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bozgunculuk 
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""11ı• •01' ki 
ga .,,. 'lıigtı-

Milli Şefimizin nutku 1 

llit. Falıot 
bozKunculuk 

ıdır . .3u propa. 
' rek bilmiye-

Radyo ile neşredilecek 
' 

ımrenin alet 
.ıı.ı..ı'--u!""'"da muhakkaktır. in. 

propaganda 
takdirde Av-

Ankara., 31 (Hususi Muhabi- senesinde meclis riyasetiJe riya
rimiz bildiriyor) - Bliyük Mil- set divanı ve meclis katiplikleri· 
let Meclisi, yarın (bugün) saat ne geçen sene intihap olunan 
15 de altıncı intihap devresi Ü· J 
çüncü senesinin ilk içti.maınt 
aktedeeektir. Üniversitede 

Reisiciimhunırnuz İsmet fnö· 
nil'nün soyllyecekleri nutuk, rad 
yo ile bütiin memlekete neşre •

1 
dilecektir. 

ngilterede yeni basılmış Parti gurupunun içtimaı 
· gördum. Deniz ha- Ankara. 31 (Hususi Muhabi· 

Yardıma muhtar. 
talebenin 
himayesi i ismiıu tasıya.n bu rimiz bildiriyor) - Cümhuriyet 

'ri hüviyetini bil- Halk Partisi Meclis Grupu bu
ecc T 24 remz ni gün öğle ltm sonra içtimn et· 
Tabi bazı scbep-ı miştir. 'roplantJda ıneciir;i umu
meçhul kakmak mi heyetine !1CVkcdilccek birkaç 

arririn maruf ve kanun layihası görüşUlmiliı, al· 
şahsiyet olduğwıu tıncı intihap devresinin üçünclı 

-0-

400 talebenin 
barına bileceği 

bir yurt açılıyor Eserin ~ı son ba.· """"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""""""""""'V'V" 
d'kka.tc şayandn·. 

lngilteren:,n taıkip 
ye taallCık eden bıı 
tmek için kaleme 
"rUnUyor. 

r isimleıini andırır 
' intihap ctm: 

f şahsıyet bir de
. gibi yıkıcı l>ir tor
r. Hodefı tek bir 

daha büyük ve 
'al'•@, lngiıterenin mane' i 
lnwv~ Bunu görünce halis 
bir 't>oquıınuluk hareketi ka.rşı-
81nda bulundllt,Oı.mıuz zamıı ha-
811 ohıyor. Bu zannı takviye ede
r.!,k işaretler de eksik decJil. 
'Sağ Taraf Kitapları,, ünva· 
llll1 taşıy.an ıbir neşriyat sil<ille
dne bu ....-.~llbul edibniş ol
nası haddi za.tinde bir manayı 
ifade etmek :icap eder. Harp 
IOllr&S1 devriDde "sağ taraf .. 
~ynelmilel fnuvn860nlulrtan, 
~ynelmilel maliyecilikten, bey
lebnilel A<ım.U:ntımden çdk da
lla f&ft( w çok daıha. tahri1Mtar 
ı:ir ~a.lnuştı.r. Nesyona-
'9t, · va.tanpervt)I', anür-
ceci ve 'yetçi ohnakla tema-
fiiz 8den eağ taraf,, komilnizırn 
ıehlikesi karşuıınd:ı hls6cttiği 

ırork~: ve .rumyet duy-
~ bile ~a.ş:ı,r.a!k. 
nud ötesinde. an'anevi 
varisi memleketlerde 
ıyni hlderi besleyen müfrit 
5ağlarla. biriefmekte ve kaynaş
makta biı mahzur görmemiştir. 
Meseli, üçüncü Fransız Oüm
h~ "Sağ tarafı,, kendi 

a cümburiyetçileri ile 
umu etrafında bir -
ıse Abnanyada lko

,Ql ~ a:ley.binde bir Ehli Salip 
111!ıŞlW - etmek davasiyle ortaya 
ı;ıkmış Nazilerle birle._qrneyi 
tercll eyleımit,qtjr. Üçüncü Fran
&ız Cümhı.rriyeıthıin yıkılması
nın en birinci ~ini bu mütlıiş 
dalfılet tffjkil etmiştir. Çiinkü 
Sağ taraf, Fransada komünizm 
tehlilfesini ta:şıyan halle cephesi
nin iktidarda dralmasından ise 
Alman nazilerin kucağına atıl
mayı ohYen bu.hn~lardır. 

Fransız S:ı.ğ cenahında harp 
sonrası devresinde göze çarpan 
zilı yet 1nmltercde son intişar 
eden bu "!D niz Hakimiyeti,, e
scnnde kendisini gösteren zllı
myetc hayret verecek kadar 
bcıciyor. Oümleler arasında bir 
istidradı tazammun eden bazı 
öyle .kelXaıeler ve küçü!k fııkra
hr var ki tamamen koımüni.mn 
korkusunun mübalağalı iWr şek
lini taşıyorlar. 

Çekosk>vaıkya meselesi çık-
tığı ve, arada. mevcut anlaşma
lnr dolayısiyie, Çekoslovaky-a.yı 
müdafaa için Fransanm müda
faası ihtima:li mevmu bahsoldu
ğu z31llaıllard&, Fran.sız Sağ ce
nahı matbuatta müthiş bir ımll
cadcleye ~ş, duvarlara 
yafta.la.r yapıştırmış ve "Çek
ler için kanınızı mı dökeceksi
niz.,, tarzında. manşetlerle Fraıı
sız halkını nifak ve tefrika 
içinde bırakmıştı. Bugün ayni 
feryadı bu İngilizce eseri okur
ken kulaitlanmda duyar gibi 
oldum. 

T. 24.'ün müdafaa ettiği tez 
fU<lur: 

İngiltere deniz ıkudret:i saye
sinde yükselmi.tir ve müstakil 
kalı.o.ıştır. İngiltere hem de
nizlerde, hem göklerde, hem ka
ralarda. en kudretli olamr.z. Ar
bk donanma ile Uıyy8l'C birbir
leıtlndcn aynlmıyacaklan, ıç·n, 
sn.d~ denizlcroe ve havalarda 
cı t1 olır. '< ! ml-
tf> ... aJdmi~ . elde 

Tebrik ve 
teşekkür , 

--o-
Vali bu hususta 

beyanatta bulundu f 
1stıınbul 'Onl\ eı sıtesinde ~k 

mu:;ıkul §!11 tlnr altında t:ıhsı\ yap- !' 
makta olan t..ıklr ve ınuht.ncı rnJa ) 

1 

t 1 f 1 \enet talebeıun Partı ve VıUı)rt ') e g ra arı il t rafından lumayesl s iUb. rıle 1 
1 

k ıbul edHm U. Bu ı le blzot 
, B Ş\ ekil Doktor Refik Sayd 1ı1 

Ankara, 31 (a.a.) - lnı..-ilte- ulakadar olmuş \C bu hususta 
re Kr.alı Majf'ste Alt:uıcı .Jorj, 1 faaliyete geı,;ilmesi için Vnli 'e l 
~r jan!in Oünı!ıurreis Vekili J Belediye Re si Doktoi· Lüttı Kır- l 
~kselım~ ,, R. S. _<~ast~l~, ı:e-ı) dara dirrktırleı· vermişti, Y.ıli 
h~st.1.n .. Ct~!nhıırrc•ı:"ı. ~ap~e- , c Belediye Rei i dün, bu hu-
\'Jtz, Şili Oümhurreısı Eh~!a.ı.!s suS<tn simdiye kadar sar!olunan 
P. A. Se~da, RlllntUl)a hüku- t aliyet ve tılınan netlc-eler hak-
ll}{'t reisı •reşat Ant~ko, kında bir aıkada ımıza ııu izaha-
l'mıen hnanıı İmam YııJı~n tı ,ernıi tlr: 
ile Rei8icimıhurumus1ttınet ln •- Gılç yn~mu prtl rına 'ka -
önii arasında Cümhuriyetimi - Ianan Unh·ersite talebesine mah-
zin 18 ikici ~"lldönümü m~ sus olarak yeniden tesis edilecek 
beU.) le tıebrik \'e ~r tel· yurt Icin bir münasip yer bulun-
&raflan teati olunmuft;ar. ması hakkında BaşveJdlimizln * emirlerılc ben, PnrU Ha kanı ve 

İran Şehinşahmın doğum 
yıldönUmü 

Ankara, 31 (a.a.) - tn111 

Şehiu~nm clo~un yıl~ 
aümü nıünasebeü) le Climhur
~ l't11111'1t İnönü ile majeste 
Mehmet Rma Pehlevi ~ 
tnncla tebrik ve t~k'kür tel
graflan tea.ti edilmi~Ur. 

* Ma.reşalimiı.ın teşekkürleri 
Ankara, 31 (a,a.) - Genel 

Kunnay ~.,tuuu M~ 
Fe\'Zİ Çakmak, Cümhuri)et 
Bayramınm 18 inci )aldönümü 
münaHelM'Ü) le aldığı . tebrikle
re ve hu \'f!Sİie ile gerek ordu 
ve gen:" kendi ~kında ~~- , 
l'OOo iyı tenııeonılıere teşekkur-
Winin ibliğma. Anadolu A
j&ru;mm deli.a.,tini rica etmiş
k-rdir. 

'Uni\'ersite Rektörü araştırmalar 
ve tetkikler yaptık. 

Son Ankara seyalıatlmde bu ise 
hususi bir ehemmiyet veren 
Başvekilımi1.e mevcut imk~nlaı ı 
oı-zetınis ve yeni direktifler al
mıstım. 

Ankarodan aıtdcUmde Fart! 
Başkan ve Rektörle beraber tek
rar bütün lstanbulda ara§tırmıı· 
lar yaptık, 

Sayın B:ışveki\imlulen tellkld 
ettiğim emirler mucibince yur
dun yurdun üniversiteye yakın 
bir yerde olması lı.izumlu idi. Bu 
itibarla mevcut binalar arasında 
Vniversite talim taburunun bu
lunduğu binadan başkasını bula
madık, Yakınındaki bir binayı dn 
yemekhane olemak üzere mu
\'afık gördük, 

Araı;tırmalarımız ve bu binalar 
hakkındaki kanaatleıimizı Baş

vckilimlze iblAğ edilmek üzere 
litlerle Fon Papen Maarif Vekiline arzettik. E{;eı· 

arasında üniversite talim taburunun bulun 

1 
duğu binanın tahliyesi kabil olur-

Berlin, 31 (a,a.) - Alman sa orada yapacatımız yeni tC'si-
devlet rcisi Hitler Almanyarun 1 satın hayat şartlarında gil~lUk 
Türkiye Büyük Elçisi Von Pa- çeken talebelerden 400 ze yakın ; 
penin )'lldönümü dolay~sil~ ken· genel )atınıb leceltlz. Yemckha-
disine gayet dosta.ne hır lısanla neden de Y<'mckleri temin cd le- I 
yazılmış bir tebrik telgrafı gün- ı ccktir. l 
dermi~tir. · . .oııı.--..~,....~~ ~.~._ .. 
lundurduğu mUddetçc bi bir 
taarruzdan korkamaz. İngilte
re kollektif emniyet sistemine 
Gcörilkörüne bağlandı ve bunun 
tatbiki kabil olacagına inandı. 
Halbuki bütfin devletler yan ql
zerek bUtün yü:kü lngiltereye 
bırakWar. İngilterede kollektif 
emniyet prensipleri namına Av
rupa işlerine müdahale etmeyi 
bir şeref ve namus meselesi bil
eli. Rus - Fin harbinde İsveç 
ile Norveç lroUektif emniyet mi
ıuıfkınm tahmil ettiği VUJÜ'e)i 
ifa etmedikten be.gıka İngilte
renin yardıma geçmEK üzere 
İsveç ve Norveç toprakla.rırıdan 
geçmek için istediği müsaadeyi 
bile vermediler. FelemeDk bi.i
dcf.ımeti kendisine yardım için 
gelecek bir ecnebi kuvvet.ini si
Wıla karşılaya.cağını ıH8n ederek 
İngiltereyi tahkir etti. Belçica 
ayni tavrı ıta.kındı. Ancak hü
cuma uğrailıktan sonradır ki 
İngiltereyi imdada çağırdı. Son
ra da hıgiltereye hiyanet ede
rek düşmana tesli:m oldu. Cihan 
Harb'nde Fransa uğrunda 600 
bin İngiliz gencini feda ettik. 
Holou 'bu müttefikimiz de 'm
di bize hiy net etti. Avnıpa le
r.ne bu müdahaleler, Avrupayn 
asker çıkar.ma.lıır İngiltere için 
hep u.tandlrıcı ric'a.t..ar ve ouı-

vaff akıyetsizlild rle neticelen -
di. Avrupa harbine müdahal 
bizim nemize lazım? .A.Ima.nya 
şimdi açtır, bundan dolayı ters 
ve haşin davranıyor. Alma.nya
ının ıkarnı doyarsa o da. yumuşar 
ve muamelesini taıtlılaştınr. E
ğer yumruğunu şiddetle hisset
tirirse :isyan ederek kendilerini 
kurtarmak vaafesi Avrupa 
devletlerine düşer. Onlar bu 
vazifelerini ifaya kalktıkları 

talkdirde İngiltei-e de icap eden ı 
nokta.ya kuvvet sevkederok yar-
dımda bulunabilir. Fa.kat şiın
diki halde lngıttere için donan
masını ve hava kuvvetlerini a
zami derecede arttırarak :kav
gaya seyirci kahnaktan iyi bir 
meslek yoktur. Bütün İngiltere 
ta.Nhi hep bu hattı hareketin 
bir neticesidır. 

