malzeme.. gemisini bom
türJnde! ı yapılın ... sosyal ıcu. ,Jt1JınRtır. Bu hücumdan sonra 
l'U ru: 1: ye ~. ladı ise; bu.- infiJlklar görülmfu Ur. Bu barc. 
nun gibi lilde ele o eski h •· tın ketler ueticesind biç bir tayya
dıli 0 1an "08m11nlıca1• keliim~Ie.- re noksan değildir. 
ı-e tıin aya ve onun yerino 
''1'iirkçe., ltclimelQr ge~:ı: 
başlnmıetıl". 

u · \~ gerekli o 

Yeni diyanet itleri reisi 
Ankara, 6 (Yeni Sabah) -

ünbal bul Di n t~ 
liğine, !.st:nnöul Üniven;it si 

Ordlnacylis Profi ırlerind n Şe 
rafettin Yaltkaya tayin edilmiş 
tir. Bıı hususta. hazırlanan ka
ram e yüksek "ke arzo • 
lunmuştUl'. 

- Ha lıay ... Ama bana onu 
sordu. sem. Ben unutmadı. Ak
sam gideceğim e\·ind.e. Kocasi 
y3lllnda so.racayim. Bn.kalumi 
ne söyliyecek !_ 

- Aman Aspasyacığım; böy
le rezaletlere.. lii.zum yok, bak, 1 
demin senin hakkında dayım fe. 
na dü5ünüyor, diye nasıl kızı -
yorduıı. Şimdi de sen: bu kadın
cağızdan şüpheleniyorsun. Oldtt 
mu yaı? .. 

- Fena dil ünmüyor ben. An 
layım istiyorum. 

- Yok ... S!ı.kın na ... Eğer bıı 
kadının .C\'inc gider de kocasile. 
lılr mesele ~ıkaı ırsan beni bir 
ru.lın ıtöremezsin. Bir daha sem 
ti::ıe ugramanı seıin.... .. j 

. - Ah, a-h. nh ... Kuçuk bey 
bır dalıa gelmiyeeek. Beni için 
çok feıın scy- bu... Kale. bir de· j 
f .ı gr- me. Çok iyi 1Ya.p~k. 
Benim evde baska h"adınlarla 
korte yap. Olur böyle ir? .. 

- Cmıım. korta ettiğimi kim 
söyledi'? B'.!ni fena. bir vn'"iyotte 
rnL gördün? llayır.. Sen nklııın 
gc.lcui söylüyorsun. 

Şıwket bir taraftan kıil.a ~.e
ki. iyar, bir tnraftnn:. da giyini
yordu. Fakat A~·pasyanın ncre
dE"!ll, kimden aldığını ve ge!'rdi· 
erini bilmedi(;-1 elbise' •i. gömje • 
~. t:> 

ği, kırav tı takıp da n ·nanın 
kar~ g ince gül: eki ağ
lıı k m-: nda !i ırdı, kaldı. 
Koiları kısa, cck ti lnsn, pantu
lonu: kı bir ,.lbise içinde cski-
sind da k 'k bi m:mz:ır.a 
::.hm ı. :ın Aspa.sp -
n • hl in· d izn.leye v:ı. "thm 
crtti. _ ket: 

ı~- -
~ HA ç 

Ç~ "ren: BEHÇET SAFA 

- Bu ne? Bu ne yahu? Bu el- r 
bise kimin elbisesi? Nereden aı-1 
dtn bunu-? j 
Dıye sordn<!u zaman Asp - -

ya dclikaulın~ kendisine. atıp 1 

tutmasına m hal v eden: 
- SUkri y tıı orad Bir ap- 1 

tal soc:uk \erdi bunları . 
- Nasıi çocuk? Aptal, sal • 

la.~ti bir herü mi? Şöyle kır·ı 
mızı yUzlü: 

- Alı L. İsmi Aın t .. 
- Allah k:ıhretsin o ib · 1.ı.c-

r!f i. Ya Şükrü: neı d imiş? 
- Ne bilczek o budtı 1a "·· Git

ti, dedi. Sizi söyledim, elbi3c' 
yok, sokağa cıkmaz, ne yapa -
cak simdi? dedim. Bnııa bunla
rı verdi. 

Şevket başka y:ıpncak i1;1 ol
madlğmdan çaresi-.& teni kızma 
veda etti. Çıkarken: 

- Ha Aspnı.;yn, dedi. Bızr u
nutm . R ]; ben Hamt geldim. 
Sen de bana gel, beklerim. Am· 
ma S" kın vnn:ın ~ i d 'Pil 
hn.. ~ükıiinlln (Vini bilivorsun. l 
Bt:! or-..ıia''llll 

-Çok iyı. B nim iş yak. gcl.e--
cc - i m ya.. H de 
bt:kfir e:vd~ 

~ 1. 

