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~ L!_iY ASİYA_T J 
· Finlandiya ve r müttefikler 

Finlerin harbe devam et. 
tııeleri liizunıunu makul ve 
1tıu/ıik b ·r suretle izah 
kabil olmayınca Fin mille
tine harisane bir takım 
emellerin atfedilmesi zaru
ret kesbeder. Bu kadar me-

deni ve müneuver bir kav
inin kendisini böyle bir va
:tigete düşürmesi ne yazık! 

K Uc;ük bir memleket olan 
Finlandiya medeniyet 
seviyesindeki yüksek

t-tı ile biitün dünvada muhab-
bet kazanmıştır. Ha p patlak 
'<erdikten,sonra, Rusya tarafın
dan hücuma uj'.;>Tıaması, bilhassa 
tnüttcfiklcr muhitinde, kendisi
ııc karşı hissedilen sepmaLinın 
artmasına sebebiyet ve-ıınııı::ti. 
Sovyctler Birliğinin o sırn<lı Al
tnanlarla bağlı olması müttefik
ler efkarı umumiyesini pek t.frbii 
olarak Finlandiya tarafını ilti
zam etmeğc se-vkcdıyordu. Ru-:ı 
taarruzuna karşı Finlerin son 
derecede !kahramanlıkla v tan
larını ımüdafna~ a muvaffak ol
bıalan ve Rus ordutarını binnis
be uzun bir müddet uğraştınnaı
ları !kendilerini bütün cihana 
llok ziyade sevdirdi. Bundan 
~ka, mmımi harpte Ameri
dtaya borçlanan A\Tupa devlet-
1~ i<!inde yalnız Finliincliyanın 
hesabını ödemiş olması Ameri
ka eflkarı umumiycsindc Finlfu1-
~Y<1Ytl müstesna bir mevki te
~n ediyordu. 

Bugün, İngilteı·c ve .Ameri
"anın Finliindiynnın hatırını bu 
kadıu· saymalarının ve lkendisit 
tıi az çok tnzyik ederken gayet 
tnuhtieriz davranmalarının sc
bobtrn Ltlah için her şeydon evvel 
bu vaziyeti hatırlamak icap e
der: İngiltere ile Amerika Fin
landiya hükfımetine notalar ,·e
ririten hallerinde iste.mive iste
ıniyc yapılmış bir hareketin 
gevşekliği göze çarpıyor. 

liyeti tka.rşısındakine atmak 
için de mutad olan gösteri~ ve 
bahanelere ıb.'lşvurtıyor ve fır
sattan istifade etmek istiyor. 
Burası inkar kabul etımeınckle 
bera:ber. Finlô.ndiyanın fır
sattan istifadeye kalkması müt-

Batırılan motörün 
mürettebatı geliyor 

------~----------------------... ------~------------~~---
Cumhuriyet motörü, tayfaları almak 

üz re lim nımızdan.hareket etti 
teiikler muh"tinde pcl< tayip \'C • 
muaheze edılmiyor, adeta ıma- 2 lkinciteşrin J>nzıır günii Vnrnaya pamuk de sahilin kayalrk olması yüzUnden emin bir 
zur görülmt:'k isteniyor denile- ve hah ~ütiirnwk li.zert~ lstanhuldan hart•Jit•t 

1 
yt>r sn~1hna.L. Bunulan cx·nubu şarkiye doğru 

bilirdi. ÇünkU, diinyanın her eden 14.3 tonltrl< \·akup l'ılchnm kaptmı.uı 1 uzauı.rn kaya ~erı>intll~.ri de yardı r. Sen~lm-
tarafında oklut:;rtı gibi, lngılte Kayıua<d~re ıııotörii Kamdeni:ulc &•rvebur- nınu Mid'-·ndan 2000 mil nwsaft>dcdir. 
re ve Amerikacln da Finlandiya .J 

kavminin çok medeni olmasın - mı açıklarıııcla ıneçl~~ıl hir den!~t:ı . tan1·~fın- Rat;ınla.n K:ı.~·nakdf"re motörii, H35 -
dan ve vatanını kahramanca dan durdurulıınıJc, murettcbatı filika ılc gu~- 936 da deniı.e indirilmCstir . MoWr 50.000 ~'iirk 
müdafaa etmiş bulunmasından adaya Çık:ınltlılctan SODnl hatınlmıı:>tU. 1\-fo. lİ""°SI 1. 1,...,.et'ın·ıı-..ıı:r ~ s· rt •- ..ıı- ;.·1 f" 
d 1 d 1 +. kd" t•• .. • . • _, :ı-. _. ... "'-"'U.I • , ıgo a11 ln:>l;l < ır. o ayı uyu an ... a · ır ve ınıu- onın nm.ıl hattı~ı hakkında heuiiz hır mu-
habbet hisleri pe~c kuvvetli idi. lfımat gclmemi~tir. l\lot-Oriin nıiiN ttehatı kaptan Mehmet 
Bundan b~ka, son Hus - Fin de dahil olmak iizere i ki!:'iclir. l~ne:ıdaya Ql-
harbinin hatırası pek taze bu-ı Servehunm: K:arnlmnnmn 82 mil ~imali 
lunuyor, bu h.ll'Jl neticesinde goarbi inde ve Boğazdan 52 mil mesafededir. karılan bu mürettt"lmt Cümhtıriyet nıotörile J 
Finlandiya vatanına açılan ya- Doğuya doğnı epeyce sarknrnk !:'İmal rüz- dün sabah t,;'llrodadan ~mrimire hareket et-
ralar henüz l.apa.nmarnış bfr ~rlarmıı ı arşı i~i hir nıclC'.e •~~kil cdelldirse mişler<'-.r. · 
halde duruyordu. lt'inlancliya &.. 
fırsatı kaC'ıı-mamak icin ha1bc ~=================================== 
iştirak oofyorsa. bunu kendisin- ------------------·----------- --------------- -
den zorla nlınnn Fin toprnkları
m i:;t~rdat maksacliylc yaptığı
na hükmediliyordu. Binaenaleyh 
\•at ·nını . CYen bir millet için 
böyle bır harcl·ct pek mazur ve 
tabii ı ddoluımbılirdi. 

Bura} a kadar iş iyi yür iidii. 
l''inlcrin Alman ordusuna pek 
kıymetli yaıdımlaıı dokunmak
la beraber, Ru yanın mütlefik
leı• ve do~tlnrı Fiııler aleyhinde 
hiçbir tedbir clmndılar. Fakat 
vckayi inkişaf elt kçe, miittefik
leıin Finlandı) a hakkında bes
ledikleri hıssiyat değişmeğe 
başladı. Fiulıler Rusların son 
harpte cebren koparmış olduk-
1. ıı topraklnı ını i t"rclat :~in 

O üZ 
~------~-·----~~---

10 il. te~rinde Atatürk'ün m uvakkat 
m e dfeninin bulunduğu bina umumun 

ziya re tlerine açık bulundurulacak 
Ankara 6 (Hususi Muhabirimizden) - Ebedi Şef AtatUrk'iln 

ölüıniinün üçüncii yıldönümU münasebetile yapılacak ihtifal pro-
gramı tesbit edilmiştir. Sonu uyfa 3 sütun 4 de) 

f~- ;..,. ... : ·.., o)"·~ ..... , ,;(,:;~ ~. : ...... '• ' ••• : ..... ·, " • • J( ... : ·-'· f'\, 

mücadele eder \'aziyetinde bu- - ------ ------------- --- -

DiKKATE 
oEGER 
Bir iddia 

lundukça kemlılcrinc J\ıp-şı bir 
şey söylenemiyorsa da yavaş 
yavaş bu vnziyetlrn çıktılar ve 
asıl Rus topraklaıı Uzerinde 
harp etnıeğe bn~la<lılnr. Vin vn
tanının tnmnmiyetini elde ettik. 
en sonra Finlilerin harbe de
vamlarında bir hnk ve bir mana 
kalmıyordu. Demek ki onlar da 
bir empeı yalist hami yapıyor
lar, Ruslara a:it yerleri ~ptet
mek istiyorlardı. 
Vakıa Fin mahafili Şarki Ka

reliden bahsediycrJor ve bura
larının da hakikatte Finlfındiya 
topraklnrı olmak lazım gelece
ğini söylüyorlardı. Belki hakla
rı vardır. Fakat .b~lan<liyanın 
hakları hangi sahalara şfumil ol
duğ"unu tasrih clınivorlard ı . İn
giltere sulh yapmaic için tavas
~ut teklif etli. Finliler reddetti
ler. Bazı topraklar üzerinde bir 
hak dava edip onların ilhakını 
isteselerdi mesele tetkik edileb}
lir ve belki Rusların da muvafa
katiyle kendilerine bazı havali 
terkolunurdu. Finlerin Rusya-
dan kocru bir imparatorluk vü
cuda getirecek derecede arazi 
istemiyec~klcri tnbiid"r. Bu hal
de neden dolayı şartlarını bildi
rerek bunların kabulü trukdir:in-