Rıuhunu ıjşte muhtaBaran htı
lasa ettiğimiz ibu eser şüphe yok 
.ki doğrudan doğruya bir hiya
net mahsulü değildir. Fa!kaıt en 
fena bir bozgunculuk propagan
dasıdır. Bu prope,ga.ndaya: hlle
rek bibniyerek bır 7.U'mrenin a 
let olduğu da muha.Jd( tı . 1 
gö.ltercde bu prop "' 
çaldığı takdirde Avrupanın 
mu dkal b'ter. Faknt acaba 
lngi terede bitmez mi? 

Huseybı ~ YLAÇIN 

zevatın tekrar seçilm:esine karar 
vermiştir, Katiplerden Ziya Gev 
her Etilinin yerine !sparta me
busu Kemal Ünal'ın seçilmesi 
takarrür etmiştir. 

Müstakil gurupta 
Ankara, 31 (a,a.) - C. H. P. 

mUsta.kil grupu Reis Vekilliğin
den bildirilmistir: 

Cümhuriyet Halk Partisi mUs 
takil grubu umumi heyeti 311 
10 941 cuma. gUnU, Rels Vekili 
İstanbul mebusu Ali Rana Tar
hanın reisliği altında toplanmış 

Bir A lmon otomobili sudan geçiriliyo-:" 

ve bu içtimada senesi için müs
takil grup idare heyeti azalığına 
Konya mebusu Alı Rıza Türek, 
Muğla mebusu Hüseyin Kitapçı f 
ve Rize mebusu Fuat Sirmetı'i 
seçmiştir. 

Sovyetler ıııı.ı 1 
bildiriyor: 

~~ 

Bi:- Amerikan 
Muhribi daha 

battı 

ROOSEVELT 
Almanya ile diplomatik 
münasebetleri kesmiye 

imkan göremiyor 

Cenup müdafaa 
hatları tehlikede 

iti günde 21 tay
yare tahrip edildi 

--o--

Tehditkar tazyık 

Almanlar tola istikame- I 
tinde ağır basıyorlar 

Berlin, 31 (a.a.) - Alman or
dulan bq kumandanlığının teb· 
liği: 

Alman ve Rıunen kıt'alan ta
rafından şiddetli takip edilen 
dü.şman Kırımda firar halinde· 
dir. Bu suretle, uzun süren sicl
detli yarma muharebesi rnuvaf
fakiyetle neticelenmiştir. 

Donetz havzasında da Alman 
ve müttefik kıt'aları yenilmiş 
düşman kuvvetlerinin takibine 
muvaffakiyetle devam ~tmekte
dir. 

Muhasara altında olan Lenin
gradda Alman çemberini kırmak 
için düşmanın yapmış olduğu bir ı 
çok teşebbüsler pliskürtülmüş
tUr. 

Karadeniz çevresinde Alman 
savaş tayyare teşkilleri Opato-1 
ria ve Kerç liman tesisatını bom 1 
balamış ve bu çevrede cema.n l:i 
bin ton hacminde beş şilep ba
tırmıştır. 

(Sonu uyfa 3 aUtun 3 de) 

•• 

..... 
Şark cephesinde-, 1 Aımanı~ı--

r bildiriyo~ 
Harekatın 

hufasası 
Resmi tebliğlerden ıınlaşıl

dığına ve muhtelif mr-nıba
lardan alınan haberlerP gö
re, Moskovo. şımal \ c batısın
da Alman ileri hareketi ya
vaşlaınışbr. Orel ,.e Tola is
tikametlerindeki Alman taz· 
tiki şiddetlenruistir. Alman 
kaynakları, doğuya doğru 
ilerlemeler kaydolwıduğunu 
bildiriyorlar. 

Sovyetler doğuya ve doğu 
şimale çekilmektedirler. Al
manlar, cenupta yeni bazı 
kasabaları i~~..al etmişler \'e 
bu bölgede takip devam et
mektedir. 

Cenuptaki tehlike. Sovyct
lerce de gizlenmiyor. Rostof 
üzerine vaki taarruzların he
defi, Kafkaslardır. Kırım mil· 
dafaa hattıııın yanldığ'l söv
leniyorsa da, bu, henUz tcey
yüd etmemiştir. Umwni ka
naat. benrahın kolay açılamı
yacağt merkezindedir. 

Hara harekatı 
Cephelerde hava ha.rekatı 

şiddetini muhafaza ediyor. 
Ruslar, Leningradda Almanla 
nn bir ayda 960 tayyaresini 
tahrip etmişlerdir. 

Alman tayyareleri cenup
ta bilhassa faaliyetlerini art-
tırmışlardır. Berlin, Kerç li
manında beş So\ryet gemi
sinin batınldığı bildirilmek
tedir. 

Lıtalanmız Prekop 
berzahına girdiler 
Merkezde geniı 

panik başladı 
--o--

Gürç limanında 
Hava baskınlarile beş 
Sovyet gemisi batırıldı 

Moskova, 31 (a..a.) -.- öğle 
üzeri neşrod.ilen S<wyet tebli
ğinde şöyle denilmekt.edlr: 

30 Ukteşrin gecesi \uta.lan -
mız Volokolanslt, Mojaiek ve 
Maloy.arosla'\ ets istikame!Je. 
rinde düşrnaaı.lA ~ 
de\'am ctımişlerdir . 

Bir Sovyet sih•ari alaYl iki 
Ahnaıı alayuu bozguna uğrat· 
uuş, müteaddit topl3l' ve siper 
havan topla.n tahr.lp ftmi~1 ir. 

Kalenin cephesbıde uzun 
menzilli Sovyet ba.tnrya.lan 
yerde H Alman tayyare.<;ini 
tahrip etımi(ttir. Almanlann ir+ 
gali altında bulwıa;n bir şelu-e 
çeteleJ' tarafmdaıı yapılan bır 
bas.kın neticesinde f0hrin gur
nizon.wıu tetkil eden 75 kişi ka
mile.o öldUrülmüttür. 
Müdafaa hadan tehdit altında 

Ku)"'bivhev, 31 (a.a.) - Röy-
ter: ' 

Bu son haftav 7.8J"fmda ce-
nuptlllci Rus mukavemeti gıt • 

(Sonu aayfa S aOtun S da) 

Vaşington, 31 (a.a.) - Bah
riye nezaretinin bildirdiğine gö
re 30 - 31 İlkteşrin gecesi "Bu
ben Jarnes,, iımıindeki Amerikan 
muhribi bir torpille ba.tırılmı§· 
tır. Muhrip Atlantikte hlanda
nın şipıali garbinde bir kafiley~ 
refakat etmekte idi. 

Universite açıldı 
RuZ\ PJtin ··z.ıeı i 

Vaşington, 31 (n.a.) - :M. 
Ru2velt. bugün gazetec!lerlc yap 
tığı görüşmede demi tir ki: 

Rektör nutk11nda b11 yıl dokuz hin talebeııln güzde 50 
çalı.'Jmayı parola olarak kabul etnıelerini, daima ııe 

her zaman mazb11i ve disiplinli olnıalarını istedi 
"Almanya ile diploma.tik mü

nasebetleri ik<'smPk için hiçbir 
imkan görmiyonım, Rubin Ja
mes'in kaybı ve Amerika gemi
lerine son zamanlarda yapılan 
diğer hücumlar neticesinde A
merikalı siyasetinde hiç bir de
ğişiklik o~ıyacaktır, Reis, ıla
veten Rubın Jnmcs'in .kendisi
ne verilen vazifeyi yapm:ıkta 

----- ---ı İstanbul Üniversıtesi dün sa-1 
Sov-yet bah saat 9 da merasimle açıla- ı Ef • d k• ı-aJ< 9 wıcu ders yılına başla • ganıstan a 1 

R m~ • 
usyanın o~=te~!:~cıana:~!~: Mıhver 

bir tek 1 i fi ~~~ binleJ'Ce Webeyle dol· 

Mernsi.me sa.at 9 da İstiklıU 

ik~ştimtınım.ış olduğunu bilwr - lngiltere; Finlan-
mı r. 1 • 

Gazeteciler Aımerikan harp dıya, Romanya ve 
gemilerinin Ahnan deniza.lt.ıları M • t · ı A 

nı batırıp batımıadıklannı ısrar aca ı-ıs ana ı anı 
tı. sor.muşlardır. harbe davet 

M. Ruzvelt bu ~uallere cevap d •1 • 
olarak: "Eğer böyle bir şey e 1 mış 
olsa. d~i ibunu söylemezdim,, Vaşington 31 (a.a.) - Associa-
demıştir. ted Pres , salahiyetli hır kay -

Amerika i.)'lUlutda naktan aldığı bır habere atfen, 
Vıa,şington, 31 (a.a.) - Röy- Sovyet Rusyanın, İngiltereyi 

ter: Iı,inlandiyaja, Rumanyaya ve 
Rubin Jamesin torpillendig Macarist.ana ilanı harbe davet 

bM>eri bir takım ayan ô.ıı.ısının ettiğini bildirmektedir. Rusya
a.şağıda zikredilen şekilde mU- ııın ileri silrdüğü sebcb, BUyük 
talealariyte karşılamnışt.ır. Hü- Britanya ile bu memleketler ara. 
ık.Uırnetin harici siyasetine baş- sında mevcut sulh halinin, Sov
lıca muhalif o~a.nlardan Gillette yctler birliğini siyaseten za
demiştir ki: "Ameı ika., bahriye- rarlı bir duruma koymasıdır. 
lilcrini. muvazzaf olduklan vazi- Vişı 31 (a..a.) - Bu sabahki 
fe ne olu..-rsa ol~un himaye ede- t plan nda v·f?i kabınesi, ıe
ccktfr. Cappcr şöyle demiştir: h'neler ve mukabel i bılmi il 
"Bu bizi galiba top mermisi ile teh<liUeri hakkında ı gal ma • 
dövtiştüınıeğ~ ya:kl stınyor.,, kn.mlnr le yapılan gorÜ.şmelerc 

Truma.n şeyle- df"miştir: "Ge- dair B ·noist - Mechin tarafın -
milenmız h rn b 1 nn dan hazırla.nan raporu dinlemif.ı·ı 

(Sonu aayfa 3 sütun 4 de) tir. 

Mnrşiyle ba.~annuştır. Milli 
!Marşımızı, salonu dolduran ve 
salonda yer bulanuyara.k üni
versite bahçesine yayılan binler
ce genç tarafından hep bir atız. 
dan söylenmiştir. 

Rekt.örüın nutku 
lsti:kliil Marşını müteakip ta

lebe ıin alkışları ar.uıında çıkan 
Re1{tör Cemil Bösel sık sık ı&ıl
lo ı rl kesilen ve bir saat eü
rcn uzun bir nutuk söylemiş • 
tir. 

Rchtör, nutkuna şöyle hafla· 
m:ştır: 
"- Sayın profesörler ve gene 

arkadaşlar. İstanbul Ünivers . 
tcsi bugün 9 uncu dars yılma 
başlıyor. 

9 uncu ders yılını fazla çal~ 
nın, araştırma ve bulma yılı ol
masını dilerim. Ders yılınuzı 
bu dileklerle a<:ıyorum, Hepini -
ze kutlu olsun.,, 

n tör mütrokibcn ili '" rsi-
tcı n g çe!l ders yılına ça-
lışma! n \•e durum t b 
malara. vaptığı maddi '"<' 

(Sonu sııyfa 3 - tun 6 da) 

tebası 
ilk kafile Peşavere geldi, 

orada bekleyecek 
Berlin, 81 (a.a.) - Efganis

tanda bulunan Ahnanlaı·, Al· 
manya.ya avdet seyaıu,t:ne 
başlamışlar ve Berline geleu 
haberlere göre, Hind~tan hu· 
dudwıu geçmişlerdir. Efgan. 
kaynaklarından alınan bir ha~ 
re göre, İngiltere, bu Ahnanla· 
ra serbest ~~ebni.stfr. 