Sad sabah knrn.nfıkta :er ne.' 
Bilirsin ya, ben goç karnarmı. , 

r Aş A E G LE T ry o R! j 
Şükr.iı d<' Şevket gıbi scr

scr.min biri idı. O d:.ı. Fnıns~ 
m i bi · h"' t 
bir sen c.vvel bütün gedmiııi 
tcnıin. eden babam ölünc.c alış-! 
mava mecbur olmu tır. Bir ec
nebi sigotra şirk tindo memur 
idi. Asnınlımesciddc üç. !ı 
bir vde otuı:eyoı::du. Bu evi ı'Al 
metli bnba.sından k::ı.lnıı ~ya ile 
di1.yamış. dö.·"m · L Vfı.kıa bt c ş 
yan111 mliblın bir kısnı nı, ile 
satılığa çıkıyordu. li'akat ıı:ılô. 
eski kon ğın saı ı kadife' tal·ım
Inrı, s cl' mJtmti mıd'!:n 1 ;ı;ı 
paı ~ r, cevi.ı mUk b"r knr 
yoin üç od: vr süsl e :te j ü. 

ŞükrUnün Şevketten fttzfa o
la k lhıro n ve fek.isi -vardı. 
Çapkmllğ · rhosllık ve ltuır: r 
bazılık da knrıs11Jca :ııır;.;"k ııol..
sanı, ynltmcılık, ı;yaRu.riık b ıc:ı 
gösterir. Halbuki işjo doı?rusu, 
"' \'Ketın bir tek h"l.U ·ru k tn· 
Jara lı ı efasıilığ:ı .... e kı:tdm-
lhn Jtandımuı.at idi. Bu yilzcl n 
~cvke.tin: ittikap etliği ralnrllal' 
"" çılgınlık!Pr, hafifliklı·r ·:ı~ı
na \>e ·r, m t r · rilJ •b:IııJ•. 

~ıkıii,_ n srl a :tı -· {·goı -
t:ı sırJ. ı .. yn b , • 

luç ,. itm .Y cfu. ı: 

- 'IıJ'' ... :t'ank kac1ıır boyun
!:ı. .r:ıırt1ğın i~ bak. U1an adam 
U:.n1mafu,$ bza b::..şkasının cl
lf ci>krini h e e:der mi? B.ır 
ek :mva!lı ŞükrU sına evini ema
m:t ctm.i;;. ~~ \;aktindc. y;;tiş
ı cıcydim, Qf' !;nn.. incir dike:
(;;kil •·ınn·n lesenc.. 1 

- Emme dalıcl. ........ .ltUlı deyulf 
b "Uln 

-Peyin 
J 

\ 

• 
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HfRGELECI IBRAHiM 
YazG.rı: t.'1. Sami Kr.rayeı--.--

/ Nalcil oe iktibcnı laaHrı 111ahfuzdur. J 

Dallasl var: Pol Pon-.'un J ".· 
ltit diye kırk ~ sene c ı,; el çıkar 
~ ydz elli sayfalık ~ kitabı 
vr.rdır. Bu, kitapta Kc : Meh· 
ınetten, Kara Ahmetteı . Koca 
:Yusuftan ve güreşlerinden ba.h· 
ee<ler. Yelnız bunlaıdan cleğil o 
samanın en meşhur pehJıvanla· 
rının reslmleıiyle beraber ölçü
Jcri ve yaptıktan güı eşler bu 
ikitapta yazılıdır. 

. Bu kitapta Koca. Yusufun 
~kkasım yt on beş oıkka gös
leril', boyunu da bir metro sel: • 
tlell w.:kix. 

Bilmem !. d.11 pehlivan ha· 
kem,<. ~a ne kadar IL haz gös
teı yun? Acaba bu eserlerden 
haberJar mıdır? Amerikada 
Ko •, Yusuf hakkında çıkan e
serleri buraya sıralarsam say
:falar dolar. 

Yani, ben kulaktan ve Koca 
Yusufla. bir arada yaşayanlar· 
dan aldı~lllll mallınıat ve vesaik 
le ıktita etmedim. Ve edemem 
de.. Çünkü ibuna vesika dene
mez. Avrupada, Ameıikada ncş 
rolumnufi ltlta.pları da k.ı t ı~tır
mak llıımdı. 

Bu kitaı>larm hepsi benim kii
tilphanemde mevcuttw-. Maale
sef bu kitapkınn ve mecmua 
kollcksiyonlannın Avrupada, 
Amerik.ada mevcutlaı'1 yoktur. 
İrfan hakem bilmelidir ki, biz 
kitabi adamll. Yalnız ağız dol
masiyle yazı yazıp söz söyle
miyoruz. 

4 - Koca Yusufu dünya yü
süno yenecek gelmemiştir dl -
yor .. Hatta Hcr~clcci için de 
böyle kQnmıuyor. Feseuphanel
Jab, H ttfı. pehlivanırn diyen bir 
adam böyle konuşa.bilir mi? 
İrfan hakem, Kavasoğlulan • 

m, Makarnacıları, Kel Aliçoları, 
Kara Bekirleıi, Yörük Alileri, 
Kara lboları ilh .. unutuyor inu? 
Koca. Yusuf, yalnız Arnavutoğ
lu ile güreşmiş olsa idi, acaba ne 
olurdu? Yı:ı, Hergeleci!, 

* trfön hakem p hlivan, Yusuf-

hem de sizin gllre§inizi görmil· 
gUmdilr. Biz size bahııiyeli 1r
fıan pehlivan derdik. 