Şikago gazetele
rinden biri yazıyor: 

-o--

"Çörçil, Rusyayı ezdir· 
dikten sonra Amerikayı 
da harbe sürükliyecek,, 

Şikago, 6 (a.a.) - Stefani: 1 ('ordel Hull 
Şikago Tribunc gazetesi, Chur c 

chll'in her halel~. ~i}yonlarca· ordel ı Hu 11 
R us feda etmek um ıdıne kapıl-
dığını yazmaktadır. . . . • • ı · • 

Bu gazete İngilz başvekıhnın soy ıyor • 
Sovyetler Birliğine yardım et-
meden bu memleketi kımıldıya
m1yacak derecede czdirdiktcn 
sonra Amerikayı da harbe sürük 
lemek i stediğini iddia etmekte
dir. 

"Japon diplomatı 
Kurusu davet 
edilmiş değildir" 

Mühim bir nutuk si}~ le~ en -

STAU N' 

:A 
1 

Basın kongresi 
dün dağıldı 

• • 

Basın mensuplarının karıılıklı vazifli 
ve teahhü t lerile bunların terfihleriiıİ 
temin için alınması lazım gelen tedbir 

lere a it raporlar kabul e d ildi 
Anlmra, G (Hususi Muhahi rimizden) - na ın kongresi, bu· 

~iiıı llw an fü~it Tankut ve Rl"is Vekili elim Saq)Criu b.'\Ş
kanhğmda ~·aııtığı iki toplnııt.ıdnıı oıırn mesai,.ine nih yet ver 
miştlir. 

ST A L İNiNl 
MÜHİM 
NUTKU 

Almanlar, 4,5 milyon 
asker kaybettiler, bizim 
kaybımız 3 78 bin ölü 

1,020,000 yaralıdır 

A v~upada ikinci 
bir cephe 

vücuda gelecekt ir 
Moskova, 6 (a.a.) - M. Sta.

lin, ihtilalin 24 iincii vıldönümü 
aniinascbetiyle bir rn;tlmk söylt> 
mı.iş, czcüntlP dumişt.ir ki: 

"Düşnuuı 4.500.000 asker 
kaybetmist.ir. Bizbıı kııyıbımız 
378 bin ölU ve 1.020.00IJ y.aıı·a· 
lıdıı·. Almanlar RuMyavı tf·c·ı id 
etımek :stiyorl~Jı. kı;s ... a •~c
rid edilomenıiş olduğu 1tibi lınli
hazırda Büviik Brit.n..uvruıın ve 
Birı~ A:ıneıih.ıun da rnuue
fiki<llı-. 

(Soııu uyl.ı 3 '\İh.ın 3 de) 

-

Bu toplantllara başlanır.koo. 
Basın kongresinin t.azinı tel -
graflarına karşı B. M . .Meclisi 
Reisi A bdUlhalik Rendn, Baş
vekil Refik Saydam, Genel 
lüırway Ba.'i'lka.nı Mareşal Fev
zi Çakmak, Parti Genel S\: ·re
teıi Doktor Fikri Tüzer tara -
fından gönderilen kaışılık tcşelr 
kür t •lgraflar.:.:y-le İstanbul Üni
veı ·tC'si Rektöril Cemil Bilsel 
t.arafındnn kongreye başanlar 
dılcyon telgraf okunmuş ve a!
kışlarla karşılnamı~1:ır. 

Kongre m~leki bakundru. 
basın ınensuplnnnın karşılık
lı \•azife ve taahhütleriyle bun
ların tcrfihlerini temin için alın 
ması lfı.zıın gelen tedbirlerle & 
sın Biıiiği ve basın kanw1lann
d :ı yapılması istenen tadilU.ta ve 
O i volC'l e ait tcımenniler hak"kın
da ki program ve nizamname 
enciimeni tarafından tanzim edi
len raporlar kabul edilmit
tir. Jfongre, ruznamesine d.n.hıl 
meselelerin milz.alkeresini bıtir • 
dtkt.cn sonra birlik umwnl mer
kl"L heyeti reisi ve balariyle 
yüksek haysiyet diYanı Mll ve 
yedok fı.zaltklarıru \"<: müraAdp
leri seçmiştir. Seçimdoo sonnı. 
kong're b.'\.';lkanı Ha.sem R~it 
Tankut, dört gün devanı cdt•n 
dov a.ı n lı ı;~D!llar.iy le konı.rre
n in b..-ış&rdtğı İ.tlferhı ehenmııreti 
ne iSAreı •" ierek bunları hem 

(Sonu Nyt• 3 s4lhırı 1 d • ) 

Maatteessüf, Finlandiyanın 
rnlittefikler nezdindeki mevki 
ve itibnn hadlselcıin son aldığı 
§Okil dolayısiylc snl's1lmıştır. Al
manlar, . Sovyetlnr Birliğine t.e
ca vüz ettikleri za:man, etrafla
r-ıııa bir çOk kavimlor· de topla
dtlar. li~nliler de onlann ara
tnnda bulunuyor. Alman - Rus 
harbi çıktıktan sonra, Rusya 
ile müttefik devletlerin arası, 
pek tabii olarak iyil~ti. Bu iyi
lik İngiltere ile ittif aık d~e
sine nrclı ve 00-leşik Am.;ıri!ka 
ile de ittüaka muadil bir sun 
dostluğu buldu. Rusyımın düş
nıam bütün momleketler, vc
&kayiin sevlkiyle İngiltere ile 
rniittefiklerinin ve dostlarının 
da az çak dü. manı haline gir-· 
diler . 

dc sulh nkdetmeğe ha?.ır olduk
ları yolunda bir cevap verme
dikleri i?.a.h kabul etmez bir key
fiyettir. 11eselcyi makul ve mu
htk bir surotte izah kabil olma
yıncn Fln milletine harisane ıbir 
takım emellerin atfedilmesi za-ı 
ruret kcsbecler. Bu kadar rnc-
deni ve münevver biı· kavmin 
rkendisini böyle bir v.aY.iyete dü

İngilizler, Singapura 
t a k v i y e k ı t 'a 1 a r ı 

çıkarıyorlar 

Resimde, <Hin et narın i incle lınrar \ercn:i~en Fi:va.t MıirrJc;IX' lfotr.h:rmmn n 
görii)·or:>unuz. 'rafsilfıt 2 ncl ~ fanııuindır. 

Manmafih, F'inliler!:ıı Alınan -
Rus harbine iştirakleri Ruman
ya ve Macnristandaki sair ka
vimlerin iştirakfoıine pek ben
zemez. Onlar Almanyanın müt
tefiki olarak hwbe atılıvorlar 
ve bir nevi Haçlılar ordusunun 
auümın kullaEı vasfını hruJl 'bu
lunuyorlar. Finliler Ahnanya
nın müttefiki değildirler. Har
be de Alman~·a ile birlikte gir
aneıni!:ı.lcrdir ve Ruslara karşı 
ilk tecavUz onlardan vukua gel
!namiştir. .l<"'~kat Sovyctler Bir
liğinin bu defa Finlandiya. top
rakları üzerinde tayyare akın
ları yapması ve bazı yerlere 
bombalar atması, bundan ev
velki tecavüze benzemez. Fin
landiya Almanyrı ile müttefik 
olmadığı ve. Rusya harbine i: ti
rak eder görünmediği halde hu
dutlarını Alman ordularına aç
nuştı. Alman druvvetierinin te
(!a vüzlerinden korun:m.ı.k çare
lerini arayan Ruslar için Fin
lündiya topraklanna tecavüz 
etmek, daha doğrusu Finlandiya 
topraklannutt ve göklerinde 
harp haruketlerinde bulunmak 
zaruri idi. 

li'inl!i..ııdiya, zahiren. H.usya
nın bu tecavil7Jerine ik~ı bir 
ınukabelfl har ekcti ohııa.k Uzere, 
l"'el1di hesabmn, bir harp agmış 
yaz:y&indc lnıhamyor. Fakat 

;ı; verılmok ıst ..... nen bu zevahi
rin kiml;{'yi tutnıiıı etm d.iği aşi
ka.rd1r. l<1nlfı.udiya bu defa bir 
l ~!·ruz haı"<'k<'ti yapıyor, mcs'u-

şiinmesi ne yazık ! 