P~~\·er, 31 (a.a.) - Efga
nista.n.dan çıkranlan Mihvet' 
devletleri tebaa.lanndaıı 101 ki·· 
§ilık ılk .kafile Efgan - Hind 
hlıdudunu ~ perşembe gü
nü öğleden 800Rlı Torkh.ıuı hu-. 
dıld m.avkiine gelm.i§ ve İngilis 
ma:ktı.mlıu1JUD muhafazası altına 
alınını tır. 

.Mi.lıv· :- t bn.a.ları, lra.k ve Tür 
ki~ e yolu ılc n mlck 
dönme T"' • ~ ati r o 
v n cdebiln: - ~ ·n ıuı 

le 
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DÜŞÜNÜŞLER 

Sivri sineğe dair 

.--<>-- rıfl 

§u su .da Parisden Iirarlar 1 ruhunda şiddetli bir mücadele
flzaml d recesine varıyordu. İki den sonra, nihayet Fransa uğu
yüz elli :nden fazla insan payi- runda Münih misakını kabul et
tahtı teı >etmişlerdi. miş hakild bir vatanperver diye 

M ECLISI Kaymakam yanlış 
Taahhütlerini ifa etmiyen hareket etmiş deği1d1r 

Yazan: Yaşar Nabi NA -

S ivri sinek deyip gecıllq' 
niz, bu küçük ~:o!~ 

nicik eilssesi.nin neresıne . ı;ıg 
dırdığına a1al ernıeyen ~ 
ibir :mlrinın sahibidir. Her ~ 
onun zeldsını bu derece ıı;; 
t.en, gıdasını insan derrilen o 

LUlebargaz kaymakamı F. Gür-
Yirmi. Jekiz Eylfilde öğle üze.. gösterdiler. Fakat hakikat şu -

ri harp i tinabı iı:ıı.kWısız gibi dur ki en mühim mevkilerde Da
görUnüyordu. ladier Bonnet'nin tabiyelerine 

Bu sabah saat 10 
da toplanıyor 

t • } b ı· t •th l l yor yuce1 iınzasUe i1l mektubu aldık: acır er u ıs eye ı a o unu •Sayın gazetenwn 2111011941 

O glln öğleden sonra, demok
rasilerin teslimiyet arzetıneleri I 
resmi bir mahiyet aldı. Cham -
berlain Avam kamarasında, Mus 1 
soliııjnln tavassutu neticea\nde 1 

İngiliz ve Fransız ba.şve1dlleri
nin HJUer ta.rafından Münihte 
mU" kata davet edildiklerinı bil 
dirdi. 

Bir giln >nra, Daladier ile 
Chamberlain, Hitler ve Mussoli· 
ni~e miılaki olmak Uzere. tayya
re ile Münibe gittiler. O akşam 
M nl! lSllllSI i.mzalanmıştı. 
ve Çe!·oslov kyanın Sürletler 
haya., 1 n tlcre teslim oluımılllj
tu. Fransa aleyhindeki dahili ve 
harici kıskaç hareketi ilk defa 
olarak Bavyera payitahtında yeri 
leşmişti. 

Burada ünihin hiki\vesi bi· 
tiyor ve Prağın hikAyesı başlı· 
yor. 

11 inci Bab 
Münih taraftarları 

ve aleyhda•ları 

tamamen müzaheret etmiştir. 
Hariciye nazırının sahte beya -
natını bir kere bile tekzib etme
di. Halbuki o beyanatın felflkeUi 
neticeleri olmuştur. 

Bonnet kabine içtimaına Ga-
melinin muhbra.sının hiUAs9sın1 
takdim ettiğ vakit onu sustur -
mak ve lıaki:ki kabinenin önüne 
dökmek için milli müdafaa na
zırı olmak sıfatile onun kadar 
salahiyettar hiç kimse yoktu. 
Genelkurmayııı Bonnet tarafın
dan bildirilen neticelerin tama -
men zıddı netıcelere varmış ol
duğunu Daladier pekala biliyor
du. 

Gamelin'in su vfıkıalan bil
hassa. ehemmiyetle tebarüz el
tırd ığine Daladier vakıftı: f 1 J 
Alman genelkurmayı şefi g ne
ral Bcck'in 3 Evlülde vaıde · 
sinden istifa etmesi "orduyu bır 
felakete ~füüklemek arzu etme
diginden dolayı .. vukua gelmiş
tır; 12) Alınanların garp duva
ı ı ;tmaın edilmiş olmaktan çok 

Daimi Encümen azası 
arasında doğişiklikler 

olacak 
İstanbul Şehir Meclisi, bugün 

saat 10 da yapa.cağı toplantı ile 
TeşrinL~anl devresi içtim.alarma 

lthalati'i tacirler, hııahlılitlerini yerine getinııiym taci.ı1e
rl bir llilla halinde resi>~~. Bu liste, halen cari 
bulıııımal..1:adır. Taciıier, herlıaıııgl bir hususi miiC8Seeeye, dev
let Uşekldilüne, ve münferit müı.J>blslere lıBrşı toahlıü.tleriııi 
yerimı getinniyen tacirlerin isimlerini bu llsbıY'I yaznıa.ktıadııi. 
Tacirler, kendi ıa.ralamıda bu listeye (Kara Liste) adını •wmij
JerıDr. Böylelikle tıadrJer, Ticaret Velôliniıı ş~hıi:mizdelıi zlya
reU e&1l881D.da V eklle vild ettaderi Rıtik.Sr ile miknd ~ hnmetin. 
de fi'li adımlar atıaealdıımıB laıııi bulunınaktıulırlıır. 

başlayacaktır. -~-
İçtimaın ruznamesi Belediye 

Riyaseti ta.rafından bazırlıın
nıLŞtır. Bu ruznameye nazaran 
mecl s, Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lütfi Kırdar ıtıırafın -
dan açılacak ve Vali bir senelik 
Belodiye ve Vilayet faaliyetine 
dalr mufassal izahat verecek -
tir . Meclis bwıu müteakip Ri
yaset Divanı, Daimi Encümen 
ve diğer encümenlerin intihabım 
yapacak ve hafta. içinde toplan
rnaJc üzere dağılacaıktır. 

Yarın yapıl'-Ca.k intihapta Be
lediye Daimi Eııcümcni fızaları 
arasında bazı değisiklikler ol
maaı muhtemeldir. 

EKMEK 
DARLIGI ___ ,._ 

onservatuarın 
faal iye • 

1 

Tarihi türk musikisi konsere inden 

ikincisi Salı akşa ı veriliyor 

ıla.~ aylı n içinde vereceği talebe 
konserleri ıçııı de şınıdıden ha
zırlı'klan başlamıştır. Bu lrou
serlel'e ait progrıııın h.a.zırLı.nmış .. 
ıbr. Koruıerler haft.a.daı bir defa 
mektep da.bilinde ve ayda b r de
fa da Fransız Tiyatrosunda ve
nilecektir. D~<;arda verilecek 
iı:oru;erler 13 tanesi orkestra ve 
2 tanesi koro kon.serinden iba
ret olacaktır. 

İ::.tanbul konservatuannda 
h31cn 86 sı erkek olmak üzere 
222 talebe vardır. 

tarihli sayısının (okuyucu diyor 
ki) sutunundukl <Bir keyfi hareket 
mi> başlıi:ı yuı mütalea olundu. 
Yazının sahibi Burgazda fOför

ler birliğidir. Gayeleri sadece ııah
si menfaatlerini 1ıemin etmek ve 
buna meşru tekilde mAnl olanlara 
akla gelen her türlU tezviratla 
mukabele etmek.tir. Nitekim soıı 
23/9/1941 T. ve Ticaret Veklleti 
Fiyat Müro.kabe komisyon.unun 
11196 ayılı kar<lrl ile benz.i·_;n 
k" ekesıne y pıLın bir li cı ı>: r.am
drın bilet b. ına a· -ır·l (15) ku
r .ş u.a e edilı11 , ırı:ıbcdcrken şo
forler lıir •il ne belediyenin e•ı

clirnen kararına \'e ne de r .tt. .. s
ının m lümntına ıstınat e ırıneden 

Künlcroe halktan (17'l) kurLş Ye
rine (250) k"ttruŞi.8.n bJI t kesme~c 
ve bır o kadar da baC~j masrafı 

almağa ciır'ct et lerl üzcnrı 

k ırnakamlık i e nıut aha le e<le
rek bu ar.:ıansız ıhti.kJ.rı önl ır.c

ğt> teşcbbı etrnış ve idarı tedbır 
ol i bi etlerin Cl90) kuruştan 

sahlması cihe4 e bcnz. n verlıınesi
ııe nıW>&ade tn JŞtir .• 

* YENi SABAH - Yukarıdaki 

n1ektupta U..ah edilrlili şel·-ld I.u
lebur: .. '.ln evveıce bize ınel{tup 
yaza ı okuvur1Jnun haksız olduğu 

anlaşılıvor tht · · 1 
kundr b l '""' n b. 
kııl h ttı hareketj 
dilebilir' 

naz rnahlffirun sırtından~; 
mıya moobur kalması ohn!'!I::;; 
Şeytana taş çıkartan, ~ 
h&yvanlaraı soyunu sopunu duıı: 
ya. yüzünden ıka.ldırn:ı.ış dls:' .ııı, 
sanla mücadele: Kolay .iş n:u lıU · 

/J.ivri sinek son derece :tın.~ 
tır. İn.san kanının lroıkusuntı ..... 
h.aJ. alır. Fakat ırn.ahlr bi.r ııVCI 
gibi sabırlı ve tenıJtiıılhlir. fliÇ 
acele etmez. Kcnili 1 ufuz · · • 
kasına kendisinden yuz bw d .. 
fa biiyük bir avuı dıx üğil!lu 
fark edince bir müddet lı cç j61:!· 
finı bomıa.z. Acele uıe yts!• 
ka.rıştı,,,"ıııı o herkesten iyı <\>ilif· 

G,ıdiği odada sivri sinııl< itl 
gbrmey(m adam içi ralıatl.aıYıl_,'. 
rak. hıçb r koı-unma led1J.rı ,.. 
mad:ın sere serpe ya.t.Jiına . 
nır, ve ı. • .;.ı sOnd U:rur. Srvıi. ::ı.ı ~ 
nek gene puı;ı;da bekler. Nor· 
mal lıır ınsanın uyuması ıçuı ne 
kad ~r za nan hl=ı ,., eldiğıni 'r· 
si tecrübeleriyle bilir. Bu mıid • 
d(}t sona ennce odanın aroyt.ıı 
b:r koşesindcıı usulca çıkar, s· 
\"Illın i.ızerine ucar ve anı 
pike taarruzu yapar. IDil.çük r 
tooıa.-u kendi.siııi tuzla buz ot· 
meye k&fı olan kQcaman e[ilı 
yakL-ışınasını riizgarmdan tı!5" 
sedcrek daha evvel davranıp .tı:ı
valaııır ve zaV11ilı a'"'· boş yera 

1 sıımtını tokatlamaktan b:ıŞka. 

b1ilnihte Dıtladier ile Cham
berlain'i alkışlayan halkın §e\·k 
ve heyecanı Alman kavminin 
hakiki hiss:yatını gosteriyordıı. 
Almanlar da birinci harpten 
yirmi sene sonra yeni bir lıa.;bın 
başlaması fikrinden dehşet ıçın
de kalmıslardı. Fakat ayni za· 
manda. !>İün'h zaferi Hıtlerın 
her maniayı bertaraf edebilecegi 
'kanaatim lruvvetlendirın stı, Iıc~ 
mokrasllerin hakıki hiç bir mu
kavemet arzedecekleri fikr ni 
zihinlere telkin etti. 

ı uzıtktı ve Berlindcki Fransız <L

taşe'uiliterine göre. onu · · ·r 
peynir !';ibi par<;alamak pek ko· 
laydı,,; (31 Alman ordusu ha -
~ rlıkl•rını ela hiç de hitirıni~ de· 
ğilcli Rir harb' göze alabilm~si 
icin en az bir s ne iı.zami bıc 1 
gnvretle çalışmasına lüzum \"aı
dı: (4) Fransız gene!lrnı. ıayı 
Kıbı_lordu hak~ıııcla Boniı t'nin 1 

knhınPye leh•ıg etti"• o Japo~ a· 
ta nmılicerin n istihfafkfıra ıel 
talL'1tininden tamame farklı b,r 
fikir ve kanaat besliyordu w 
nusya tayyarelen i!e taııklaıı~ı 
Alman tayyare, ... tıınklamıa mü 

Bazı mıntakalarda gö· 
rülen sıkıntı derhal 

izale olundu 

İstanbul Belediyesi Konser
vatuvarı tarafından hazırlanaıı. 
{Tarihi Türk Musikisi) kon
serlerlnd<>n ikincisini. 4 İk.inci
teı;;rin salı ak._<;amı Fransız Ti
yatı"OSuuda verileccl.tir. Kon -
seri vel'ecek olan 14 kişilik ilıey
et provalarını muvaffakıyetle 
tamamlamı:;lır. Bu konser, 18 
ve 19 uncu asırda yetişen Tüıık 
mtL'<iki ibtadlannın 12 eserin -
den müt.eşckıüi olacaktır. Bun -
lar arasmda bilhassa. Zekil.i De
de, Tellalzade, Emin, ve Ka
ra İsmail ağalarla Mustafa 
ÇaVU§un çok güzel parçalan 
vardır. 