' 

Aklımda, kaldığına. nazaı-ruı 
siz Haddehaneli idiniz .. Ben, si
zin San Haiızla. bir güreşini
zl gördüm.. Ufak tefek bir pelı
livandınız .. Elli sekiz altmış ok
ka kadar galiba.. Küçük orta 
pehlivanı.. O vakit Hergeleci 
ço kfütiyardı. Ramide oturu
yordu. Siz nasıl olup da bu ih· 
tiyar vo ortadan çekilmiş olan 
bir adamın çırağı oldunuz? 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerınizi fırçalayımz, 

. . .,, 
., .... .~· • .: ••. ~: .. · .·-14. ' ·-.·. ·~!' .·-...: ~"' 

Yok.sa, siz benim tanıdığm1 
Bahriyeli İrfan değil misiniz? • 

lstanbul tuazım amirlıli satmaıma komisyanundan 
()labilir ya! Bdld daha. .ihtiyar Be.herine 450 kuruş tnhmhı edilen SOOO ot1et tnhtn ambnl:\J sandığı ynp
eski bir pchlivansımz .. Ve, bu tırılocnktır. Pnz.arlıkln eksııtme~l 9/1/042 cuma günü sant 14,30 dn Topha
sebeple Hergelcci.ııin çırağısı- nede Lv. Amirliği sntın almu komlsyonund,\ yapıl:ıcaktır. 500 ndetten n. ;;ı 
mz... olınnmak üzere oyn ayn tallplcrc ~ ihnlc ooıl bilir. Ni\n1uncsl ko.nl -

Biz, Hergelecinin çırağı olarak yı..nda görülür. Taliplerin knti teminntlnrile ocl ı vnkltte komisyona gcl-
namdar birisini tanıyoruz ki mclerJ. .(473 - 60) 
dünya da onu tanıyor: (Cihan • • • 
pehlivam Kara Ahmet). 4X10X2 - 8 eb'adlnda 5000 adet lata nlımıcı.ıktır. Pruo:ı.rlıklıl ek•ı1l nc-
Meğer, siz de varmışsınız. sı 8/1/942 ~mbe günü saat 14,30 dn Tophnnl'de Lv. fımlrllğl satın alma 

Çok teşekkürler ederiz. Bize komisyonda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3000 lira kat'i teminatı 585 Jlm-
yeni ve enteresan tar'hi hir ve- 'dır, Taliplerinin belll vnkltte komisyona gelmeleri. .(-172 - 59) 
sika lfıtfetmiş bulı.nııı nrsu - • • • 
nuz. Rica ederim, g · c ,leıınizi Adet 

bildiriniz de Kara A metler sı- 87 Nihale. 
rasına sizi do ger,irelim. lnti- 500 PorselCll tab.ı!{, 
zaı·da bırakmamanızı tekrar 200 Çatnl. 
tekrar rica ederim. 200 Kaşık 

ıoo Cnm tu:ıluk. 
Hergelecinıin 

Gümüşsuyu 

güre ıle ri 

Yuknrıda yazılı malzemelerin ı;azaılıkla elı:siltrneleı'i 12/1/942 paı.aı
tesJ gün!l saat 14 de Tophanede Lv. AmJıllğl sntm alına komisyonunda yn
pıla<'nk'br. Jsteklilerin mevcut nfunune ve tcminaUarlle belli saatte komJs-
yonn gelmeleri. (471 - 13) 
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SOLDAN SAC.A: 

l - Pa.'>.lfikl.C' bir ü . 2 - Bir pcy
g .. nıbcl', hayat yolu. 3 - Mıı.hur bir 
tarıhc>, tren yolu. 4 - Lliyık olmo. 
5 - T:>'lrır, ccı:;uı·. 6 - K.ınnu.ı, bh·: 
s;;:or, bfr l1arf. 7 - Fool. 13 - Atıla -

GümUşsuyunda, Altunizade Bir ndet cnmlJ kütüphane ile S adet storlu dosya dolnbı olmnenklır. tı~. 9 .... Hnrf, .:\kıl 10 _ Llby~do 
çlftHğinde hel' sene bliylik gü - Pnzarlıkla eksiltmesı 8/1/942 perşembe gUnU san~ 14 de Tophnncde Lv, bil' cçit. 
r~ler tertip ol~nuı:du. Giim~iş- 1 Cımııılli!l sntın alma komisyonunda yapılacaktır; Ktituphane niimunc.si Tsk- VUKARIDAN AŞAGIYA: 
suyu, Eyubun tizermde mesıre slmda örlt tdare K. ltaıargAhındn g3rUIUr. TalJplerin numuneyi gt\rdliklc- 1 _ Sineın:ı s.ıhJbj, 2 _ Bir pey~ 
yerlerinin en meşhurla.ı ından - 1 rlnc dair dMrc Md. den alacaklan vesika ile belli vokitte komlsyona ge\· g her, kın<'llnl C<ıa'u. 8 _ B.u· kn-
dır. meler!. (469 - 11) dm ı mi, bir u~uv. 4 _. Mideye alt. 