Hii ::rin Oahid YALÇIN 

,.1 Almanlar 
İ ~riyor: 

, 
KIRIMDA 
Düşman tamame 
mağlup edildi 

-o--

Sıvastopoldalıi 
mukavemet 
artılı kırıldı 

Sovyet donanması 
şimdiye kadar 20 

harp gemisi kaybetti 
F ührerin umumi karargfıhı, 

6 (a.a.) - Alman orduları baş-

ÇORÇtL 

Dünyanın en genç 
fakat en kudretli 

kumandanlı~ıl?- tebliği:.. . donanması 
Kırımda., butün cephe uzcrm-

de mağllıp edilen düşmıuun ta.ki- -o--

bine muvarrakiyetıc, devam ooi- Yarınki Yeni Sabahta okuyunuz 
(Sonu sayfa S autun 6 IU~ 

Nevyork, 6 (a.a.) - Japonya
dan memuriyeti mahsusa ile ge
len M. Kurusu'nun Va.'jingtona, 
Pasifiğe ait meselelerin halli için 
ianparator tarafından tasvip e
dilmiş b"r formül, general Tojo-

ıstınu sayfa 3 sUtun 3 d"' 

~--- Sovyetler ,._. 
bildir iyor: 

Tula'da 
-o--

1 
1 

Vaziyet tehlikeli 1 

bir hal aldı 
-o-

Bütün f abriha 
makineleri sölıii

Lord Hali~.ıks 

LORD HALİFAKS 
lüp ııalıledildi Sefir Clevelandda 

-•o•- yeni bir nümayişe 
Kırk bin Çinli, cephe- ı hedef oldu 

lere sevkedilmek üzere ı cı 1 d 6 0 N .eve an , (a.a.) - . .B.: 
yola çıkarıldı Cleveland'a muvasalatından 

biraz soura İngirliz sefiri Lord 
I-Jalıfask _Associated Prcss ajan
sına gore, yeniden ni.imayişlcre 

Moskova, 6 (a.a.l - Öğle U
zeri neşredilen Sovyct tebliği: 

5 Sonteşrln gecesi kıtalanmız 
bütün cephelerde düşmanla çar
pışm111lnrdır. 

hedef olmuştur. 

AZ MUSA 
ve 

BE N / İSRAİL 

1 Yazan: Muharrem Zeki 1 
''Hazreti YtL-.uf ' e j!:iizellergiiwli Ziile;rha.,, isirnH tıcdrikMt 

oku~ ucula.nnuz tarafından nlika \"e wvlde tcldp cdlhnJct olan 
ıırkuda.5ımız Muh3rrenı :t~ki Korı,'1.ınal'ın "l'ENİ SABAH,. 
oku~ ucuları için uzun 'e esash tetkikler neticesinde bazırl:ı
nus olduğu hu ;, eni ~ azısını ynJunıla siitunlanm.ızda. bul&< ı-
ınız. • • 
HAY ÇAPKIN HAY! 

Bir Hödüğün çaphınlıkları -
Çeviren: Behçet Safa 

Neş'et i , eğ lence li, merak lı ve 
bir roman 

pek sürükleyici 

• 
Tnşradn.n İstruıbula gelen bir gencin lm<lınlar pe§indc gc~ 

aşk, ihtira.-; \C kıSkançlıh: rna.cern.lan ile güliinç ho\'llrtlnlılda.r:m 
11 ~~rinisaniden ittbaren "1~1 SAJlAII,, da zevkle olm
ya.dak uıız. Londra, 6 (a.n.) - Kuibiçef-, 

(Sonusayfa S ıUtun 4 ete) 

Bir çok kadınlnr ve oğulları 
askerde olan analar ellerinde 
lovhalnrla, Lord Halifaks şehrin 

(Sonu ıayfa 3 ıUtun 2 de) ~--------------------------~-----------:,_j 
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Firari mahkum 

Simo ~ 
-63- -o- Fi at 

Fa 
urakabe • 

mısyon ar nın 
ele ih et veriliyo • 

ıne 

" O gl Un akşamı, kolu ~dı 
&ırılmı. olan Çekoslovakya cum 
huriye' nin reisi Emil Hacha 
fena h:. de kızmış ve köpürmüş 
l>ir Hi erle knrşılaşmak mec
burjyeti do kalıyordlL Führer, 
Ribbent:op ve Goering ile bir· 
likt , bir kaç saatlik bir haykır 
ma içinde Hacha.nın: mukaveme
tini kırdı. Hasta. ihtiyar ancak 
şırıngıı.lnrla. ayak tııtulabili • 
yordu:. Her şeyi düşünmüş 
hesaplamış oaln nnziler bi?ş~k 
odada ilaç hazırlamıştı. Bıtkın 
ve nevınid Hacha ! hazırlnnmış 

Chamberlain ile Daladier Bitle
rin ha.~lıı muamelelerinden: hid· 
det ve infial duyabilirlerdi. Dik· 
tatörlerin kendilerine şahsi l>ir 
hakaretleri telakki edebilecekle
ri şeylere fena halde ,kızmaları 
icap ederdi. Faka.t bir baba oğlu 
nun müessif ahvalinden dolayı 
keder duymakla beraber nasıl o 
nu hep oğlu gibi telakki etmek
te devam edeı:se teskiiı siyaseti 
babaları da. y :vıı:ıla.nnn. sa:da • 
katle bağh kaldılnr. Hakikatte 
Pra.ğın sukutundan üç gün son
ra, Fransa, Büyük Britanya, 
Rusy Lehistan. Rumanya. ve 
Türkiye arasında daha başka 
taarruzlara rnnkavem vasıta· 
larını müz::ı.kere etmek üzere Ru:1 
ya hiikU.m i tarafından bir tek· I 
lif vaki oldu. Ji'akat "mevsim -

Usl<:üdar ha
p ishanesin
den kaçan 

mahkum dün 
yakalandı 

rın yeri 
ul ası 

e e i eşkilAi 

akarrür ett· 

· r "uzlaşma.:,. yı nihayet imza
ladı. Bu suretle Bohemya ile 

ora.vya Hitl rin himayesi altı· 
na girmiş oldu. 

siz,, dıye reddolundu. 
Chamberlain Husyaıım tekli

fi mese!et3i hakkında. sorulan bir 
t."Uale verdiği şu cevap ile kendi 
vaziyetini açıkça anlatmış oldu: 

Vali ve Belediye Dok-
Şeker Bavrnrnm1n birinci....:,_ tor Liıtfi Kırdann .An!karJ:cy'a 

nü üskiida~:~ esinib6
;-. gjttiğini yazmıştık. Vali ve Bele

t.elycs:inden ata.çan !ka.t.ilden mah diye Reisi ıAn!kara.M 3 gün im
~ İpsiz namİyle maruf Ro- laca:k, bu ern3da Vtıayct ve Be
cep, diin Kasıınpaşada. bir sar- lediyeyi alıi.kadar eden muhtelif 
rafa mühim miktarda dolar boz meseleler hakkında. V ckfiletler-
dun.ırlren y aln.nmıştrr. le temas ed \tir. * Yeldegirmenind Uzun Vali Ankarnda bilhassa T.i-
Hafız sok~ğında 11 numarada caret. Vekiletiyle, Vekfıletin 
ot\ıran Kemal oğlu !sak adın- hazırladığı İaşe ,.e Müra.kabe U
d bir berber çırağı dün a:kşam mum Müdürlüğü kadrosu hak
tramvaydJ. giderken ön salıan- kında görü.şecô.k ve bu hususta 
hkta bulurum bir arkadaş.na lstanbul Vilayet ve Belediyesi 
bakmak istemiş, başı tramvay----

nm g6ı.il:şünil v eırn1 em;J>ildlre
cekti:r. 