'---~-------- bir !J('Y ya>pıunaz. Ba.zan pike tıl· 
--------------------------- aıTllZI •rı münferid de.,il, filo 

Münihten sonra, Daladier ile 
Clhambecla.in"in, beyanatına goıe 
Godesbergdeki şartlar. bir gal!: 
bin bir kurbana talımıi edeccgı 
şartlardan ibaret olduğu ha!Je 
MUnihtekller ÇckoslO\ ak yayı 
Almanya ile bu anlaşmadan mü· 
tcvellid bütün mfürtakbel ko -
nl.l{'ffialarda müsavi ~eviyede bu· 
lunduruyordu. Bunu nered n ~ı
kardıkları bir sır olarak kalmı•
tır. Miinlhten ewel, Çcknslov~k
ya iyi talim görmüş bir orduya 
ve mütlıiş bir iatih"kfım hattıııa 
ınruikti. Eyliılün 29 unda buDla
nn ikisini de kaybetti. Miinih 
anlaşmasından sorıra müstakil 
bir Çekoslovakyadan bahsetmek 
fed yakışıksız bir istih1.a idi. ı 

Daladier ile Chamberlain Çe
koslovakya ya bir m tat.akil dıw · 
let muamelesi yapmamışlardı. 
Çekoslovakya hi kiınıetinı' ne 
Londradaki ne :Münibteki mil7.a-
1cerelerde ha1.ır bulunmıtk mii· 
ıaadesi verilmeden karı r nih · 
~et Çeklere tebliğ edildiği za. 
bınn, bu muamele aklına gelebi · 
lecek en tezl~ edıci bir tan: la 
vukua geldi. Bır ay sonra dostla 
nm.dan biri, Münihc gitrn iki 
Çekten biri olan Dr. Hubeıt 
Masaryki tarafından bu S.'h11c
llln nasıl hikiye ve tasvir e<lil· 
miş olduğunu bana anlattı. Bu 1 

tafsilıi.tı bizim g-e.zeted•' nEAret
mek ist.ıdim. Fakat müdiir mitni 
oldu. Dr. Masaryk'in söyledik·. I 
lt>rine göre, kendisi ve arkadaşı 
Dr. Mastny geceleyin gec; vakiti 
Clı11mberlııin il" DalF.dier'n.in ya
nına ç~'rılmışlardı. lngitiz i>af;ve 
kili karan onlara kısaca anlattı.! 
Daladier bir !!kırdı bile söyle-, 
mcdi. Bunun üzerine iki Çeki 
devlet aıfa.ını dıf:'3.r1 çıktkıla.r. 
Teşrinievvelin birilt' onu Rrasın
da bütiin Südetler havali"iniıı 
yani Çek Maginot hattını da ih· 
tiva eden milli toprakların döıt
te birinin nazi kuvvetleri tara
fından işgal edile.ceği işle Çek
lere bu 11Uretle tebliğ edilmişti. 

Daladier ertesi giinü tayyare\ 
ile Parise döndü. Le Bourıı;ot 
tayyare meydanında, etrafında! 
toplanmış olan krua~lıkla~. g~
rünce geı-i dönmek ıstedıgı rı
vayet olundu. Fakat. "ya.şasın 1 Daladier! YQJJ:ısın sulh!,. diye! 
bağrıştıklarını işitince. bir dik
tatör ta\Tı takındı, tayyareden 
dıı.ıan çıktı ve Gcorgeg Bonnet ı 
ile bera\>ı)r bir otomobile bindi. 
Şehir içinden geç~rek Harbiye 

1 Nezaretine doğru giderken, Da
ladier Hitler gibi ayakta duru-ı 
yordu. Bonnct onların yanında 
oturmuş, halkın neş'eli alkışla
rını çıkık dudaklarının gi.ilUm
seınesile seyrediyordu. 

Daha sonra ağızdan ağıza do
l~ş olan bir hik~eye göre 
Daladier Münihte ögle yemeği 
vamanına kadar rahatça otur
muştu. Sonra konferans oda.sı
na gitmiş ve hiç bir mukavemet 
eseri göstermemiştir. Bu hikaye 
do!A bac;lı bir yoldan İngiliz 
Harlcıve Nezaretind:en geldi. 

Milni mUntehi olan ay 1.a.r-
fıncla D !adi r'ııın ılga c;tm;ş 
o iuğu rol muh lif surette ta·

Vir cıJilnı.iştir. Bazıları om, kendi 

savi tutuyorııu; (5) ltırk tümen 
• 1 

den bin kqdar tayyareden ,.c 

Şehr'mizin bazı mıntakaların
d;ı bilha.<ıSa Beyoğlwıda bazı fır 
rınların zamanında ekmek çı:ka.
rama.ına-~ı yiiztindcn dün mevzii 
ve sıir'atle izale olunan bir ek
mek sıkıntısı hiisıl olmuştur. 

Konservatuvar, k o n s e r i n 
mümkün oldugu kadar güzel ol
mam için çok büyük hazırlıklar 
yapmıştır. Tarihi Türk Musi
kisi konserlednin iJcinciaınin de 
birincisi kadar rugbet.e mazhar 
olacağı muhııkka k addoJımıma k
tadır. 

Kış Konserfori 
Diğer taraftan Konservatuar 

ARSİN DOGURDUGU MESELELER 

BiR MUKA E 

halinde yapılır. O zaman tıoın_: 
hardını, ıla.nn bin ineı kC'n o
bilrü havalanır. 

bin beş viiz tankları te~ klrub e· 
den mu.lte"em R'>rcttl:' rmirr 'bez 
C'.ek orıhısu yalnı~ başına ku 1•a 
da en az iki Uç ay mukavemeti 
göstarebilirdi. 

Daladier bütün bmıları bih· 
yorılu. Buna rağmen a~zını aç· 

Belediye lktısat Müdürlüğü 
bu husush derhal 1lıizım g-elen 
ted.b'rlcri ahn.ıs ve hadisenin se
bepleri hakkıııdıı talı itikat yap
mağa başlamıştır. 

B.lZl fınnlara siir'atlc lii.zım 
gelen ·lrt.-ırda ekmek imal et
meleri için yeniden bir miktar 
un dağıdıl.nw tır. 

------·---
İki ihtikar 

Harp ·ı ' lar için ve 'alar etrafında 

~ivr; sineğrn en <;<>k içcrlodıb.; 
Si' insan! .nn cı inlik adını 
\ c l kleı' kor.kuıı~ ı;ırrettc ktıv · 
\"Et bar jla tır. F ~rnt o. bı• 
baraj öni nde de )~Lnıaz. saba· 
ha kattır etrafında dönüp do -
lasar · harajm za~ nokta· 
sm' bulınıya çal~r. F.rgeç bU 
arzıı~ıın•fa muvaff ık olur, kO<lf>
de lncakta unutulmuş ufa" lbir 
nnlıktan ajı zorlar v · e
rnt>n pıkc• taarruz.la.ruıa gırlsır martı. 

Daladıer, Boıınet'ı o murdar 
işini goı mekte serbest bıraktı. 
Ancak Hariciye nazırının o men 
hus hülil.saı>ı müessif tes:r1erini 
yaptıktaıı. parlamento mulıı ı._,. 
rinden serbestçe dolaşıp lngıite
re sefirine verildikten sonradır 
ki Daladier zevahiri knrlarmağa 
teşebbUs etti. Aradan on gıin 
gE><;tikt.en sonra, C. G. T.nin umu 
mi katıbi I.kon Jouhoux iıe bir 
mU!iı.katta bulundu. Trade Nııion 
lideri muahharaıı, aleni hır nu
tukta son cümlesi: "bUtün zor
luklara rağmen, müdahale et
meliyiz., den ibaret olduğunu 
ifşa eylemif}tir. 

Daladier Fransanın bir harp 
takdirinde Büyük Britanyadan 
ve Sovyet Rusyadan bekliyebi

Ekmek QCşDl..;i de~yor 
Diğer taraftan Tic-.ı.ret Ve

kiı.letinden Belediye İkt.ısat Mü
dürlüğüne gelen bir emirle ek
nıeğın imal olunduğu unun ran
dımanının değiştirildiği bildi -
rilıniştir. 

Bu emre göre şimdiye 'kadar 
yüzde 91 olan unun randımaru 
yi.izJe 94 - 96 çıkanl!Il.L\\tır. Bu 
Wh:ı.rla ekmek biraz daha ke • 
pekli olacaktır. Elde mevcut eski 
ı andımanlı un stoku b'ter bit
mez yeni tip ek.ınek imaline baş
lanacaktır. 

Havagazı şi rketleri nden 
şikayetler çoğalıyor 

davas-
Galatada Topçular ca..ıdesin

de 312 nıı.ır.arada bakkal Eftal
ya mavi ispü1vyu, Beyoğ:lunda 
Bursa sokağında ti.itıincü Va.so 
ile Kü~iiıkpazarda müskirat ba
yii Kadri birayı fazla. fiyatla 
satmak suçundan dün a..liye 
ikinci ceza mahkemesince 25 er 
lira para cez, sına, ıbir hafta da 
dük kaıılarııun kapatılıruısına 
mahküm edilmişlerdir. 

Bundan başka Çanıı:kavıda, 
Taşhanda nalbur Kegorık kun -
dura çivisi, Galatada Şair ~iY:8" 
paşa sokağında bald<a.1 Mınz ıle 
Bankalar caddesinde tütiincii 
:Ahmet Hüdaverdi mavi ispirto, 
Beyoğlunda, Takızafer caddesin
de 4 . 6 numarada manav Al
ber şeftall, elma ve erik üzerinde 
ihtikar yapmak suçundan !lyni 
mahkeme tarafından tevkif o
Iunmw;lardır. 

tın arttığı, netice itibarı ile de 
albonelerin fazla para vennek 
mecburiyetinde kaldı:kları bildi
rilmektedir. Büro şefliği, evvel
)ti ihbarları olduğu gibi, bu so
nuncuları da Belediyeye arzede
celd:ir. 

leceği yardım hakkındaki İngiliz Kadıköy semtinde oturanlar 
tebliği münasebetile de ayı:i iki tarafındıtn Fivat Müra.kabe bü
yüzlü oyunu oynamıştır. Sag ce- rosuna Havagazi Şirketi hak.
naha mensup mebuslar ona sual kında şikayetler vaki olmuştu. 
irad ettikleri zaman, Bonnet'nin Son günlerde bu şikayetler, 
bir notunun arkasına gizlendi. şehrin biitün semtler.inde otu
Bu not tebliğin Londrada Hari· ran vatandaşlar tarafından tek
ciye nezaretinde ehemmiyetsiz rarlna:m.ağa ba.<ılanuştır. Dün 
bir sivil memurdan sadır olmuş de, Fiyat mürakaıbe bürosuna, 
olduğunu söylüyordu. Fakat fe- bu yolda bazı ihbarlar yapılmış
na tesirler bir kere husule geldık tır. İhbarlarda şirketin tazyiki 
ten soııra, Teşrinievvelin dördün ve dolayısiyle ısıtma kuvveti az 
de irad ettiği bir kiiçük nutukta gaz verdiği, bundan dolayı fiya,
bu tebliğin neşrine bizzat İngiliz ==========================::: 
Başvekilinin müsaade etmiş ol-
duiiunu bildirdi. Muhakkak ki K ı K 1 ı d 11 11 

beyanat bizzat Lord Halifa.x ta· r- 1 m 1 m ovmuş -
rafından Neville Chamb~r!ain'i~ I 
ve Winst.on Chamberlaın ın o- -·---
nünde Downingde kaleme a!ıı\- M d S • " k b bu Izba ndut gib • 
mıştı. a a m ara. a e n ı 

Boı!~:.~:~e ~~i~~ya°:e~I1I:".[ adamları dövebilirim ?,, diyor. Fakat ••• 

raftan gazetelerin Hitlerin 28, - 1ki elim yanıma gelsin ltl ducusunuz; diye liı! atmış. bunun 
Eyllılde umumi seferberlik emri aogru t~! edoorum m1kim bey, hiç üzerine Karabet. o~lu Ar.en. an-
ni hemen ·vermek üzere oldu- ben bu iki tane izbandud gıbi he- neşi Na.i.CU. yeteni Anus hepsi bir-
ğunu ink.8.r etmelerine de ses' rıne baja çıkabilirim·: .. Onları dö- lik olmuşl:ı.r ve M(tdam Sara ile 
çıkru-madı. Halbuki bu haberin ğebıliı-lm.._, Ka dciril bunlar, bir kız kardeşi Madam llfanniğin üze
doğru olduğuııu biliyordu, Bu· ı çocuk söylese herkes buna güler, rine aU!arak kendilerini döğmüş
nun sonunda, Bonnet resmi va- öyle deiil? .. lcr ... 
zifeleri olan Fransız diplomat· - Or..,mı bilemem. Fakat kar- Fakat Karabet ile ojilu Arsea. 
lanna gönderdiği bir tamimde deşin Mannik de sana yardım te- aksini iddia ediyorlar: 
şöyle yazdı: · . - Asıl dayak yiyen biziz. 