Altunizadenin her sene yap- /1 • • 5 - Anncyt', bııgı111.1n,n. 6 - Bir 
tığı bu güreşlere yüzlerce peh- det h ... rf, çok ivi. 7 - •r.-mcnni et, ya-
livan i§tirik ederdi. Çünkü Gü- 2,400,009 mat ceket dU~esı. naıı bit· ın" ddl', ni) az. 8 -· Huzur, 
müşsuyunda yapılan bu müsa- 1,100,000 mat kfiçük düğme. emir. 9 - J3ir mUııckltld!mi:ı:in soy 
baltalara bolca ödül koyarlar· 120.000 krozo kilç{1k düğıne- adı. ıo - A?., nnkil l<•>lıı. 
dı. Gıa.lip gelen pehlivanlar bol 180,000kroıo büyük dilime. (E 1'·· 1 1 'J.-Zli) 
para alırlardı. GümUşsuyu gU- Yukarıda yazılı dört kaleın dilime 12/1/942 pazartesı gl\nil ııruıt 14.SO v-VC "'' >ıL ınıı-tanm 110 

reşlerine bütUn sarav ağaları, dn Tophanede ıs~. Lv Amlruti sabn alma komisyonunda yapılnc:ıktu·. NU- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
paşaları gelirdi. Bunlar da ga- munclert komisyonda görülür. Mo~ dllgmelerln llk temınatı 1886 lira 25 1 y 1 Al L I O V I A L 

1 
I 

1 
ili O 

Jip gelen pehlivanlara. bol biıh· kuruş krozo dOğmelcr:ln ilk teminatı 165 lira ı:ı kuru=-tur. 1ırtel<111crln belli 
eitı verll'lerdi. sauttc komisyonn geımcıerı, (475 - 95) • _ 1 1Z1 A H 1AiT~·:K1 A T 

İşte bu sebeple GUmüşsuyu • • • ı GTOı N \ Al H i • ı ~ \ ~ L E 
güreşleri çok ravnaklı olurdu. Adet Eb'•dı El•IE'll'm •ılllNI L 
Ve on binlerce halk bu güreş· 2750 60 x 43 ıo No. S ' ı , .,. A 
leri seyre gelirdi. ıooo 70X43 12 No. N Aim:A F iR 1010 iT 

Pazardan baıka günler için 
a.atektıle KlprOye: 

Arn:ımk8ylinden Köprll'ye: 

Ortak6yden K8prliye: 

Arnavufköyllnd 

Ktprüden Bebeöe: 

6.22, 6.27, 6.55, 7.53, 8.30. 9.05, 9,J5; 
10.15, 10.22, 10.50, 12.05, 13.35, ı S.50, 
'15.12, 15J12, 17 .03, 18.22, 18.25, ! 9.3~, 
i19.40, '20. 7. 

'l.05, 7 .02, 8. 8,03, 8.10, 8.37 
0.22, 9.37, 10.22, 12.12, 13.42, 

ıl6.ı7, 17.10, 18.:ı.5, 18.32, 18.42, 
1 6,17, 7.15, 8.10, 8,15, 8.50, 9.35, l l,35; 
il2.25, 13.55, 18.27, 18.45. 

l
. 6,40, 7.32, 8 22, 8.57, 9.42, 10.42, 
il2.32, 14.02, 17.30, 17 .40, 18.4!5, 18,52 

630, '1.20, 7.25, '7.35, 8.05, ıo. lJ.05, 
111.30,13.30, 14.30, 15.40, 16.20, 16.55, 

\4'1.20, 1'1.30, 18.15, 18.45, 19.U, 19.48. 
.;auo. 21.10, 21.11>. 

I 6,40, 7.35, 7.55, ll.35, n, tl.05, 18, 
15.40, 16.20, 16.55, 17.35, 18.15, 1~. 45, 
19.15, 21.10. 
6.20, 6.40, 7, 7.35, 7.US, 8.40, 8,GO, 
9,25, 9.35, 11, 11.05, 12.30, 13, 14, 

14.45, 15.40, 16.20, 16.30, 16.53, 17,S6, 
18,15, 18.45, 19.15, 21.10. 

f'-40, 7, 7.20, 7.35, 8.05, 8.40, 9,35: 
10, 11.05, 12.30, 13.30, 14, 14.45, 16.30, 
16.f>5, 17.35, 18.15, 18.15, 19.15, 21,115 

Pazar günleri 
Bebek'ton KöprUyeıa 

.. 
Arnavutk8yllnden K8prQ~ 
Ortakliyden KISprUye: 

Beşlktaştan KöprUye: 
t<öprilden Beglktap: 

KCprUden Ortak8yı: 

KISprUden ArnavutkityOrt'd 

:t<Bprüden Bcbel~ 

6,50, 7, 8.02, 10.15, 11.55, 13.30, 13.48, 
}6.12, 17.02, 18.12, 18.20, 18.32, 10.47, 

6.57, 12.02, 13.37, 15.25, 18.2'1. 
'l.07, 12.16, 13.50, 15,50, 18.40, 
7.17, 8.53, 12.22, 13.57, 15.5'1, 18.4V, 
8, 9.30, 11.05, 11.~0. 14.10, 14.30, 17, 

17.05, l!l.05, 10.10, 19.30, 21.10, 21.lli, 

8, 9.30, 11, 11.0\ 1 .10, 17.05, 19,80, 
21.10, 

3, 9.10, 9.80, 11, 11.05, 12.SO, H, 
14.10, 17.05, ı ... o, 21.10. 