Öğrendiğimize göre Ticaret 
Ve1di.lett tarn.fmdan hazırlanan 
bu yeni teŞkiJ§tJa Fiyat Müra.-

be Komisyon ve Bürolmmn 
faaliyetlerine nihayet verilecek 
ve bunların yerine yeni bir teş
kilat ikame olunacaktır. 

Bu teşkiliıt, Fiyat Mürnk be 
Kom.isyotulllwı vazifesini güre -
cek bir komite ile ihtiıkfı.rla mü -
cadelc işiyle meşgul olacak bü
rolardan müteşekkil olıı.<'.a.ktır. 

Kbmite, muayyen ve müt.e
hassıs Uza.lardan mürettep ola· 
cak ve her gün içtima hnlindo 
buluna:cıı.ktır • 

t.htikarla mücadele işr için de, 
bilhassa büyük §ehirlerde her 
mınta:kruia birer teftiş ve mi.ira.
knhe lbilrosu vücuda getirile • 
ccl.-tir. Bu bürolarda., ınıntaa.ca • 
nın ihtiyacı nisbetindc müfet
~ ve memur bulunactrl<tır 

Bu suretle ihtikfı.rla d:ı.haı e
saslı ve seri bir mücadele temin 
edi~ olaca.'ktır. 

1939 senesi martının 15 inde, 
Münihten beş buçuk ay sonra, 
Hitlcr Praga girdi. Vaktil Bo
hemva krallnnnın ikamctgtcıhı o
lan Cski Hradischin şatosmıda 
bir penceremin önünde dur.arak 
güzel şehire doğru gözlerini gez
dirdi. O gooe Çekler evlerinde. 
ağlaştılar. 

Bu heyecan uyandıran vak ayı 
baı:ıka vak'alar da çabuk çabuk 
takip ettil r. Bitler Litvanyalı
hırı zorlayarak Memel'i kUı:~k 
bir lokma gibi yuttu. Bir din\ 
bayram günü, iussolini Arnn7 
vutlu~ istiliı ederek bunu yem 
Roma imparatorluthına ba.ğladı. 1 
Londradaki Çın sefirinin dediği 
gjbi, "sema kızartılmak tize.re 
eve gelen tnv:uklarm kanatların
dan ka.rar.mışb,.. 

"İngiltere hükUıneti Av:rupa • 
da kendilerinin dahili hükumet 
şekilleri hakkında muhtelif fi
kirlere malik muhalif memle • 
ket blokları vücudc getirmek e

direğine çarpmıştır. Başından 
ağır surette ya:rala.nan çocuk, 
Nümune hasta.han · ka.Jdınl
mıştır. 

ura abe n 
• • melinde değildir.,. 

Dalaclier de derhal onun fik
rine ittihn.k etti. D · ki: 

*Taksimde, Sazlıderede otu
ran Natık adın birisinin 2 
yaşµıda.ki kızı Emine, dün Ye
nişehirde oynarken Yaşar ndın· 
d:ı. bir sürücünün ara.bası altın
da kalmış, muhtelif yerlerinden 
yaralarunıtştır. 

e ı ıcı v re 
' "Bilyük Britanyn ile sı~ı ':'e 

derin surette anlaşmanın hıç bır 
zaman bugünkü kadar kuvvetli 
olmamış olduğunu ilfı..ve etmeme 
bilmem ki lüzum var mıdır? ... 

Vaktııe tükürdü diye 

·şu vaziyete göre, günlerden beri et aırayan Ü 
mek ehi, daha bir l<aç gün be liyece ı: deme ir 

Rus tekliflerinin gördüğü mu
kn.be oomı cesaret bulan naziler 

D üçüncü ba Daııziğ üzerine seri bir hareket 
~pmayı diişünmeğe ba.5ladılnr. 

~ 

bağ adığı 
a a 9yer"n
den yara adı 

r - -,!Piyasada bazı nıaddeleriıı fiyatlarında 
Yardım b'evenler Cemiyeti la· I b • • ••ı: ı· / b / / 

Harp yaklaŞlyordu r1art sonunda. Bcrlinden, Varşo· 
tanubl Merkezinden: gayrı 8 ll YU Se lŞ er aş atıl l 

Cemiyetimiz kııhr.amruı askerle
r.i.mlre k~lık hediye toplıımnkt:ı.

dır. Şimdiden bir çok vntnndnşl.n
runı.z cemiyetimize yo.rdım et~

tı A ru vndan ve Danziğdcn sızan malu-
Çekoslovakyanın zap . v -· - mat bir on.zi hareketinin pek ya-

pada. kuvvet müva.zenesını degış .1 s 
tirdi. Fakat, eğer: Avrupanın km olduğun ı bildir~ı er. ?nra! 
mütebaki kısmı bir kabus altın- Lehrstanın seferberlık tehditlcrı 
..a~ '·-'-•.,_tın. Hıt:le .. d '""'"ka üzerine şayialar ha.fifledr ve or
btr ~.-~ınd idi. 1ki c"';ne- tadan kalktı. Nnzilerin şimd ye Sılı günü Beşikta.şta Güler 
de harp kabusu. kadar elde ettikleri muvnffaki· sineması kapısında bir tu1kııda-

Onun en çok korktuğu şey 1 yetlere mukavemete maruz kal- şuu kendisine vaktiyle tükür -
harp demokrasilerile So:vy t Rus m.a.mış bir fütuhat daha ilave düğünden dolayı kili bağlaya -

Y
a arnsındn bağln.ylcı bir ittifak, etmek Umıdini bcslerruş olduK· rak 9 ycnnden ağır surette ya-

• b' l --ı·ua gel ları anlaşılıyordu.. . . ralırya.n Tekin ıadında.ki genç 
ha.kiki ır an aşma VW\ - Fakat Dan~iğm tehdıt cdıl- dün adliyeye teslim olunmuş, 

lerdfr . 
Yardıml.nr ayniyat mnkbuilan 

mukabiliod k za bclerimiz ta-
rnf.ındnn toı>lanmaktadır. 

Ccmıyclin Tnks.im Sırnscrviler 

Beden Terbiyesi lst:ı.nbul Bölge
sindeki bürosu da ayniyat ve pal'ft 
kabul etmektedır. 

mesi idi. Fransız • Sovyct misa7 mesi v:e harp tehlikesinin de ışe sozgı.ı hakintliği.nce tevkif"me ka-
kını y.ılnnak için o ka.clar enerJı karışması, bilha lngiltcred.e rar veri.lm:şt.ir. Şehir ecıtsinde müza-
Ue çalışmasuun sebebi bu idi. efkarı umumiyeyi tehyiç .ettı. hkfım oldu kere edilecek pilanlar 
1'1ıı.nsn.daki ajanları bu misaka 1 ak F·"',..., gelıyor Bir miidd2t evvel, Fatihte. 1.-.+n-bul Belediyesı' fmn .. MU-"""un i"in hücum etınişlertli. Bır şey yn.pı m :..-.... · ~l.ü.lı .... 

Fr_.. ansız.?'sovy:et mu.a.hedcruı.mcsi- du. Yapılmn.sı icap eden ş y Rus Kııragiiınrükt.e bır cinayet ol- dürlüğü şehrin muhtelü mınta
U • h larla mtizaker ye girişmek ve ımıuş, Alımed isminde 18 Y3'i kalar.uın alt tafsilat: plô.nlnnnı 

pi Fııınsız-Alman do~ u~ı:ı:a ·· al sarih teklifler dermeyan etmek şınd!ı. bir genç, ağabeyisi Yaşa-) lıazırlamı.5tır. Bu plftrtlıır Şehir 
kiki bir minin diye ılen suru • ıln d B un nn esh; .karıSl Pakize He met-. Mecli · · b d to l t 

e
rlnrclı. Hit:lı:.-rilı askerleri Pra- olabilirdi. Bu yap a 1• un sının u evre p an ısın• 
işgal ettiler. Fakat-oraya sev· yerine behlilerle ta.nrru~ ka~ı res-dan Y=~· o~1~~üşt·~ - da müzakere olun rtır. 

edilmiş olan Alman zabitleri mütekabil bir yardım mısakı ım ~~.. Üsklidar - Çengelköy mınta-
yakındn tekrar harekete geçe.cek zala.ndı. Rusya ile istişare ~1- Alımedin cürmüm hut ka - kası için h zırlanan tafsililt plfı-
lerini temin ediyorlardı. Kıme\ memişti. Nisanda. d mokrnsiler, nununa göre, ikindi: ağır ceza.da nma nazaran bu mmtakada, ga. 