"Mare$1ll Goering 27 EytülcleJ mış ... Yalan, e \'allahi yalan deorlar Bu iki kız kardeş birdenbire ü-
Sir Nevile Handerson'a "eğer maksum kard im biz.im kavgamı... zerimize ;,ı.bldılar. Birisi oğlumun 
ertesi gün, 28 Eylitlde öğleden! za bit: karışmam~tır. saclarını tuttu, di!eri de benim ya-
sonra saat ikide Çekoslovak hü- kama sarıldı. Ailemiz yetişinceyo Hiddetli, şiddetli bir tavu·la ko-
kümeti Alınanyanın Gode berıı: · kadar bizi epeyi dölldüler. Asıl do-

k 
nuşan davacı :Prfadaın Sara gerdan 

muhtırasını kabul etmiyece o- 1 b ak . t vaeı biziz! diyorlardı. 
!ursa seferberlik tedbir1eriuin kırarak, dudak urar yerme o ur 

d k ~···· ı dö"-ekten söğ- ŞrıhiUcr gelmed.iiindcn, Madam 
derhru ittihaz edileceğini ve ic-, u ve ·enuu;ın ,.... • 

mektt·n maznun Karabet ile oğlu Saranın ını Karabet ile oğlunu, 
raata geçileceğini,, beyan et.mi~ 1 • ı ı yoksa baba o~"'un mu kendisim Arseri aya.a ka ktı ar. &\.4.1 

tir •11 • iddiaya göre, baba o~ul, evlerin- döğdiı.ğil anla§ılanıadı ve muhake-
Daladier hariciye naızrının de kiracı olan lll•dam Mannlge: me fahiUerin celbi içiıı başka bir 

Borsada bilyllk nısl><'ttc spekii- - Kardeşin. Sara, bu eve ııellr güne bırakıldı. 
lıl.syonlara girişmiş . olduğunu, ise •en de gitmiş olursun, bilesin!. ll!adam Sara iııl çarçabuk bıtire-
bunlann muvaffkiyeti ise Hitle- Dem~ler, ll!annik: mcy'p, KarabeUo Arseııl cezalan-
re arzı teslimiyet edilmesine va- • dl dırıldı••odan pek mti•-trdl. Dı-- Neden' ye sormuş, .,... ~ 
beste bulunduğunu biliyordu. _ Uf kar:-:Urır buradan alır, ıınrı çıkarkcıı, hır ından burııundıın 
Gizli zafııta Bonnet'nin bankası· d k so'u rnk -·-•arı söylemcı..-ten ba1b yerde d r• . ,, .~~ 
rıın gerek kendi h bına ge~k Buna ro~ " ..._. am <ı ra, ina- kend.sinl olan ıştı: 
Bonnet hesab na bo ya venu;ş dına kard ııyaretc gjtr< ve _ Ka insan boyundan bosundan 
c'duğu emirll'rin b tun kop:y la- yet' . l<ş ı merdi\' nler- utanır. Erkek olacaksınız, ne•. Hiç 
rını elde ctzni.'l Ve kendisine V r- çıkerk bun o Alt·ınin içinde bir kadından 
mişti. - n 11 del!il. siz hepiniz dcdiko- dayak yed.l.tlnl i.naan söyleccccr• ı .. 

( Arltası mr) •-..;;:~~=~:.::::;.::::::.;;;;,;;;..-::.:::.;;,;.;~::;;;--..-,,;,,;,;,_~_.,. 

ceryan edeceğe benziyor. 

B üyük harp. başta İngilte
re ve At.manya, iki man

zımıeyi karm.1a;,lırmıştı. Bu 
harııte Avruparun dört büyük 
devleti, mübarez.e meydanına a· 
tıbıug'· r ve bır taırafa ufaklan 
'da katılnu.şlardı. 

Göriinüşte harp s.,bcpleıı 
muhtelif, fakat esas dava büyüik 
harptekınin aynidir. 

Büyük harpte, Almanya ve 
müttefikleri karşısında bütün 
deniz devletleri ve biiyük doğıı 
devleti yer a!ınuıtı. Bu sa ede, 
den.izden geçinen büyük llk.'r • 

kez devlet.ini ~emberlemek im
kanları elde edi!ıni.şti. 

Büyük haıi>in iJcideıı fvla 
cephesi vardı. İlk top iki cep
hede birden pa.tlaıınış, müUefi
ıkiyle omuz oınıına Almanya, üç 
büyük düşmana cevap vemıek 
ıztırannda kalmıştı. Abnanya.
yı esas hedefi olan Paristen 
çeviren, Şar.ki Prw<yaya tevcilı 
edilen daz'belerdL 

Bu harbin bariz farkı, şimdi
ye kadar hemen de tek cephe
li olmasındadır. Alman po!.itika
sı ve stratcjısi ,hasımları biri>i
ri ardınca ve teker teker yen
mek muvaffakıyet.ini temin et
ti. 

Büyük harpte, İtalyan, vıı.zi· 
yetin inkişafına intizar ederek. 
müttefikinin karı,-ısında ceplıc 
alnıı;ıtı. Bu harpte, ittifakına 
sadakatle, fakat ~ene ayni ba· 
siret.le filiyat :tlrnsına atıldı. 

Eüyük h•rpte Akdeniz müt
tefik filoların hA.lünıiyeti altın
da idi, İngiltere ve Fransa kolo
nileriyle emm bir iı-ti'ba.t tesis 
etmişlerdi. Kızıldeniz yoliyle 
getirilen kuvvetler, ihtiya.~ gös· 
teren cephelere sevkediliyor, 
Mısır, bu kuvvetlerin tevzi mer
kezi rolünü oynüyordu. Şimdi. 
Nil ya1un. bir tehlikeye maruz
dur. Hatta Afrikanın Şimal 
.kıyılannda Büyük Britanya için 
emniyetsizli'.k havas.ı esmekte
dir. 

Büyük harpte itiliüın önemli 
üyesi Rusya, :ınüzaheret ceph&
siııi de!!:iştirerek, bu anda tek 
başına ;e e;ki hedef aleyhine 
sava.şma.kta.dır. Ancak, o geri
sini temin kaygusundadır; ja
pon - Rus sınırında uf&Jı: çar
p~alar ba.şlamıştir. 

Büyük Harpte, Akdenizin 
şimal ve cenup :kıyılan, Ma.nşın 
iki taraf-ı, Şi.ma.l Denb:inin ufak 
memleketlere ait llıeınen bütün 
kıyılan, Abnan düşınanlaruıın 
k'lntrolünde bulunuyordu. Bu 
harpte, .A.vrnpanın dört çevresi 
Alman h8ıkimiyetindedir. 

Bu harpte, tayyare korkunç 

bir ~ilii.htır, yakın dcni?..lffde Al
ınan hava fılol:ınııın tc ıdidı al-
tındedır. 

Denizaltı saldıruıları, ba.;h•ıı· 
gıçt:m ıtibaıcn. kara lıall'ıl• 1 ri 
ile miıvazi yürııınitı v f a..'"-lla.sız 
de,'.l.nl etınıştir. Har L't malan, 
tesir sahalraı büyildıi.kç.e büyü
ınıiştüı·-

Büyük harpte Rus ordusu, 
siklet k=yle gaı-pte bulu
nan Alm:uı oıUtl>'ll ,ı üç yıl o
yalanlli; t.oobit etmiş bulunu · 
yordu .Bu harpte ise A ~Tiıpa.nın 
- bazılarının l:ai>iri veçhlle - bi.i· 
tün -bir ~lı rdusiyle hesa,p
la..,<ım balı tsızlığına dw,nıiiş -
tür. 

Riiyiik harpte. ha.va alkınla • 
n vüzünden Brıtanya da.l'il&;ı
na.'1.ıannda ver.imın üçte bir iti
bariyle eksildigı harp i:3tatistıik
lerinden anlaşılmıştı. Bu harple, 
ada. belli baı;lı ve çak değerli 
bir hedeftir. orada kıymetli abi
de! r hederdir. 

Büyük harpte Almanya, kt•n
di yağiylc ka.TrUl:m ıya mecbur
du. Abltika.mn doğurdu ıztırn:p
lar ruhlarda muesıtlr olmuştu, 
belki hamin kat'i neticesinde de 
amil bu .di. Bu hacpt.e Al -
m'.Lnya ,bütiin Avnıpa kaynak
larından müstefittır. hatl.A bü
yük orduların bıitü.iı techiY.alı-

ln an oğlu sıvrl sineıı;e 'k 
!!'8.4 harbini icat etmistır. He.va
ya tulumbalar dohmu zclurli 
gazlar pü;;l<iirt.erck onun nesli
ni tiik :miye çalışır. F kat sivri 
mnPk •le. a evv •! mikı·op 
haı·b'ni keşfetmiş ve nıilyon!ar· 
cıı. ad anı 111 karuna ginniştir. 

Bu ınüth s müearlele tk-\• :n et 
tlliçc il u ra ın i len.ne 
kıın<• dac'ıa ne gilıi silıthlar icat 
edt'bılec ,;ini Allah bılır, 

Et fiatları artacak mı? 
K>.;ap!ar Cemiyeti ıı:unı:cıa bir 

z:ct.ın ~'iy<ıt Murakabe l~üc"ll.1.S -
yo:mnun ;;on içtimaında kış ay
lan zarfmda etin kilo~ ınıın <bır 
lirrı.ya kadar 3'1.tılö<'ltğtnl s..1- ·le·
diği yuıl!:ouşu. Ru ihtar Uzt"
r;n·' Fiya.t ?."ür-J.ka:b.' K m>8 
yonu, k. aplık hayvnıı ıiret'len 
mıntııkafara telgı-afla n1Ür;ı.c"
a,t ederek maliı.ırnt ısteıııiş1 ır. 

Gelen cevaplardan, fiyatlarııı 
normal olduğu. kış ayla.n 1.aı:-fııı· 
da her nt' kadu et f" , rı ı 
hira.z zam yapmak iral>edecekse 
de bunun bıçbu· zuman naıhı 
bir liraya çık:ı.rm.-ı.k zaruı-etln ı 
yaratmıyao:ııp ta.sıili cdılmiı;tır. 

Mıntakıı.lardan istenilen ce
vaphr tama.men gelmiştir. Ko
misyon, l•aza.rlc~i günkü ~~:ti.rn -
ında bu et i~ 'nı lelkik ı:decektir. -·-
Açık konuşma 

na o>ıı11iptir. * Lülebuı-gazda Turgntbey ç 'ı ,; 
Büyük harpte Amerika, itilil.f Silhibı R. Çeltıg•· 

saflarını taıkviyP et.mi ve Avro- .- Meb.-tubunuzu aldllc. Ka_nuni ı ~ 
pa. karalaır:ıua atlamal< için ıköp- ı .. aıısLıJıklar yuınızu nc-şr1:1e nuuu 
r'.V~aşla.rı k:uı mıya. muhtaç .kal- oldu. AIAk&nıuı \eşekkurı..-...:.__ __ 

mad1uı. nuilıarobelerin mihrak ,--== ~ 
ııolııtal.arınd.a rol oyıuı.mı.•tı. şını.

1
1' -

di, "at olsa da, meydan yok,, ye 1 a b h 
gibicl:r. A~Tupa korslraı miis· 
tahık mdir ve ~r ın;~. ha.va a.- ~ABON~ 8 ... ~Lİ teıı baraJl=nı ılk cınce hesaba "- c -
almak ıztıraı1ndarlır. TUrklyo Eonebl 

SENELiK 
8 AYL!K 
3 AVLIK 
1 AYL!K 

1'400 Kr~. 2700 Krı. 

760 • 1410 » 
400 • aoo • 
1&0 • 100 • 

Büyük b.nrpte, Soğu.da, Ka
nalda, Anadolu yarımadasının 
muhtelif semtlerinde savaşan 
İngiliz orduları, bu harpte de, 
Wavel'in planına göre, Libya - , ____ T_A_K_V_l =M---ı 
Kafkas hat.tuıda mevzilenmeyi 
tasarla.maktadır. HIZ'R 180 GÜN 305 AY 11 

Diğer tara.ftan, uzak doğuda 
da lmı:vetli bir cephe belimıek 13t/O 1 1357 
üzeıredir. 