• '1.15, 8, 9.30, 9.45, 10.30, 11.05, 12,30, 
H.10, 17.05, 17.25, 10 30, 21.15. 

Maarif Matbaası Miidür/üğünden: 
Clft•l \rahmini Kltoı;u Tutarı % 7,6 pey 

Flyntı akı;eaJ 

2 punto anterlln ırıo 60 120 lıı-:ı 

e pUhto anterlln H5 80 ı 111 > 

8 - 12 - 14 - 11 - 20 - u 
katratn kador 12 Jlk 150 150 22:i ii3 56 
8 • 12 • 18 - 20 katrata 
kadar 24 lOk 150 100 150 
8 - 12 - 16 - 2~ katrata 
ikndar 36 Jık 150 100 loO 
8 - 12 - 16 - 20 katrata 
kadar 48 lHc: lM 100 lliO 

' 
flll 

la. Hergelcci.ıin Patis gürcffinin 
ciddi olmadığını, beraberlik bir 
oyna .. giıreş ve gösteriş olduğu
nu yazıyor. Sözd ustası Her
geleci ona bö,ıe söylemiş. Bu, 
doğrudan doğruya taıihi tahrif
tir. Bu, güreşin ciddi olduğuna 
ve o giınü Pariste Rıdvan pa
şa. zade .Reşad beyle ve Koca 
Yusufla yıa~amış zevat elyev:m 
berhayat bulunuyor. Muhterem 
ve doksan altı ya."}ındaki baba
mız Su yolcu Mehmet pehlivan, 
Ah Ah..~cdiıı ustası Murt:.za. 
pehlivarı1 Kömilrcli Mustafa 
pehlivan, Tamburacı Osman 
pehlivan, Esfa.blı fmıire sabık 
kumandam miralay Şeref bey, 
emekli miralay Besim bey, Ka.· 
valnJı zade İsmail Hakkı bey ... 
EGki b2BI>ehliva.nlardruı veznt
dar Cemal b~y.. :Esbak Pari.'i 
sefiri Münir paşa zade Cemil 
bey ilh .. bu güreşin ciddi oldu -
ğunu biliyorlar ve tevsik edi
yorlar .. 

Gümli§Suyu giireşine Her- Yukorıdn eb'ndları ynzılı sob::ı öoruluk gnlvrınizli snç olın:ıcnktli'. Pa- Ç; • T l Ü R 1 K l y İ E 
geleci de gelmişti. Başta Kara uırlıkla eksiltmcsı 12/1/942 pnz:ırtcsi giln(l sa:ıt 15 de Toph::ıncde Lv. ılmlr- 7 E 

1 
T El!'l 'ı J 

1
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.• 

11
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11

.., I El l~ Yukarıda clns ve mlkt:ırı ynzılı hıu uınt . çı e\ ıltmeyc l<onulmu 
Aıhmcd Büyük Yaşar, Koca ll&ı satın olma komlsy nunda ynptlncaktır, Hepshlln ttilımln bcdell Sıa62 M • ... Eksiltme 15/1/1942 tmihJne tesadüf ede;\ Pcr mbe nlnil saat onda Mat 
Mw·ad da vardı. Jııra 50 kuruş kat'l teminatı 804 llra 88 kuru:tur. Nlimuneler1 komisyonda b •ifa fil!NIUIHl••S li\M Müdürlüğü binasında ynpılncağından lsteklllrrin munyyrn gün ve s:ıa 

Hergeleci,mıra Ahmcdin us- göıülilr. Tru!plerin belli vakitte komisyona gelmelcrJ, (474 - 94) 9 A. T nı A IR IA '• 1 L IA pey akçclerilo ll'IÜ1'8cantlan. ~rtnamc Mfldıırlilkkn ı> r:ı 17. Qlnrnk V'dD 
tası olduğu halde onunla. mu-1 \ l ' 1 cdıleblllr. (5) 
teaddit gUrcşleri vardır. Ve,1

1 
- 1 T UlR'a •IKIE!M AJ.6,; _ 

~r:nağtr:~t!nf~~-. defasında Askeri Fabrikafar Satrahna Komisyom lf3idan ll[]AöY ~-= 1 Daniz ıerazım safmalma kom.syarıu ;•anı n 
Hergeleci, huya.tında iki de· •wa RADYO PROGRAMI 3 

·------fa mağlfıı> olmuştw·. Birisini 4000 ADET MEŞiN ALINACAK , Tahmin bedelt 111· teml.,atı 
yazmıştım.. Bursada yenilmiş- Tuhmin edilen bedeli 20.?<'0 ~~ olan yukarıda yazı1ı 4000 adet meşin Lira Lira K. 

Şimdiye kadar hu glireşin oy
naş ve göstrı iş olduğunu i~it
medim. 
Meşhur lrfnn h~kem pehlivan 

nereden cıkarmış bulunuyor bu 
gösteriş gürc~ini.. Bütün say
dığım isimler :yalan da lrfan 
badcem mi doğru söylüyor·~ 

5 - Yusufun Hergeleci ile 
Faris güreşinden başka güre-3i 
yok mu? Rica ederim, burada 
da durunuz ve susunuz. 