? Le- Mr Cha.mb rlain'in ağzile tek görülen muhakemesi dün biti • hilde büyük bir park vUcude ge-
kars1? Lchistnna knrŞı mı · ~ı iki gn.rıınti daha verdi· r.ilmiş, yaşı üçUk olduğundan tirilecektir. 
hisbuıın arkasında. Sovy t Rus ·ı R 4 sene 10 gun'" müddeti hanı= ~ 4--~.c hrin uh~~ yanın muazzam gölgesi kadar ler. Yunanistan ı e umanyaya. mahkfım. edilmi tir. ~ Diger ı.unu tnn şe m "'--
görünüyordu. Eğer d~krasi- Ayni a.y zarfında R~ya~ lıkôm 

0 
muhtekiri r lif mınta.kalarında bulunan ge-

ler. tehlikeyı· anlıya.rak. nihayet Lehıstana karşı, demokrasılcrın niş yangı:ı sahalarının tanzimi 
1 dan ynpmış oldukları gibi, bir go- Knraköy<le Yıldız luıdura için de bir plfuı hazırlanmnkta,.. 

Bitlerin propaganda B.?0 
• . sıy ranti vermesi için bir Fransız - mağazası tezgahtarlarından dı 

rılarak ve sarih de bır ıttıfnk ldı R Miiıı:ı.l, fiiliiş fiyatla kundura ~...,..r ....... .AA.AA,AA.AA.,AA,..,..,,..,..,,..,...~,...,._ 
e.kdi için Rusyaya teklifde bu - İngiliz teklifi yapı · u~yanın 
Junurlarsa ne olacaktı? cevabı iki gün içind gcldı. Rus- satarken ya.kalımmış, ~ı'Yu.za. 

lar Fransa, Büyük Britanya ve sahibi Yorgi ile birlikte dün _ __.__ S p O R ::::;:== 
Berlinden gel n fakat Bon· Rusyn nrasında. dosdoğru bir Aaliy: İkinci Ceza Ma.bkamesi-

net tarafından hiçbir zaman n<'~ u-"ıu·· ittifak teklif ediyorlardı. ne verilmiştir. 
:redilmcnıiş bulunan raporlann- '!< Ma.lıkeım.e tezgU,htar M.ihali 
dan birind Prağın sukutun- Mayıs ayı. Frans ya Rusya ile 25 lira para cez:ısma ,dükıkan 
dan sonra Hitlerin garp devlet· bir ittifak arzu ediyorsa. bunu a:hibi Yorgiyi de, ·haberi olına.
lerile Sovy t Rusya arasında.ki yapmanın" zamanı oldrn'hınu Hı- dığından sadece diikkAmrun bir 
milmk releri hava raporlarını tar ed n bir <:ok işaretl;r a.rzet- ha.ilta kapatılmnsııın maJıki'ım -Türltiy Greko Rumen güre, 
tetkik eden bir pilot gibi takip ti. Sovyetler hariciye komiseri etmiştir. birinciliklerine bu akşam saat 
etmekte olduğu bild.iriliyor:d~· olup senelere mUdd t Cenevre- ~~~~~~~~!!'!'!'!!!!!!!~!!!!!!!!!! 20 de Beyoğlu Halkcvi .salonln-
0 işi ı:ınlnmıştı.k"·~eseltl ~ dşu ıdı: de ileri gel o bir sima ola.rnk R. S. S. arasında. bir yakınlaş. rında başlanacaktır. 
Demokrasi hü wue erı e aca- kalmış olan Litvinov istifasını ma.yı zihnine koymuştu. Cou- Üçer gün devam edecek ofun 
ba işi bu kadar iyi anhyacaklar verdi. Sovy t başvekili Vyaches- ıonw>e şöyle yazıyordu: müsabakalar neticesinde bütün 
mıydı? Teskin politikasına mı lav Molotov onun yerini aldı. "Ribbentrop'un ümitleri bu sikletlerdeki birinciler seçile
devam edeceklerdi yoksa bundan Berlinde.ki Fransız sefiri Rob rt son günler zarfında İngiliz - Sov cektir. 
vaz geçec klcr miydi? Coulondre Hitl<>rin "mahrem yet konuşmaları esnasında tesa- Geçen yıllar olduğu gibi bu 

Fiyat Mürakabe komisyonu, dün tekrar toplanmıştır. Bu 
toplanUda komisyon et işile meşgul olmuş, bazı ihtikar vak.'aları
na ait dosyayı tetkik etmiş, faillerini adliyeye vermiştir. 

Komisyon, dünkü toplantı n- mıntakalarındaıı maliyet fiyat
da et fiyatl.an hakkında kat'i larını sormuştur. 1cnbcderse pa
bir karar verememiştir. Pazar- tatese narh konacaktır. 
tesi günkü içtimada bu husus- Tahtın helvası fiya.tlLın 
da kat'i bir karar verileceği an· ı 
}aşılmaktadır. Diğer taraftan geçen sene 40-

Şu vaziyete göre Mlihendis 50 kuruş olan tnhan helvnsımn 
mektebi idaresi, pazartesiye ka- da bu sene 80, bazı yerlerde 100 
dar talebelerine et bulamıyacn.k kuruşa kadnr satlldığı büroya 
demttktir. yaptırılmaktadır. Lüzum görU-

Adliyeye 't>erilen ka.ocıb lürse bu maddeye de nnrh kona-
Tütün gümrüğünde ağcılar caktır. 

sokağında. bir topdancı ka.sabm Rım "tılcrlc ticaret mii.za1•crcsi 
et ihtik8.rı yaptığını hab r alan Yakında memleketimizde Ru
Fiyat Müra:kabe bürosu memur- menlerle yeni bir ticaret n.nlaş
la.r.ı dtin dükkRnda bir cilrmil ması mü.zakcrclerine baslana.ca· 
meşhud yapmıalardır. Yapiliuı ğım bir müddet evvel yazmış -
araşb.rmada dükkfındn.. G7 • 70 tık. Bu müzakerelere ait hazır
kuruş arasında değişen bir et fi- lıkların da tamamlandığı gelen 
ya.tıan listesi bulunmuş, suçlu' haberlerden anlaşılmaktadır. 
adliyeye verilmiştir. Evvelce de ya?.dığun.ız. !rlbi bu 

Patates /iyatlanndaki müzakereler, veni. bir ticaret an 
gayri tabii yii.kseliş laı;mnsı ynpıIİnasııu istihdaf ct-

Patates fiyatlarının gayri ta- mekten zivade iki memleket arn. 
bii bir surette yükseldiğin dair Slnda mevcut ticaret munJıroesi
Fiyat Mürakabe bürosuna şikô.- nin tatbikabna ait esaslıı.t1 tcs
yetler yapılmıştır. Elde edilen bit mahiyetinde olacnktır. Bu 
rakamlardan filhakika patates müzakerelerde hflhass:1 Rumnn
fiyatlarmın yi.ikselmeğc yüz tut- ynclan getirtile~ek oları pelı ol, 
tuğu. anlaşılmıştır. Fiyat Miira· benzin ve müstekatııun sevk Ye 
xabe bürosu. patates istihsal nakline a.it teferrüatın da konu 

Şişli Halh:Wtd.en: Radyolın 
müessesesi hnlkevimize civar nk 
okullardaki yoksul çocuklara sı
cak yemek verilmesini t nin 
maksadile bir ton fasulye t.eber
rü etmiştir. 
~ 

Domuz zannile 
bir damı 

öld-r ··ıer 

şulacağı anl3$lnıakta<lır. Miiz:ı.
kerclerc istirfik ede<:el< hcr-t. 
yan.n şehrimire gelip Ankaraya 
rı;ı.drcekti r. 

.... 
1 * Dahiliye Vckfile:ti v.Iayc gun

derdiği bir t:ımimle "t-ek51etlcrd(:n ~

len \'t! gizli tutulm:ı t Uizım gelen 
bazı tmnlm ve t~"Ta.&rı ly1 mu
haf:ıza olunmııdı©nı bild muştlı:. 