Büyük harp, 30 kadar devit'- ŞEVVAL 
tin iştirakiyle ı::'.<ıan.<rli!ınul bir 11 

2. Teşriıı 1. Teşrin 
1941 19 vüs'at almıştı. Fakat, harp sah· ıı----ı 

neleri, istikl.:ılıle3°0e n.a.zarnn, 
çerçeve!: idı. Bu h.arb"n ceph 
sıne, bu cephenin deri 

CUMARTS 

ve bcd ine t çi'zmılk 
kansıır.dır. Harp, 
kıtnl&r rtra:: 

ı.....w.r-· ·or. O 

Gıüneı ~le 

1.24 6.51 
• 1 1 • 8 

A m ot. 

00 1.33 
.06 18.B9 

k nd 

9.41 E:z.a-,f 

14. 7 

' '1 .. ~ 
11.44 Cz:ı11 

4.51 
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Alman tebliği r. /,İ 

R 

(Baştarafi 1 inci Sayfada) Y'1ram A. C. SARAÇOOLlfl 
Perek<>p berzahı alındı 

ve: 
-Me 

di haz n, d.ı nibal
lerı dızer:kaı onların çimniş ol-
dukl ·ım duklru ı y.crden 
kaldırır, yfalnra u. dc--
derı:z. Oübr da 'ut.ap b dıktan 
sonra ll1US\ edde ile ;:ar h tı
nnca çizdiklerini yerlerinde bu
lamazlar: onlar atıatıbnış olur-
1 r, bız de k ~ınuzı tam:!nı ba.s
anı'2 bultnı~ 

Diye ~lli e~ ve haki! -
ton kitap da bu suretle hiç ek:>ik-
sız olarak b s. 

Za.v :v1fına rüb ileri ve 
zavallı sansur dairesiyle zama
nın Maarif N zın!. 

* Maarif Sansür h!") etinin cnhil 
Iiğmi pek iyı t.asvır eden EJ.ir 
J<:l~ref.in şu kıt'asmı hat.trlama-[ 
m il ohır: 

Bcrlin, 31 (a.a.) - Fevkala
de trıhkim edihniş Sovyet mev
zilerine knrşı üç gün devnm e
den ddcUi mulınrobelerdcn son 
nı. elde edilen büyük zafer, Al
man knvvcllerinin Perekop ber
zahına. glı:meleı-i ve Kırım içle
rin 6.'ll"kmaJan imkanını Umlin 
etmiş olması. Alman m un.tı
nın başlıca mevzuıınu t:.eş • et
mektedir. Ga.zctlcr Sov31 ti.erin 
bu defa da. tnsan vo malzemeco 
uğradıkları muazzam. za.ia.tı bu 
mtinasebetle de belirtm ttedir. 

Kı mı 11 erk -· de panil~ 
Rom , 31 (a.a.) - St.cfani: 

s 1 

' 

'kıyet dilei;ıi ile lnırdelayı kese
rek sergiyi açını.~. 70 e ya
!kın ressamın, 285 parça tablo 
ve 8 heykeltraşın 15 eserle iş. 
ttr.ı.'k eylemiş oldukları Devte 
Resim Sergisini ha.zır bulunan
lar büyük J:>ir ıılfilm ve taıkdir 
ile gezmişler ve Başvekil Dok· 
tar Refik S:ıydam kendilerine 
ta1a:üm edilen ve jüni tarafındruı 
eserleri derece alan ressam ve 

a· rsi e acı dı 
' (Baştarafı 1 i;ıei &ıvfada) 

heykeltra{jlıı.n ıtn.kdir ve tebrik 
eylemiştir. F.serleri derece alan 
san 'ntk.Jlrlammz şımlardır: 

Cemal Tollu'mm son'baJınr 
tablosu ~irinci, Hamit Göre!'" 
Heybeli tablostı ikinci, Mela~ 
.Ekincinin portresi ~ 

Heykeller: • 
Nusret Sinan'ın baş heykeli bl

ı:incı, IDman Yontuı;.u"un ıkadın 
Cl3Ş1 ikinci. 

Av st ·aya a 
----ı>-

Bu hah dowu ~ph sind n 
Bud t re ı Kı
ı ım bıı ~hını.lal i So s et mudn
faa h ttının yan m ndmı on
rn Alman tazyikıııin mukavemet 
edilmez bır radd e ge i wini 
ı; n ' Rus kuvvetlerinin 
va.zı bı" ı git e ·ole 

Suhard, Fransız rehine- tesirleri anlatnnBtır: Başvekil, h r türlü 
leri hak ında Pap ' tomn 'erdiği l taarruza karşı kaymağa 

ile görüşece Rektörün ve:fğf izahata na- hazır bulunduğu u 
Londra, 31 (a.n .. ) - Peri b. s r.ın bu yıl Ünıve.rsited-..n 719 söyledi 

ardcı kuvvetleri, Alman piskoposu A gr. Suhard, u: 6 • hl i m zıın olmuştur. 

t lresbet - ni bildimı · -

ek ı i b yhudc yere dur ıdund d Fransa vnzıeti hak Bunlard 322 si tıp, 157 si 
,,.,.-uwn~a çn.b ak.tadır. Mu- da Papa ıle görüşecektir. B:ı.ş~ htL1tuk, 78 ı fen, 76 sı edebiyat, 
kabil taaın.ızlnrdan hepsi sür.ı.t- piskopos, bilhn.c;sa re in.clere 6 sı iktısat ve ~7 si dış ta'ba-
le bertara:f edildiği gibi ileri ha- karşı affi c muamele ea.ılm ı ti ım bindendir. 

e de sitratlc devam edil - hususunda Alınan mn.k:unlaril nh sita neşri) atı 
mek dır. Kırımın merkezi olan olan temasına ve Fransızları id Bu yıl ba ılan ve baskıya 
Smift.::ropolda. sıvil hnlk panik det hareketleriden t.evakkiyc ~en eserler 44 tiir. Sim
için e ve kü e uıde Kertch daı; t eden vesayasına ait m • · dİJ J..-adar basılanlann s.~yısı 
b:l~ iciilm.m tine kaçmn.ğa leleri Papaya izah edecektir. bunlarlıı. 2 2 ye varmakta-
tes bhüs etmektedir. Yunanlı re1ı ne dır. 

D ğer tnra!tan ı<:ertch boğazı Stokholm, 31 (n..a.,) - Röy-
bölg; inde Alman hava kuvvet· ter~ 

Yeni blel>t."ler 

O aı berra, 31 ( a.a.) - Avus
~~l} .... nın kolayca. isJU} edilece
gıııe drur Almruı aınira.li Lutl
zow'un te' fhınc c v p ı·ercn 
Avustnı.!yn B vekili Curtın, 
J pony wn \ azıyetini nmiral 
Lutzo" 'dan daha. ıyi ka.vradu?ı-

bc 
. t:J 

nı yan etmıı:ılır. 
Curti Lut.ww'un Japc>nJ .. 

yı Alnl!allyu hesabıru:ı haııbe 
gırme t \'lk etmekle bir -
şırtına. hareketi ) pm.a 'kistedi -
ğini soylemekte ve unları ililve 

........ ~ .. :nı 'Çizcr 
lerinin durmadan yaptığı bom - Berlindffi alınan habeı l ~ gö 
bardımaıı Rus lutnlarının Ka.f'- re iki Alman nskennın edil

r kaS) aya doğru lmcabilmeteri meci üzerine Yunanlı rehin er
imkanını da ortadan kaldıl'mak- den on ücü idam cdılıniştir. 

Bu yıl Üniversiteye yazılan 
taı ayısı 22.14 tiir. Bunlar
ı ta.le'bc sayısı 9400 ü bulmak
tadır. 

esleme rtedır: 
"Avusturaıya düsma.n ihti-

?eni tedbirler rnslaruıdruı masun bulumnadı· 
Bundan sonra R ktör, tale- gını iki scn:'G. nberi b ldifri için 

be arb.şınnı doğurduğu güç - ona gbrc tedbırler alınış \•e bu 
J""klcr.i t.ebariız ettirerek, yeni - ---.
yıb. fenıhhkln gir" se'bcpleı "ni ta.mamirunnı.ş ve talebcl r fn _ 
anlatmış ve aarif V ckiliniu külte ve sırufla.n.na d ,,'llıruş _ 

uuaı.u=İn müsvedde; ini 
y an zat ~ Yenikapı 

Mevlevihan · n yzen tıaşısı To
p 1 Cem 1 e nd1 n mında gay t 
ıc:arıf, ehlidil bir zat 
inıis. ı 

Bır giln Cem:ı.l ef neli, bir kaç 
ah bb <:ıyle E.} up tarııflıınnd 
gez rl r en meyvacıd...n bir kaç 
nar alıp yıye yıye yollarına de
vam ederler iken iclerinden ıt>iri: 

tadır. Fıwısı:: -mazlımılantuı. ygı 
Stokholm, 31 { a.a.) - T 1 ... _ günü 

mondial in hususi muhabiri bildi Londrn, 31 (a.a ) - Afi: 
riyor: "Frnncc,, gaz · lınşnınka-

"Bir haftadan beri .Moskova lesinde, bugünün, Alman meza
. ni.md milşahede edilen siikiın l · ine mnruz bütün men leket· 
devresi nihayete ermek üzcrej lerdekilerle bir1 te, Fransız 
gibi görlinüyor. Ifalininde ve O· mazlwnlanna yrrı gösterilmesi 
k:ı. nehri i!zerinde yeniden b lı- günü olduğunu hatırlatm:ıktı
l an f liyet, bazılarında. Alman j dır. 
larm lruwet1erin"n toplanın ı -_.::;==--..:........::....::...~=-__.::...;._~= 

i ini bitirdiklerine ve en kısa B• 
zaman zarfında Rus b şehrini' ır 

m ı en ve cenuptan sarnınk 

t.esebbUsüne g eceltlerine bir 
~8.ınet olarak sayılmaktadır . ., r • • 

ı 

hhnmetiyle yenı klıniklerm açıl- I::trdır . 
m ı, klinik ~ntnklanııın 400 e Y" 
çıkarılması. kadroya 7 profesör 
18 doçent ve 30 as tan iluv""si, 
tal be yurdu açılm ı kararla -
.rındnn sllkranla bahsetmiş ve 
sayın ~ bu · 1 re \'er
diği ön m ürerind;:: durm.u. tur. 

1'niversiteyc bu yıl yeni 3 ec
nebi pı esör getlrilın · s, faltat 
eskı profesörlerden. 2 si a)Tıl
mıştır. 

tktı ve 'I · :aret 
bi ele at;,.ıldı 

Yüksek lktısn.d ve Ticaret 
Mektebi dtin 941 . 42 ders se
nesi tedrisatına lb lam.ıştır. Bu 
~· me tc'-rıı y '· ·~ 

4.20 talebe kaydedilınistir . 

erk sle dost!.JZ, kimseyo 
lın.rnı ne kalbimizde kötü

lük, ne kıifanıızda. gizli bir oil
ı:ıünc var Tek arıs komşu top
raib.nda gözıimlız yok. Bütün 
b lnr e hedübilliılı doğrudur. 
I...akin kim ile diıı:;:ınanlığımız 
yoktur diy teyakkuzda hafif 
bır gev dık "ntil rdan farkslz 
bir çılgınlık olur. 

Lfi.lcin kısası bu k nlı bfutiı tı 
sona erinceye katla?': 

Gev.şeıne yasak! ... 

t dhirleri ~:.ılnı.z bD.şma. alına -
mıştır.,. 

Duf.f O pcr \' 
gi lOr 

Singapur, 31 ( a.) - lngil
tcre d vlet MZin M. Duff Coo
peor bu günlerde Avustur yayn 
gıdec r: N azı.rm ~ katindc 
bul .I nt 
;s _. lu 

ldı-
U-

.u.wı..u.11daki 

··ze 
- Bir te'k n r tnn€'Sini dilşiln

meden yıyenlere Cenabıhak cen
netııu ihsan cdemıiş. 