Hergeleci ile Yusufun müte
addit güreşlt rl vardır. İki tane
si Şumnuda, bir taneıii Rus
cukta ve diğerleıi de orada bu
rada.. Eğer bilmiyorsanız meş· 
hur saz şairi ve biıtün Tiirkıye
nin tamdıID tauburacı Osman 
pehlivana. bu· mektup yazınız. O 
size cevap verir. lsterseniz Su 
yolcu Mehmet ı.ehliva.Qa yazı
nız, Kömürcü Mustafaya. da, 
Murtazaya da yazınız, bakınl3 
ne cevap alacaksınız. 

Hülasa, son sözüm ill ola
caktır: Susunuz, sUkfıt altın -
dır. 

* İşte, beyana:tınıza verdiğim 
cevaplar bu kadardır. Bu cevap 
aize değil, ıta.rilıe karşı yapıla:ı 
bir tahrifi düzeltmek ve Izmit 
okuyucularmu tatmin etmek 
için verilmiştir. 

Ben, sizi tanımıyonım zan -
~ • • .. 'Y 'f f ,,." 

ti. Rfü~tcın onu bir kılçıkta, AJkert Fabıilmlnr 'Umum Mi.ıdlirluğU merkez satın alma komlsyonuncn - 7 il. ci KAnun 1942 
mağlup ctmişli. 29/1/1942 perşembe gUnU saat _14 de pm:nrhkla ihale edilecektir. Şartname 7.so Program lO.SO AjnJll:I 

Hergclccin:n ikincii mağlfıbi· p:ııa .. ızdır, Katı teminatı 3000 lırodır. (4) '1,33 Hafit haberleri 

yetini ynzmağa. sıra gelmedi.. • • • • pnrc:nln\' 19,45 Serbest 1.0 
Zaten bu gürc.<ji de en son gü- 250 kllo 8,6 mm. kUtrunda yaylık çelik tel alınacak 7.45 Ajnns dnldka 
rc.<jleriııden biridir. Tohmin edllcn b<dell (1700) llrn olan yukarıdn yazılı yaylık tclik tel haberleri 10.55 Suzidil mn-

Hcrgeleciyl ikinci defa mağ- Askeri Fabrikolnr Umum Mildürlilğü Merkez Satın alma komlsyonuncn 8.0Q Hnfü kamı 
lfip düşüren Sultan Azizin 

1
15/1/042 peı-şembe günü snat 14 d~ paz.nrlıkl:ı ihale edile<:ekill'. Şartn:ı- pnrc;alnr 2ı).l5 Radyo 

baı::pehlivanlanııdan meşhw· me pnrnsızdu. Kat'J teminat (255) llrı:>dır. (11470) 8.15 Evlıı s:ıntt gazetesi 
Yörük Alidir, " • • 8.30 Mllzik 20.45 Bir marş 

İşin garibi Yör:\i.k Ali Her thale torlhlndcn itibnı·en 31/5/942 tarihine kadar O§ağuls\ 12.30 Program öğreniyoruz 
geleciyi Maltepe güreşinde cins ve mlkt.ın yaz\lı 9 knlem sebze almncak. 12.33 Karışık 2l.IO Ziraat 
meydandan kaçırmıştır. Hem ı\zamf miktar Asgart mlk1ar Şaılolar Takvimi 
do Yörük Ali o vakitler elli beş 2000 1500 Patlıcnn 12.45 Ajans 21.00 Ziraat 

21.10 Fasıl heyetı 
21.30 (Sağlık 

ile altmış yaş arasında imiş. 2000 1500 Taze fasulye habcı-lerl 
Bu, meraklı k~ışı ve bu me 2000 1500 Taze kaball 13.00 Knrışık 

raklı güreşi sırası geldiği za- 2500 2000 Domntcs ŞarkıJ:ır 
man okuyuculan111a sunaca- 2500 2000 Lüh:ıım 13,SO Knrısık 

snııti) 

ğım. Bir parça sabırlı olmanızı 2500 2000 Pırasa• pı·ogram 
rica ederim. 2500 2000 Ispanak 18.00 Program 

21,45 Rlyasetı
r.Umhur 

Herge~ci gibi bir adamı alt- 2500 2000 Semiz otu 18.03 Radyo t'lnns bandosu · 
mtli yaşına yakın bir pehliva- 10!).. 400 Havuç orke:ıtroSJ 22.SO Ajans 
tıın meydandQD kaQirması bir Yul • udn• cıns ve nılktru'l yazılı 9 kalem sebze As'tcri fobrlkal:ır Umum 18.25 Konuşma hrıberlerl 
harikadır. Bu güreşi okuyup MUıliırluğli merkez satın alma koınlsy:munca 22/1/942 per~eınbe g(lnU sa:ıt 18.45 Radyo 22.45 Dans mUziğl 
dinlemek cidden heyecanlı ola- 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Heyeti unıumlyesinl blr<len vermek çııcuk 22.55 Yarınki 
caktır. mümkün olmadığı takdirde ayn ayrunllplcre de ilıale edilebilir, tsteklUe- kullibU pıogrnın 