Prağdan sonra, Daladicr ile muhit .. ine mensup bir zatın, bir düf edilen zorluklardan kuvvet- sene de Ankara, İstanbul, fmir, 
Cha.mberlain'in düşünceleri Ü0- diplomat il konu urken. Rllfı ~ - lenmiş olabilir.,, Kocaeli güreşçileri 8;1'nsın~ .çe-' !zmirdoo b~.Idiriliyo~ - Torba 
!işmiş olduğu söylendi. Bwıun yaya kat:şı ~lm~yanın !lldı~ Mayısın 27 sinde, nihayet Mos tin çekişmeler olacagı ta.bııdir. lıda Çapan k.öyilnde bır k~ ol-

Ve.kfılet b kabil teıgr.ıflann de
ce öğrenmeleri zaruri olan kim lc
rc gizli tutulmak ş::ırtile bılduınc

smi ve bunfarın m:ı.htuz. yeri de 
s:ıkmnmıısını i.stemclctl>dlr. ttzerlne, teskin politik:unnı hı - va.YJyet Uzenndeki pcrdenın bir kovadaki Fransız ve İngiliz se- Güre.cılerde takım itibarile bi- muştur. Mahmut o1!1u Azi.z Ters 

raktıkları temin edildi. Ben bu- köşesini kaldırmış olduğunu bil firlerine Ruslarla bir üçüzlü it- rincilik mevzuu bahis değildir. tarlasında mahsulünü beklerken 
na zor inanıyorum. Chambcrla.in dirdi. Bonnet bu ihtara karşı bir: tifıı.k için mUznkereye girişmcle- Sadece ferdi kabiliyetler göz ö- gece tarlaya gelmekte olan Hü
kendi dilnyw ının hudutlarını aksülamel eseri {!j)stermediği rine dair talimat gönderildi. nünde tutualrak her kilonun bi- seyin Şenyüz'ü domuz sanarak 
~arçalnmağa kat'iyen müstait de için, maiy tindeki yüksek' me - Ayni günde, nazi Almanya lie rincisi tayin edilecektir. taba.ncnsile öldürmüştür. 
gildi. Edouard Daladier gibi dar murlnrdan bir kaç mebusu mese- faşist İtalya arasında bir aske- ========================== 
<'lüşünccli, kindar bir ta.~ralı ha- leden haberdar etti. Onlar da ıi ittifak -Çelik misakı,.- imza. 
yatın derslerini çabuk çabuk Dnladier Uzerinde tazyik icra larunı tı. ~u misalon akdi için 
öğrenmez. Bunlarm ikisi de ha- ettiler. Bu suretle, nihayet, 9 müzakereler tam yirmi gün sUr- r
kiki devlet adamlarının vasfı 0 - ma.yıst:ı Rus t-ckliflerine cevap müşti.ir. ezenin 
lan bUyilklükten, hat.alan kabul verildi. Aradan iiç haftadan faz
ve itiraf meziyotindeıı mahrum- la bir zaman g~mişti. 
dular. Dala.dier mazide hatn et- Cevap ilk :F'ransız • İngiliz tek 
ıniş olduğunu tcıslim.c llazırlan- lifinin hafif bir değiştlrilmesin
m.ış bir adn.m değildi. den ibaretti. Rusya I...ehista.nı 

Teskin siyaseti hissiya.tpcrest garanti edecekti. Fakat demok
lik saikasile kn.bul ~ilıniyordu. rasiler harp ilô.n etmed~ mu • 
Bu, harpten her fedaka.rlıfil ona harebeye girişmiyecekti. Bu 
tercih ed~ derecode nefret mukabil tekhfi göıı.ince, Sovyct 
eden, nıhl halinin mahsulil de- sefiri neşriyata cevap verdi: 
ğildi. Hayır, bu politika sır! si- "Bugünlerde bir sulh beyana· 
ya.si bir telakkiden inbias etti. tı sulh manasını ta.zammun ct
Fransız f 'st gn7..etesi Combat mezken bir harp ilanı beheme
bwıu pek muvaffukiyctli bir su- hal hnrp demek olmayacaktır.,, 

tte ifade etmi ir: Ruslar cevap vermek husu
"Sağ cenah partileri şu dü • sun.da yine vakit kaybetmedi

!!Unccdcdirler ki bir harp iuhnr ler. Ancak be§ gün beKlediler. 
edecek olursa yalnız felaketinin Sarih ve açık bir ittifak talebini 
pek bilyUk olmakla ~m~yıp, tekrarladılar. 
lı"'raıısanın yalnız manevıyetı ya- D mokrasiler kararlarını ve
'ııut tahribi mUmkiin bulunmak- rinceye kadar iki hafta geçti. 
la kalmayıp, bımdan daha f .. Bu milddet z.ı.rlmda: Almanlarla 
ola.nı..k, Almanyanın mağlfıbiyf'ti !tal ·nnlar kendi aralnnnda bir 
t>torit.er sislı'mlf'rin ·ıkılr ' askeri misak akdi müzakercleri
mck olar.a.kbr. Hnlbuki komü- ".li tamamladılar. Coulondre Ber· 
nlzmo ve belki de Avıı.ınanın bol diğer bir ilt l b lun-
~eviklcşme~inc k:ırşı bu otoriter Bu ihtru: ötekine- m h tlc 
siste.mi r en b "lı b"?"er istih- idd ili bir t kal el 
k·mdırla.r.,, . Yoll d ğı • 

Prıığıu du.,ın ;nd n sonr.:ı, l' bbcııtrop Alı n.nya. ılP V. 

Fransa dahilinde karışıklık 
süratle artıyordu. Fransız sosya. 
listlerinin umumt toplantısı, bir 
tanesi yani Rusya ile mlinasc • 
betler meselesi miistesna olmak 1 
üzere.. her meselede derin bir n.y
n.lık bulunduğunu meydana. koy
du. İki parti arasındaki mütte
hit cephe orta.dan kalkmışb. 'U
mumi kô.tip Pn.ul Faure, Bon • 
net'nin müşavirlerinden biri, 
Rusya ile bir ittifak :ıle:rhinde 
ağzını açtı: "Eğer mihver d~v
letleri kendilerini çember içinc

1 
alın~ hissederlerse harbe baş 
vuracaktır.,, 

Bonnct'nin malıremlcrinden 
diğer biri, Mnrccl Deat, Danziğ 

1 uğrunda h rhangi bir taa.bhiltl 
aleyhinde. matbuatta bir müca-

1 dele açtı. 
Bu arada, Moslco\·n.daki ko-1 

nuşmalar bir mü kille carptı
lar. Ruslar teklif edıl •t · ı 
fa3.IiyC't gct ir 

• b·lvasıtn. t 
•· r1ıu mı i t yo 

r::u .. er re lcr. 
<Bo ıu. var) 

Halicin 1928 de mi, 1927 senesinde mi donduğu 
meselesini münakaşa ederlerken diğer bir 

zavallının ölt müne sebep oldular 
Evvelki ı;ün Darulflcezedc garip 

bir httdlsc cereyan etmiş, GO yaşın
da ıbtiyar bir ncezc dayak yuzUn
dcn felce u{:ramış, b1rnz sonra da 
olmil,..c-tür. Vak'u ~yle cereyan et
mtşlir: 

Bir miıddctten beri Darülacezede 
yatıp ktıl an Ham adında GO ya
şınd1 bir ihtiyar C\ velkl gün, yine 
Danılieezcdc oturan Hüseyin ve 
Hasan adında ıki ıh.Uyarla tatlı 

taUt konuşurken, birdenbire Ha
san adındaki aceze y •a iırlnmış 
ve: 

- Yalan coylüyorsun, yal:ın. Ha
liç ı 928 senesinde · dbnm um tırl 
diye b:ı ırmı tır. Hıı.llV. 

- 023 sen inde donmu r. BuM 

nu o 1 dilin. 
- HaIU" 928 de d ~ dt'-

cc- b 'r kısmı buz tuttu. Asıl 1927 do 
dondu. 

- 928 de de> dondu. 
Y 1 ın, ten ht'l' zaman 

palavralar kıvırırsın, bu sefer de 
öyle y pıyorsnn, bu:1 enayı. mı ::ın

dın. sersem! 
!Iavalııruı yalı lı gitın inden ve 

arhk kışın gclmtş b:ı.stırm.ış olma-
sından dol:ıyı. açılan mun J.taşa-
ya Hus_eyin de km: ' Ha-
sarun tar.ı.fıoı tutınu.,,"İlll'. Boyl e 
büyilyen ka'oi :ı onunda H ıle 

Hüscyın, Elalldın u erme ntılını lar 
ve kendini hadi!mel km taı ı 
kndnr tekme yumruk bır haylı 
muşlerdır. 