Sovyet tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

lunurlarken böyle ~ylerc inti
zar cdcbilirmiyiz ?., Adams de
miştir ki: "Ate§ emrini verdıği
mize göre ürerimizc n.teş edile
ceği muhakkaktı. Biz kendi ışle
rimizden başka bir ye ktnş -
amyacnk ve harbe iştirak et:Jni
yecektik . ., M. Bridges şöyle <le
mi:Jt;ir: "Bu hadise Biri . A
merikanın haklarını müdatlaa 
etmesi lüzumunu gösteren yeni 
tbir alünıettir. Deni7J rimizden 
kovulmamıza müsamaha ooe-

Tt:.leıbetlen p · t ·yonma 
"- Disiplinsiz çalı. a rdıın 

fayda gelmiyeceğin" kabul et
mek lazundır. Dis plinsiz çalı -
şan milletlerin hazin akı~tini 
tarihin te.Sbit edeceği günler -

B{ı,yük n u hcyccanllı, mc.ı ıklı rnrı 

Deyince, ikinci bir arkadaş: 
- Bu, ne kadaı ucuz cennet 

im::ş!. 

fukabelesinde b tlurunuş. ~ 
efendi hemen atılaraık şu ce

v: ı vermiş: 
_ - Bir buğdny tanesi için de 

Adem Peygamber ile HaV\:a A-
namızı cennetten kovm 
bunun neresi uclH'tr !. 

p tebl.ğ eri 

(Baştara/t 1 itıci Sayfada) 
tikçe si<ldetlenmiş oLmasın:ı.: 
ı ağ.men Sovyet müdafaası ge
ne tehdit altında. bulunmakta
dır. Almanlar, ileri hareketle -
rini yapmak iç.in mühim mik -
tarda ku \ tler cl..'Ul arurın.km. 
ve verdikleri zayiatı hesaba kat 
maksızın il •rleyi lerinin ür'ia.t
li alıengini ka~rbetmenıef;~ çalış
mnktadırla.r. 

eyiz.,, 
Karanlık saatler 

de yru yoıı.ız. 
Hem uzağn gitmeğe, başka 

milletlerden misal getiımcğe ne 
lüzum v.ar? Türk milleti, tarihte 
b~ığı bütün ibüyük işlc,.ı hep 
disi.}>linle elde ~tmiştir., demiş 
ve talebenin bu yıl yüzde 50 faz. 
la çalışmayı parola ol r, , ka
bul etmesini ve 9000 gençten 
disiplinli olmalannı istemL'}tir. 

• 

Filmınln harıkul de ihtiıınmı içinde yürekler O) e 
bir h lecıın 'WeRyor kı: 

• 
ıne ası 

r 

Girit üzerinde iki ingiliz 
tayyaresi düşürülmüş ! 

Ta.,,aanrog doi!usu.nda bir ka
sa'ba bir günde 3 defa elden ele 
geçmiş ve sonunda Ruslarda 
kalmU}tır. 

Sovyet tayyareleri ilci günde 
21 düşman tayyaresi tahrip et
m~crdir. Bir Alman havıa. mey
danı da ciddi surette hasara uğ
ratıhruştır. 

Rio - De - Janeiro, 31 (o..a.)-
Stefani: 

Rektör, Kanuni Sultan Sü-ley:nınn devrinden bir misal ge- #-IB!!liZllill!mm-a1•1mm:ıır:ııE!ll!:'!l!:!Z!lm!'!!!l!!lD!!R!!WlllE~ 
tirerek disiplin sayesinde Tür- ISTANBULUN IHTIŞAMl.1 GECELE t'NE KARŞI BEYAZITTA 

Bertin, 31 (a.a.) - Alman 
tayyareleri diın Faroer ooala
nndn verici bir telsiz istasyo
nuna taıarnız etmişlerdir. 

Dün gece ibonıbardnnan edi
len İngiliz limanlarının Great 
Y armouth ve FalsınouUı limnn 
lan olduğu tasrih edilmektedir. 

Giridde tayyare dafi batar -
yaları iki tngiliz tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 

1ta.ıywı tebtiği 
Roma, 31 (a.a.) ı- Şimali 

Afı'ikada Tı cephesin 
topçu .ktıvvstlerimizi ike§if ir 
nteş faaliyetinde buhmmnşlnr- l 
dır. 

İngiliz ta.yya.re!erl Traıblus 
ve Bin.gazi • oikınhırmı 
yeni.lemişlezdir. B kişi y[\-o 

arrmıştır. pek mü-
him değildir. 

ffllrlr. 1 OrB1a.rda semtlerin dertlerini 
kola,, ay dinleyecek ve lbu su-

bir hayli müşteri tooıiniııe 
u~ olacaı'ksın. A:Şk, has

tnl.Ll<. işsizlik ~·e buna anUm.asil 
· çok ylerin evasuun 

beıDm elimde olduğunu bu dert
lilere soyleyccek ve bizim eve 

ereceksin. Alt tanfıın ba-

na. • 1 
iıradın ihtiras damarlarını 

gaıleyana getir.ruok maksadiylc 

- Dhşün bir kere derim. Gün
Hik gezintile..-inin neticesi bir 
haylı mangırla mükfıfatlan cak. 

- Semra temin edeceğimiz öhret 
beliti bizi p:ıd"şa.h sarayına ka
dar da götürecek. İhtiynr Şeyh 

Eu tehditkar t..yik 

I..ondra, 81 ( a.a.) - Mosko
vaya yapılan Alman inarruzu
na siddetle mukavaınete devam 
edilmesine rağmen tbu hususda. 
Rus menibahınntlan Londraya 
hiÇbir haber gelmemişti!-. 

li;n tehdiekar tazyik lağlebi ih
timal Tula istikametinde yapıl
mıı.kta ise de iflııslar vaziyetin 
ciddi olduğumı sö lemeleriııe 

- .,;,ı,ı,.., y 
ra.gıncn ~·.le muıka.vemet et 
mektedirler. 

AlllllBDilı.r .. li.iırii. 'O ! 
Londra, 31 ( a.) - • y 

Telegraph gazetesi ''Ka.radenis
de tehlike,, baŞ!ığı altında şöyle 
}~yor: 

Moskova iİSÜkametindeki A1-

Sadettini Efganiyi ban sen ta
nıttın. 

Onwı elde ettiği şöhretle ne
ler lrnzandığını benden daha. iyi 
bilmen tazım. Ben ç emil'!im ki 
bu zatı muhteremin 7.ekfısı biz
den daha fazla değil. Hattil. bir 
mil:tnr d n san oldu<:-una ka.· 
niim. Eğer ben onun yerinde ol
saydım bugün memlekett.e ikinci 
padi ah olurdum: 
Arkadaşım bu ca "b v "tlerc 

ve kolay vazifeye artık taın!ı.mi· 
le b wlanmıştı. 

Hıımınp Hocnnm yardı cı a-
le · t ık ek ·· 
M ._ be ~ u yollan-

Ruzv"eltin oon nutku baklanda 
mütaleasını beyan eden "Amo..n
ha,. gazetesi bilhassa. şöyle de· 
mektedir: 

!kün neler yapnıağa muktedir ol- M A R M A R A sınemaaı üstünde 

Ruzvelt karanlık saatlerin 
yakia.ştığını Amerikan memlc -
ketlerine haber veriyor. Fakat 
Brezilya ha:lkı Jl.eisicUhmur Var 
gas'ın aklı selim siyasetinde de
vam edecektir. 

duğunu anlattıktan ve önümüz
deki yıl liseden mezun olan tale
ibelerin Üniversiteye imtihanla 
alınacağını söylem.iş ve sözleri
ne şöyle nihayet vermiştir: 

Banş isti~ onız 
- Bu açış gününde şuurb di

yoruz !ki "Y ann barış istiyoruz.,, 
Milli.Şefe Sevgi ,·c Saygı 

man !ha.:mlesi yeniden duınıuş BütUn em~mizi meınıle.ke -
isede, cenuptaki daih1 tehlikeli ti imara tahsis edeceğiz. Fakat 
ıt>ir mahiyet ıa:lınlştır. Rus bası- ist.ikliUimize yan kan olursa 
m tehlikenin ibüyiik ol.duğwıu el tte Jıa.rbedeceğiz ve hep lbe
kal>ul etmektedir. Donctz hav- raber harp edeceğiz. Ba.şımızcb 
zasında, Alman iler.lemesi, he- her birimıze iman ılmyııağl olan 
nüz durd:urulmıınUŞtır. - Milli Şefimiz 1nönünil. en lbü
yaruıı istihsal kudreti gıtgide yük sevgi ve saygı ile eJz 
daha fa.zlia Wırip ed .. leıimi bitiririm.,, 
Bu, inkar cdileme.z bir Rektörün nutkunu müte -

Dün Almrmla.r Kırım - ak.ip Halide Edip A&an kür-
faa bö]gesine girdikler:ini sby süye çıltaı:nk ilk d veıımiş
lemeldc övünmiişl tir. Bu suretle ılış meraslıni 

dık. Ka.fıunda aiaca.ğım.ız şeyleri 
tasarlıyordum. 

O gün bir b yli malzeme sabn 
aldım. Bu eşya. meyanındaki iki 
kollu şnmdan, teber, büyük boy 
ta ·Ja .zan, boynuz, deve derisi, 
buhurdan. muhtelif boy nazar 
boncukları, at kesta.ııeleri arka
daşımın na.zarı dlkkntini celbet
mişti. Merakla sordu: 

- Ya.hu bunlara ned~ paro. 
'eriyorsun? t. c yarar şe~ler de
ğil. Hele at kestanelerile deve 
derisi ne olnca:k? 

- Bunlar seni al, kad 
kısma d hil ~ 1. 'V 
mı b .. me k 
Benim 1 im sen, erun işlne de 
ben kar·.M"", msbvım. 

Diyerek arkadaşımın sualleri
ni kapattım. 
Hesabıma göre faaliyete ge

çebilmek için daha bir ayımız 
vardı. Bu müddet zarfında. sa
kalım ki.fi miktarda. uzayacak 
Murad da yolda olan meşhur 
Hunnap Hocanın reklfunını yap
mak için bol bol fırsat bula.eak
tı. 

* Zeyrekte bulduğumuz ev haki-
katen işimize uygundu. En ba
sık ve loş odasını benim fevkal
be.~er kudretimden ( !) mcded 
uman müşterileri kabule tahsıs 
ettim. 

Bu orta büyüklükte bir oda 
idi. İçinden bir kapı ile kii ük 
sandık odasına geçiliyord 
Odnnın bir köşesine kendim 

için bir sedir yaptım. Üzerlı c 
tilyü bol bir post.eki serdim Du
varları da evvelce hazırlattı w nı 
muhtelif şe cilde ynzılı levha.la l 
süsledim. Artık her y tn.nuun 
olmUfitu.." 

(&mu oo) 

MAR AR AZİ OSU ND 
TÜRK MUSiKiSi SAN'ATKARl.ARINI DiNi.EViNiZ. TORK 

MUSiKISlNIN INCC 1 ACi EU:RıNI HER GECE 

7 den 12 ye kadar terennüm etmektedirler. 
GUndülcrl .ııçıktır. Tlrya1<ilc"9 tıaha 



Sayfa 4 
HE• 

HERGELECi İBRAHIM 
Yazan: M. Sami Karayer-----••138 

Dedi .. Seyirciler, pa.şanın kı
zıp gittiğini anlamışlardı. Şaka 
deği,t el herifi. koca pehlivanı
nı eline alm}jj yoğurup duruyor-
du. 

A:ergeleci, dkinci hamlesiyle A 
rap Saidi ıtekraı: basbrdı. Bu se
fer ki hamleSl ~prazclı. Hem 
ae U2un s~ Bir göğüs 
oazıbesiyle lbasmma giderek daı
ğıtmıştı. Sonra olduğu yerde lbu
dayanıık altınaı~ennişti. Bu 
ne hal idi? 

Arap Said, te1aa'r nlta düşün
ce, ne yapacağmı şn.sımuştı. Bu 
aef er kendini ıtroruyamıyacağı -
na 'kaniydi. ~ı tamamiyle 

zulmuştu. Ne yapsa h s."lllmı 
mukabil olmıyorclu. 

Ethem paşanın meydandan 
ayrılışı ancak bir rki dakika ka
dar olmuştu .. Yavaş yavaş git
tiğinden ancak iki yi.iz adım ka
dar ya gitmiş, ya gitmemişti. 

Etrafındn~ile.rle de ara sıra 
durup kontl-91.ıyordu. 

Hergeleci, tekrar hasmını al
bna alınca olanca hıziyle üzeri
ne yiı1dendi. Ve, derhal küntele
~i. Arap Said, künteden kurtul
mak için çabalandı. 

Fakat kar etmedi. Hergeleci, 
hasmını astı. Ve aşırmak üzere 
iıken bir an bekledi. Hasnu pos
etımediğini görünce künteyi a
§lrdı. 

Arap Said. mağlllp olmuştu. 
Hem de sırt üstü... Öyle bozuk 
düzen düşme ile değil.. 