Her ne hal ise gelelim şimıh rin t.ı.hnkkuk edecek fi)nt Uzcrinden muvakkat temlnatlannı havı tckllt -================ 
mevzuumuz olan GUmüssuyu mcktu(11 .. ıını m{"'t:kür günde snnt 14 de kndar komisyon:ı vermeJcl'i. (11348) r""'-----------, 
güreşlerine .. yazdığım gibi ba- Saatlı• Mnarı·f 
şa dört pehlivan vardır. Bıri · ı ~ -
si Kara Ahmet, öteki Biiyuk D ) D • JJ J"l,.. 1 Yaşar, diğerleri de Hergeleci eV et eDJrVO arJ an arı 
ve Koca Munıddı. la 

. 
Duvar takvimleri 

ç' k tt 
Bu cşs:lz ve eııı.,alslz t:ıkvımlcrın 

tnkl'tlcri varılır. •\ lılanm:ıınak için 
Ct>rı k karton "c gcrrk tak'"vlm top
}, tının üzrriııd<' (8n,ıtl, Mnarll 
tık• iını) ndınn dikkat ct"li1ı'nclldir. 

Büyük Yaşar, Koca Murad 
birleşmişlerdi. Başka da <}are
leri yoktu. Çünkü, ne de olsa 
Kara Ahmet Hergelccinın çı
rağı idi. 

Yani Koca Muradla BU-
yilk Yqar Hergeleciyc bir çiv 
gar tertip etınig bulunuyorlar
dı. 

(Arkası W,!)_ 

Muhammen bcdr-li 49.200 (Kırk d lkuz Nn :iki yOz) llı il olnn 300(}0 met· 
re yelken lıczi 12/1/1942 p:ıuırtesi gti ü mı:ıt 15 de kııpalı zart usum ile 
Aııknrnda tdnrc bina_•nda toplannn 1'Icrkez O uncu komls:ronuııcn s:ıtın .ı1ı

nacnktır. 
Bu işe glımek istlycnlerin 3.690 (Uç bln nltı yUz dok<>nn) liralık ınu -

vakkat teminat ile kanunun tayin ctt!6! veslknlnrı \ie tekliflerini ayni ;:!!in 
saat 14 de kndar ndı geçen komlsyonrcıslığine vermeleri Mnmdır. 

Şnrb\nnıeler 2 lira mukabilinde Ankaın ve Hny<hrp:ısa• veznelerinde 
satılmaktadır. ( 11483) 

• • • 

-~ 

}LAN 
Ecnebi Seyrıserain Şir
ketleri ve Armatörleri 

Cemiyetin•n ="---------- Muhammen bedeli (3700) lirn olr.n 1 ndct knınyon 11'ı .. U~1 knynnk npa-

1 op~apı Maltepesintlaki As. s~ftnalm3 kOITıİSJODUJdln reyi (Komple) (14/1/1942) Çarşnmba gUnü snnt (15,15) on beşi Oll bc<ıtc 
Ht..yeti umumiyt'Sİ 22 kanunusa
ni 1942 tarihinç mUsadif per
şembe gUnU tam saat 11 de Ga
hıta Kuto hamnda 7 numa • 
ralı dn.ire<lo vuku bula<'ağmı arz I 
ile mezkur cemiyet in azalara 
ilin ve teşrifleri rica olunur. 
RUZNAMJ!}: 

---------~ ~ Ha7darp~da Gar binası dahlllndcld kvmlsyon tnr.ıfından pa7.arlıkln sntın 
1 - Pazarlıkln fkl partide ne 7ÜL ton pırasa ve be$ partide yüz JiF· alınacaktır. 

aıı beş ton ltınd'na alınacaktır. Bu ıse girmek lstlyenler!n (555) liralık knt•ı tcnıinat ve kanunun tn-
2 - Vermeyi! talip olanl:ınıı yüzde on beş teminatlarlle birlikte lS/l/ yin ettlfi vcsaıkle birlikte pazarlık giınü sn:ıtlnc k:ıdar komisyona mtiıa-

142 sah g{lnO saat onda Topkapı MalteResl aatın alma koml.syonwıa mü- caaUan 1.Azımdır. 
racaatJan. (110) Bu ıse alt &artnamelcr komi yoııdn ı:ıarasız olorok dağıtılmaktadır. 

1 İstanbul Be1Pdibiomy_es_i_İl_an_I_a_rı_I 
Ft>nerdc Tevkiı Caf~ mıthalleslnJ 

J:cs pta ka.> ıtlı Rum e-kek lisesı btna 
altın:ı alınnııs ol:ın l!d adet buyu!t p 
7a ve Remmkton m ~r .oh sler vnzıy• 
,.kanunun& ~ e lahsılfıı komısyoı unuı:ı 

pq(l n ı H de açık antır:na su..-eu&e 

f'trketecı sokıılrnda 2 kapı ve 3!10 
vergi borcundan dolayı haciz 

knsaslle hezaran takJıdı 9 sandal
bir yan-- nıakinesı t.ıhsıll emlfal 

ırnnna ~\ECkan· S/l/942 ıxrşembe 

tıl. atı Dlrı etwıur. (107) 

(98) 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombinalar 
Kur,umu Müdürlüğünden: 

Zira! Kombinalar Kuıwnu Müdilrl!lğfince Traktar Traktör pulluju, 
Traktör KCUtuvutötil ve Traktör tohum eınme makinesi satın nhnacakur. 