Nıhayct, ı::ozlcıi kıznn lhtly 
nn clınden gı.içlükl kurt rıl n H -
lld'c biraz sonı"'tl Cel gelmi ve ıh
tiyar b r saat zarfında göçilp 
miştlr. 

Vak.'aya müddeiwnumilik cl k 
mus, iki asabi aceze ynknl n r • 
haki rınd:ı takfü rtr 1 ı . 
IIalıdin cesedi i cd ıi-

liyc doktoru dc!Jııne ruhs t \ ermı -
tir. 

* Dclliliye Ve !ı1 ti d:rlrelcrd in
bilfıl eden memurlukl:mı, t:a- d rctc 
üstün memurların ve let cfu'em ı

m lol~--Urmıştır. Vekil t b 
rarını bir taınlml~ allk:ıd:ı.rlara Wl
dır.m~t.ir. 

,-vvvvvvvvvvvvvvvvv·vvvvvvv 

Yeni eserler 

Fiyat İ.st lisfiklerı 

* KÖVE OOC.RU> mecmua ının 
33 U11 ·u ayısı çıktı. 

Perc!.e ve Sahne 

1 htincite§rin 194 

lnoşo~~ 
Cemiyet terbiyesi ve 

edebiyat 
--0-- fi~ 

Yazan: Yaşar Nabi~ 
• stnnbul Belediyesi ?J'nıı. et' 

Vekilliğinden çocukla.rn .. .4! 
· l Oo 

miyet vo şehir terbiyesın ı.oır 
retecek bir dersin okull~f veı 
masını rica etmişti. Maar"" t/Jf 
killiği, programlara. ayrıcn oğr'? 
ı~. bir. ders eklenmesin!_.~e;nt 
gormıycrek muaşeret ıww ,·et' 
öğretmek için konf~r 13a 
dirilebileceğini bildirmiŞ· 
cevabı, fıkrasına mevzu ya~ 
bir nrkti.daş, muaşeret ıJt 
edebiyattan bile lüzumlu 0 ıti 
w u ileri silrerek diyor e 
gun b' •e "~bkak ve cemiyet ter ı) • 
bigane bir gençliğin edem) at 

0 
I' 

r~mnesi kadar gülünç ne 
bilir?,, · b 

tık bakışta insana km ... 'Cil• 
maolığuı mahsulü olduğt~ hl t!D 
ni veı en bu fikir biraz dıld\ıi! 
incclcııirse, sağlnm bir haltı~ 
temeline dayanmadığı çs.btl 
meytla.mı. çılmr. ı.ıJ' 

Okullara ılron.ulacak 'Cfr 'lll uıı· 
şeret dersi ne yanacak? ço~ill 
larn bir takım kaideleri fo rı'' 
halinde belletecek bir talnlll ı.ıo 
sihatlerde bulunacak. Bütün 

011 
kaideleri öğrenen insanla.rıniı.tte 
ları hayatlarında derhal _tal 1

51 girişeceklerine inanabilır fll1 

• ? 
nız. lı. 

Fakat "sigara içilmez,. le'' -ı· 
sına balca baka sigarasını ~1 
türnı ndnm, ynpttğı işin .d '\;c 
olmdrğım bilmiyor mu? B•.I" ~ ıı· 
öniinde ötekini berikini itıV k'ıı· 
Jmrak ön sıraya ~ey~ cır et' 
sun açıkgöz, bu hareketiırln t f 
biyt've uymadığından lıa~1 
dc;zil midir? Pekfila ha.~ ~~ 
olduğunu, bir ba!';lrası aynı ıı t· 
gözlü!Hi kendi aleyhlerinde tıı 
bikn kalkışınca ikızm;ısı ve ·s· 
terbiye ·enncye kallheymaSl 1 

bat eder. t 
~u halde terbİ:'le Ye nezsk t 

ka;dclCTini ö!!renmiş oınm.k ye . 
mez:. Onla~ küçüçk :raşt;n ;}: 1 
mıs. etr::ıfınra tatbik cd Jdığl • 
göre göre tr..ı kaideleri benim~. 
miı; olmak lfumdır. Bu bir ııfll1 l< 
mi viye meseJesidir ld. anc;'. 
knfn ve ruh terbiyesi yoli.lC iI1 
kic-af ettiritebilir. . t 

Onun için soka.R ve ceını~ 
terbiyesine bigane bir g çlıtır 
edebiyat ömnroesini filzull • 
gayıet saymak oüyük-oir hntıı 
ya diişmek olur. Zirn k:ıl.a "~ 
ruh terbivc inin başlıca run.ıfl!1r • d]f<C ara ındaı güzel san~aııarın 
şubeleri y:mmda ve en b C: 
debiyal1n yer' aldığını bilmen.'1~1 
liktcn ~l bilir miyiz? Km~ rı 
b!.r edebi terbiyeye sahip o 1 ı dam neza1 et ve muaşeret tı!'!:ı 
imini, hi~ bir- ders"" ve ınısih~:~ 
hacet kalmadan kendi kenifıı . 
öı:rrenmiş v benim...~i'? dcDl'\~ 
tir. Fidtnt bu netice:Y \>:ırtn i 
için. şüphesiz okullarımızcl~ 
edebivat dersleri de kftfi d u.ı • 
dir. Zira ed biynt se\ gjsi ?e· 
?.orlru öğretilen bir bilgi şel li.Il' 
de •lııo.amaz. Edebiyat ev · ·: 
ni gene dimn.0'lar:ı ycrleş,ti~c'ı: 
hususnnda edebiyatı geroek 11 
seven v aıılamış bulunan öii"r t· 
m.cnlC'!"hı mlü. roebi1rat d~' •1 

p n.tnındn:n çok d., ha. · ~e 
g ir. Fakat bu, ayrı. bir m ,_,,t.t1 

t 3kil eder. ................................................ 
Rektör Ankaraya gid" ror 

Ün\ rsit Rek!:·ru C ;l Bt1 

"l Üni ersiteyi nlfıkadnr ede., 
baz, işl r hakhnch Velcii!etl 
tem slarda bulunmak: ~re n. ıtı 
20 sind Ank. raya gidecektir. 
~~ 
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T rih en Bir Yaprak ~--!( En Son Telgraf .ve Ajans Haberleri 

llkTürk-ingillz ~ünasebeli ~Ti~~es'~e gö~re~~~, ~~~~, ~~~~~~~~~-~~ ~~. l~vek~ıne~r he~yeti~·~n Kim batırdı ve niÇ,i~ . . :..,. . 
batırdı?. 

.. . 
ıı.._~an .. Padişahı Krali9BSi Rusyadaki dünku" içtimaı 
~t - 1JCndost bir ·· anWa, tın • r-
Mk.ı':'"" İki Knıfu, üç Hana, d6rt hHkmeden (Bıı tuafı 1 ınct eayfada) ı cekler, radyo Reisicümhunımuz An.kara, 6 {a.a..) - lem V& 

Ycızmı: A. C. S:AR:ltÇDÔL~ 

A nadolu Ajansı dün Türle 
ıkara. suları dahilinde bir. 

~k te,kneslııin bir denizaltı ge-
k_~r - tç \'e dıfj Jın.zincler bom bos - "Padişahı rüŞ\•em harekatın Bu programa göre, 10 İkinci tınnet 1nönü'niln bcyanna.mesile killeri heyeti, bugün saat 15 de 
ı...~"ll'thnı, ecdadımın infil:amım aldım.,, - lla.zin)eıinl dur- teşrin pazartesi günü dokuzu beş başlıyerak. milli matem güııU Başvekil Doktor Refik Sayda-
~ fütuhat beldeyen ~ zeııdo&1: - SG0 yıl en· lagil. 

1
• n-kı•şaf 

1 
geçe bütün halkevleri ve halk etrafında neşriyatına devam e- mın başkanlığında haftalık lllU· 

ttıro ile ilk mitoa@ebet • • odalamıda ihtifaller yapılacıık., decektir. Yurd dışındaki vatan- t.ad toplantısını yapmıştır. 