Hergeleci ayo.ğa kalktı. Gali
biyet temennasıru çaktı. Seyir
ciler birbirine gİrnlişti Her ka
fadan bir ses çıkıyordu. Güriil
tü çok uzaklaşmıyan Ethem pa
r;a:ya dradar uJa..<mUŞtı. Ali pdılı
,.an, işi anlamıştı. Ethem pa.5a. 
l>ilmiyerek sordu: 

e>lnıasm? 
- Ne o, sakın döği.iş falnn 

1 \ - ..... 
r Etrafındakiler susmuştu .. Et-ı 
1 !hem paşa, .Ata.p &Udin bu ka-
ôar çabuk yenileceğine hükmet

·miyordu. Ağalardında.n b;rine 

\ 
döncrd.k: 

- Halil, git bak ne var? 
Ağaı, seğirtti. Ve, gl.keceğini 

gördü .. Arap Said, anağlUp ol
muştu. Koşarak döndü. Pa!}a -
ya: 

- Efendim .. Yenilmiş!!. 
-Kim? 
- Arap Sa.id ... 
- Ulan gözünle gördün mU? 
- Evet efendim, meydandan 

ıa.ynlıyorlardı .. 
Deyince, Ali pehlivaDna döne

rek: 

- Oldu pelivan.. Hem de de
diğin oldu. 

- Çok çabuk yendi.. 
Deyince, Ali pehlivana döne

la.dı.. Güreş yerinden gelenlere 
sordu: 

- Ne ile yenildi?. 
-K~ile~! .. ' 
- Naaıl ıbastırdl ı · 

• 1 

- Çaprazla.. •• \ . ~ 
- Hay kalb hay;!.. Ya.nm 

eaa.t bile da.ya.na:m:ıih im!. 
Diye söylenerek yürüdü. İşte, 

Hergelecinin Bursa h-ava:llsin -
de güreşleri bundan ~ttir. 
Halim paşanın kurnazlığiyle 
Bursaya giden Hergeleci. ilk ta
nıdığı Koca Rüsteme mağlUp ol
duktan sonra ha.sımlra.ından üst 
üste acısını çıkararak öcünü al
itn'l:ştJ. 

Fakat şurası muhakkak ki, 
hayatta bir kere dahi olsun Her
gelcciyi nınğliıp eden Koca Rüs
temdir. Ve, Hcrgelc.>ci de ölün -
ceye kadar bunun acısını kal
binde taşımıştır. 

* 
Hergeleci, Bursa 

üstüste aldıktan sonra İstan
bula döndü. Halim pa..,a, Herge
leciyi yarunda tutma."k istedi ise 
de gitmedi. Pakat, ara sıra pa
şa.ya gider, iltifat görürdü. Mı
t;ırlılar Hergeleciyi severlerdi. 
Çünkü Hergeleci, tenbiyeli a
damdı. 

BW'Sadan sonra Hergelecinin 
Adalı HaJil ile güreşleri vardır. 
Herg~leci, Adalı Halil ile Z::lten 
güreşmeğe karar vermişti. 

Hergelccinin Adalı Halil ile 
güreşlerini Suyolcu Me:hımet 
pehlivan şu yolda anlatıyor: 

''- Ben. Hergeleciyi se\•er
dim .. Onunla beraber ya."}al'dık. 
lcrtanbuln geldiği zaman hemen 
her gün buluşurduk. Ekseriya 
oturduğumuz yer, Koskoda ka
ra Mehmedin hanı idi. 

Kaska, Beyazıttan Aksaraya 
inen yoldadır. Sııım .... 'lkeş harurun 
altında ve e<-...ki hamamın karşı -
sında Koska fırınının üst so
kağında bir h-aıı vardır ıki, el
yevm harabesi mevcuttur. İş
te buraya Kara MeJunet iıaru 
derlerdi. 

Hcrgü.n Hergeleci ile ibu han
da bulunuyorduk. Hergel.eci bu
rada yatardı. Yemek burada 
yatardı. Yemek bur:ada yerdik. 
Fırına bolca et verirdik, ba.zan 
da. güveç yapardık. 

l' ~ N 1 S A R A H - = 

' ' ~ 

R CA radyoları geıdi ! 

Bu mübimsenmiyecek bir haber değildir •••• l~LWA(it'.iJ 
1234567890 

Bir gün bolca yooıek ye<lik, 
hasırlara uzandık. Ben, U7..an
mış otumyordum, Hergeleci de 
tanı mannsiyle sırtüstü uzanmış 
yatJyordu. Bu sırada hanın önü
ne iki yaylı araha gelip durdu. 
İçinden bir takım adamlar indi. 
Gelli, felli adamlardı . 

Bu haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 
1 1 1 1 • 1 

1 :• ; 111 l (Arkası var) 

fi 1 1 
• ! 1 1 ı •ı 1 RADYO PROGRAM! 1 

- ı 2.Teşrin 1941 
._.. .. j/S ..... 

1
1 •ı 7.30 Program, 18.40 Radyo caz 

7.33 Mtizık 19.00 Konu~a 
-•-.=.:...._..:.....-;--.-:..;.;;.__..:...

1 
-"--1 7.45 Haberler 19.15 Müzik 

._ ..... -....ı....ıu;;; .. _.-_ . ....,, _._... 8.00 Müzik 19.30 Haberler 

1 SOLDAN SACA: 8.15 Ev saati i9.45 Konuşma 
\ı - Bilgi, ekşi• ıe Uıtlısı olan hoş 8.46 Müzik 19.55 Müzık 

13.30 Program 20.15 Radyo 
\n:ı · ralı bir meyva. 2 - Beygır, 13.83 Ttlrkçe gnetesi 
lı< ıslamak, siyuh. 3 - Sonuna bir plaklar 20.45 Müzik 
(M) gclırsc hayvan hcstalılt olu~, 13.45 Haberler 21.00 Z. tnkvlmi 
rnkom, ~ya kona<'ak yer: 4. -. Şclnr 114.00 Müzik . 21.10 Müzik 
(Turkçe), do.ud:ı bır şehır ısmı .. 5. - 14.30 Ankara at 21 45 Konuşma 
6u (Fnr a), kanun (Turkçe), ısım. 
(i ~ Er d şe ., c hev mana na gelir, yarı!ilnrı 22.00 Müzik 
, errrıek. 7 - MC"mleket, Uzcrınde de- 15.80 Müzik 22.30 Haberler 
m: ı dovülu 8- Şur düzen olmayan. 18.0~ Program 22.45 ,Müzik 
!l - S•çan, ovuç ıçi. 10 - Hem gok- 18.03 Milzlk 22,55 Kapanış 

t hem sancat: n ııd~ vardır, Kur'atıı =================== 
K imi ezber bilen. 

YUKARIDAN AÇAGIVA: 
ı -- Eulcrln son zamandnkl hükü-

rnc t merl:czl, 2 - Terzilerin kullan
dıgı sıcak bir demir, arayan bulu\', 
ı - Yemek, yapm:ık. 4: - Uzakları 
işaret eder, reel (Türkçe), demir yolu. 
5 - Nefes (büyü manasına da ge
lir). 6 - Basdon savuldu~ zaman 
verilen cı:.vnp. 7 - Niluı1etine (Rcle) 
gelirse düğunlerde yenilen tallı bir 
aş olur, eski Mısırlıların mabudu. 
8 - Sarhoşların feryadı, boı:ı yere 
harcanan. 9 - Doğuda yüksek bir 
dağ silsilesi fena deill. 10 - Yu- .:t• 
ınurtanın suda pi~, -:ok dQğil. 

DünJ.."ii Oııl~ı Juilli 

ahir 
Ti.yatrosu 

ı'epeb:ı..51 Dnun Kısnunda 
Bugtln günduz saat 16.30 dn 
r&lrk Tiyatro tarihi matinesi 

Bu akşam saat 20.30 d:ı 

HAMLET 
5 perde 

• • • 
lstiklil Cıuldesi Komedi 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Bu akşam saat 20 - 30 da 
KÖRDöGüŞü 

Randevucu 

Madam Atina 
davası 

Randevuculuk ve fuhşa teşvi'k 1 
suçlarından Asliye Altıncı Ce
za. Mahkemelerinde muhakeme 
olunan meşhur randevucu Ma -
dam Atina ile arkadaşı Katina 
dilnkli duruşmaları sonunda 250 
§er lira kefaletle tahliye olun -1 
muşlardır. 

1 
Muhakeme başka bir güne ta

lik olunmuştur . 

Darphaııe ve Damga matbaası 
müdürlüğünden 

1 - Asgari % 97 saf ve tutya \"C alilminyumdan ari 12600 lira mu-
h:ııntnen bodelli ycrlı malı yirmi ton külte kur~un kapnlı .uırfl. ek fü-
meye konmuştur. 

2 - ihale 10/11/1941 paz.ırtcsi günil saat 16 da idı:ırC'ınıd ki komıs- 1 
yanda yapılacaktır. ' 

3 - Talipkrin 945 lira mm;akknt teminat ile knnunun ta)in ettiği ve-1 
saik ve tekllflcnni mezkilr r.ündC' sa t 15 C' kadar komisyon riS' tıne vor- ı 
mclerl ltwmdır. Şartn:une idarcmızdcn bedelsiz verilir. c9339> 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri /1 r 
//.·:::: ---.-.-.-7:::::::. 

,~ ..... 

sevir( 'cek bir haberdir. 

BUR LA 
BİRADERLER 

ISTANBUL •ANKARA. IZMIR 

1 Devlet Demiryolları lcinları 1 
Muhammen bedeli 24.000 (Yirmi döıt bin) lira olan 30 ton pamuk ynğı 

12/11/1941 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarad:ı icfa
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1800 (bin sekiz yüz) liralık muvakkat· tc
mınat ıle kanunun tayin etti~i vesikahırı ve tekliflerini ııyni gün sant 
14 de kndıır komisyon reisliğine vermell·rı l!ızımdır. 

Şartnameler parnsız olarak Anka roda Mıılzeme dairesinden, Hnydar-
paşada TeselHlm ve Sevk Şefliginde•1 dn~ıtılacaktır. (9463) 

• • • 
Mhammen bedeli (1613) lira (IU) kuruş olan 5660 metre pijamalık 

kumaş (17/11/1941) Pazartesi günü saat (14.30) on dört otuzda Haydarpa
şadn Gar binası dahilindeki komisyo~ı tarafından açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

Bu ise girmek i&tlyenleıin (120) lira (99) kuruşluk muvol--..kat teminat 
ve kanunun tayin ettf!i vesalkle birlikte eksiltme günu saatine kadar ko
m1ııyona murncaatları lAtıındır. 

Bu işe .ait şaı:tnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9523)) 

* .ŞirJ.-cti Hnyriyenln yeni kış ta- .am-m~ Doktor 
ri!csi bugünden itibaren tntbilı: mcv- Ç j p R U T 
kiine girmiştir. Yeni tarife, sonbahar I'\ 
ve kıs tar!csi birlikte olarDk hazn- Cildiye ve Zühreviye mütchnSSJsı u 
bınmıstır. Bayoglu Yerli Mallar Pouırı knr-

Şirkct bu tarife ile sekize b~ kola şısında Posta sokağı koşcsuıde ~. 
lt5prü ..... "\: pur yan •ırabılç-.:cktir. Meymenet nparun:mı. Tel: 433~ ~ 

Tahmin 

bedeli 
L, K. 

840 00 

ilk 
teminatı 

L. K. 
63 00 

- - - -- - - .. - . - - -- - --- -- -- - . --=- - -

Jftıtfhte Kıkrçcşme ':tnahallcsinin KırkÇt>sme sok 
lla 27, 29, 23 No. lu ev enkru-Jııın s:ıtışı. 

850 00 63 75 F•tlhtc Kosapdcmirhun mahallesinin Unkapnrı1 

•inde 22, 241 24/1, 24/1 No. Itt flrm enknı' 

390 .. 21 25 

121 9G 

llltı~ı. I 
J.ksnrayd:ı Kcınalpaı;n mahallooinin Deftercıniııl 
kağında 49 uncu adada 2 No. lu ve 67 metre tf> 
rabbaı arsanın sı:ıtısı. # 

9 80 Aksarayda lnebey m:ıhailesinin Koçibey sol<ıJ ( 
da 64 üncü adc.da 34/6 No. lu ve 49.50 metre rı1 
rabbaı sahalı arsanın saıı,t. 

291 50 22 3'J Cihangirde Firuzağa mııhııllcsinin Kadlrlcr yo~ 
sokağında 510 uncu adada 29.75 metre mu.'11b 
snhnlı arsanın satısı. 

Tahmin bedcllerUe ilk tem.inat miktarları yukarıda yBzılı ikl pan:n t 
l::c.z ve üç parça arsa satılmak üzere nyrı ayn açık artırmayo kcnuırnu ;/ 
Şnrtnameleri Zabıt ve Muamelat Müdtirlil&~ kalemlnd""? görillcbllir. t 1 
ı.7/11/19.41 Paz~rtesi gilnü saat 14 de Daimi Encümen~ yapılacaktıı., (1 
lıplerln ılk temın:ıt inakbuz veyn mektuplarile ihale günü mu:ıyyetı 
nttc Daimi Encümende buluıunaları. (9536) 

Sahibi : A. Comaleddln Saraço~lu 

Bae'idıaı yer: C 1-i. Deklr Gu1'8o ı r ve 