Vermek ıstcyenlcıın. fcnot ve ldart Ş<ırlnamcleri, beş Um bedel knrşı-
blında mezkQ.r .müdürlükten alabilcccklFri ilJln olunur. •' J•nr. o 

1941 mC3."li hakkındaki rapor, 
Bi'~nc:onun tasvibi ve çıkan 
idare heyetinin ibrası, 

·Y<>nl idare heyetinin secilmesi, I 
l 942 senesi için iki hesap mu 1 
rakibin ~ilmesi. 

- - -===== 
6atılbl: A. Ccmaleddlrİ Saraçog!u ı 
Neıirlyat M UcHirü: M, Sami Karayel j 
l:;;ı ıldıfıı ver: ( H. Bekir GCrıoylar 1111 

A C ı .. ,ırtın Sar:ıçr:ıötu matbuıı) 1 

'i 000 kilo yUn fanilA ipliği 
'75~ kilo ylln ço.nıp Jpllğl 

205(> 
16515 

40665 88 

1 - Yukom!n cins, lnlktnr, tnhınin lM!dcllcrılc ılk ten mnb ya2.ılı 
kalem yUn lplltınln 9/2, Kfınun/942 cuma gUnü sant 14 de pazarlıkla 
siltmcsi yapılacakbr. 

2 - Şartnamesini görmek ve nlm::ık ; Uy\:ıılcıin hcı guıı nesal sna 
dnh!llnde. ve clcslltmeye gireceklerin de yuknndn yazılı mlktaıünki temi 
ladle Kosımpasnda bulunan lwmlsyona mtlromatııın. ( 42) .. , . 

Dııt kııtnı 

70 m/n 
iç kutru Katını 

1? m/ın 12 r. im ortn 
l20 Adet tulumba lAstfii 
25 > >' > 2So :t 30 > 15 > 
48 > > > 180 > so , 15 , 
50 > > > 67 > 3G > 2S ~ 
2!i > 1 > .,Komis;,onda n evt:ııt re ınln<' {;l re> 

11!0 Malafon 
~00 Batarya dOdQlQ 

l ton aşı boyns:ı koyu yeşil veyn r.cm 
l ton ası boyası siynh 
1 Adet badana pQskllrtme mııl<inesı 

> 
> , 

Yukarıda cins ve miktan ynzıh on lmllm m.:ılzc l'enin D/J/!l 12 c 
günü saat 11 de Kn.cnmpuşada b• lun:ın Dcnl7. Lcv:.ızım Sntın :ılma komi 
mmda paznrlığı ynpıloc:ı~ından ıstl'kllkrJn bC!lli ,ınin 

ınlsyomı milracaafü:ın 11tln olunur. (53) 
• • • 

10: 30 ton miktnrındn Dekovil rayı, 'l'rnvt-r .. <'1vat,1 ve saire satm al 
<'nklır. 

Ellnde bu kabil malzeme mevcut olanların ve daha fnzln tafsilAl 
mak fstlyenlerin 15/2. Kdnun/042 ı<Unüne kadnr Kasımpa§; dn kAln kO 
yonumuzn her gün müracanUan. (66) 

lstanbul Fiat Milrakabe 
Komisyonundan: 

Bu~dny koruma vergWntn kaldır lınası dolayıslle (a5-0} gramlık 
% 40 l"iltubellt ekmek fiyatının lJ kuruş 50 santim ve francnl:ı kilo 1 

, , , 

tıııın da 25 kuruş 50 santim olnrak te ·bit edildl!i itan "lunur. (115• 

Halıcıoğla Salınalma Komisyoı;und 
1 - Askeri ihtiyaç itin 2fi000 adet l!mon ve 1800 kilo kırmızı d 

tes s:ılçnsı sabn alınncaktır. 

2 - Puzarlık 10/1/942 cumarteslsant ıı den itibarım Hwrıo&lu 760 
tın alma komisyonunda yapılacaktır, 

3 - lstck.lllerln belli gün ve sant te komlsyo'la te.'fllnat!artle seıın 
4 - El·safı ve ı;artnaıne komisyonda görQleblllr. (81) 

istanbul Defterdarlığından: 
BüyUkada Hilkilmct b1nnsında yaptınlncak (3366,39) Ura ke~·nt 

rot; 12/1/9~2 P.nznrte3i ıünO saat l~ de Defterdarftktn müteşekkil l"w 
yonda nçık eksiltme ile ihale edllccektfr. Muvakkat temınau 253 1 r 
lsteklileriıı en az bir taahhilddt. (2UOO) hıalık hu ıse benz~r ı~ yaµtı•d 
duır idarelerinden abnıc olduktan Vcj:ııka müst"'niden lstanbul vil 
nıura<'n<ıtla eksiltme tarthıııd~ tatil ~ıılerl hııric hç gün cvv~ ntınıııı 
liyct ve 941 yılına ait Tic:ır~t Ocnsı vc .. l!,alnrıı.ı ibraz etr.u~ı rı m .. 
KL~tf, şartname vesalr münakasa e.vr,ı:ıkı Milli Emlhk 4 O LJ k ı.. 
gN·ulrhlllr (11529l 