1 
toplantı mahalleri Atatürk Un daşlar ayni gUn ve saatte ma-

• • • ( Yazan; Tarilımen • • büst veya. fotoğrafları ile sils1e- halli konsolosluk veya elçilikler 

.Alkde:ıizde mct.1ıul bir harp 
rılmış olduğunu bildirdi 

Akrezinde meçhul bir lıarP 

T •• k• • • necek, Ebedi Şef'in hayatı ve de ihtifal merasiminde buluna.-o çUncU Murad, ha. bası ilrin ran sayısız hasekilerln, saraylı- Ul tye IÇln memlekete yaptığı hizmetler ıı.n· ca.klarclır. 
larm bin bir tilrlü çılgmhklanm • f latılarak Milli Şef 1nöniı"niln An Halk · d ı 

rı....._ si Seliorin ölllızriil ii7.enıne, tatmin için paraya ihtiyac.ı .. var- bı•r tehtı•ke f•mış Atatürk hakkında.ki beyanna.- kara evm e yapı a-
~ oğulla.mı.ın tahtına cillfı.s dı. Halbuki senelerce sürmuş 0 _ • mesi okunncaktı:r. cak töreni müteakip Ebedi Şefin 
• vakit Osmanlı imparator- lıuı şark seferleri yüzünden ge- Bütün mektenlerde de ayni muvakkat kabirlerinin bulundu-

(8) i Avıı.ıpada, (28 i Af;. rek . h . (h . . h d ---o- •~•'bik cd"l ekt• G guw bina, umumun ziun...,.tine a-
• (4) ü de Afrıkada olmak ıç azme azıneı e. Berlinin kanaatı programı uu.. ı ı ec ır. a- J~" 

·re 140) hükumet taksim e- nilen padişahın hususi kasası) zcteler bugünli tebarüz ettire- çık bulundurulacaktır. 
ış cesim kıt'aları ihtı,,.a edı- ve dış hazine Cdcvlet1n resmi ha D. N. B. Ajanm bildiriyor - -- -

tdu zinesi) tamtakırdı. Berlin, 6 ( .:ı..) - D. N. B • s b • v • 
i'a. Kanuni Süleymanın göz kn- bildiriyor: 1 OVyette Igt 
S vuz Sultan Selım ve Kanu- ma.r;tırıcı servetini arhoş Seli-ı Londrnda çıka.tl Timcs gazc-j 

"( ultan Sül ynıan gıbi 1 u bti- min mecnun ne n.bct ve rn- t si, Rus cephesindeki askeri {Başı 1 inci n:rıuda) 
hUkümdardı:ı.n sonra Pa.dı- den bildinldigine gore, Tula şeh 

it olan İkinci S ln i , raflarile yeni htikumdurm gü- br..d sel rin inkiş..'lfı Tiu kiye için 1 ri, Alman tank taarruzluı'.lmnl 
• ~ ve sefuh tc dil kibı, zav1f müş araba. altın t.ckerlek gibi bir tehlike oldu&'Ullu yazmakta- şimdıyc kadar durdurulmuş ol-
' ltadesiz bir hükümdardı. Sar 

1 

habr ve huy 1 
b lmez israflan dır. masrna rağmen tehlık e r. 

~-l" . .ı:.ı .,., . .,.~ yavaş yavaş tukeı.ıruşti. Bir za- Timesin vaziyeti böyle gös • S+--~m· u·n cmirl ........ mucı"bıııoe ·• 
hı.i ~, ımm .0n u vÇU.'lctilı 'F~u- manlar çil filorilerle, duka! ufa tennek teşebbüsüne Bcrlin siva- ..._ ~ • '1r umki de ırsiyet tesir . a- tıkluntıkhm d up t!l$n re ve dış si mahfillerinde ciddi naza~'ia lfı.lı f'abnkalannın makınelcri, 

in, Yavuzların, Kanuni!e- hazine1er Ürünru Muı ın bı"tip b k 1 --~' ... -d H .1 . "Tula düşecek,, avazelerıle söklü 
torunu olduğuna bın hıt " a ·ı m&Ull(U\.w. ır. ususı e kı mU tür. Almanlıı.r fabrı n.lar 
Yecek derecede, milteredji tükenmek bilmiyen schvani her- mes'ul Türk siyasetçileri bu tc· işlerine yarayacak bir şey bul • 

ır ~.ilkattc uaradılmı&'. ca·liklerinı karşılıyamıyo.cak de- şebbüslerin arkasında neler ,gız- mıyacaklardır. eu - .,... recede boşalmıştı. 1 neliği ve İngiliz - Rus itti.fa-
~ Y~k ba:b sınd.an ve babnısıf Vakıa Sokullu d vlctin siya- lnnda ne gibi menfaatler bulun- Lcmngmd cephe "nde'ki 

\'us'atli bir imparatoru : set dizginini hı in çclik ı>ençesin- duğunu uznn zcmanda.n beri an- mul:ıa.vemet kırtldı 
,, lrUs eden ÜçüncU Murad tah d t t -~ r ::1 • ~ • p I Moskma. 6 (u.a.) - Kul yıl-
' Çıkınca kendini ikı kralın, iıı; e u uyuı-utı. ~m 61 aşa amış olacaklnrdrı-. Bcrlin, Tür- dız gaz.et.esinin muhab rme göre 
ıu gıbı d ı t h ml nnın dalıı.v re- kiye Reısicümhuru lsınet 1no- 1 ~· n, dört: müstakil emirin ve !eri yiizünd n memleketi yavaş nil'nün Cüınhuriyet bayramı mil- Leningrad cephesınd Alman ar 

ı,.,:::lneıerce viüıyetin met'buu ve yavaş knplnmny b laımş olan nMebetile m ml k tin siya.seti yalnız bir kaç noktada R:us ıs
~lllanfenna sahibi bulmuştu. rüsvct rcz.ale-ti ıhtıv r VC?.irin hakkında söylediği nutukta tcs- tihkfı.mlanna girmeğe muvaffak 
~ anlı Padişahı Karım, Dnfus-l bıT çok it-rantını b talıyordu. bit ettiği nçık hedefte bu mUUı.- olmu.şlı:ı.rdır. 

h Gürcistan hnnlarile, M.acar 0.....,a.nlı h"'" dan""' dt-ışmanlıi'n l 1 b ·a . . .. Alm ı oaıflatı 4 milyonu 'buldu 
"'"""' A .. u.. -.. .......... b. ıea arı.o ir müeyyı esını gor • L d 6 ( \ osk ~ • •wl krallarını, Sırp, Eflak, nı zendost pa 1 rüşv te lı~- mektedir. on ra, a.a., - ·ova 

~dan ve Mckkei fükerreme tumak suret m yd vuran ===========-== radyosu 1zvestia gazetesinden 
tlerini dilediği gıöi tayin e- Şemsi Paşa Sokullu gıb hami • ııaklen Alman 1.ayiatının ölü, 

~~~; Avnıpada: Rwneli. Arn · yetli bir vezirin icrantııu husbü- s ta ı i 0 'i fi •aralı ve esir oln.rak 4 milyonu 
~· Rumistnn, Bulguristau, tün çilrütm k in fımme i~lcrini bulduğunu söylem ktedir. 

ı...:~· Hırvatistan, Macaristan, Babıruid n ka!d r:ıp nnk- • ti Kadı:rilar ateş hattn da! 
~ "ıst:an, Eflak. Buğd Erdil lettirmek yolunu bu uş: m m n .tU Londra, 6 (a.n..) - Amerfka 
lıltırn ve Çerkezistan kıt'al::ı.n- _ Mesalıh ~abı ndimize gazeteleri muhabiri olup Rusya.-
~; Asyada: Anadolu, Adalar, arzıhal etsinler, ışl n c dimi- (Baştaraft 1 inci Sayfada) dan dönen Ersteine Caldw: 1, 
~~man, Sivas, Adana.. raş, zin fcrmanile görülstin ~.. diye A.lma.nlaT, Sovy t re) ınin Rusynda ön safta Alman kaduı-
lt ?.On, Hal p, Şam, :vda, pad şahı tef rrilatla uh sınaya istikrarsız olduğunu h ba larıııın harp cttıklerini sc>ylc -
bı~~~. Diyarbekir, Şirvan. ~e- sevkctmi ti. ~lardır. Bundan başka ih- ıniştir. Bir Rus zabiti, Almnn 
."<tllı Şeki Van Kars. Erzu tilaJ aley.htarı harek tler olabi- kadınları tarafından kullanılan 
~ • "'"'"' • • " · Fakat Sokullu temkinli davrn- 1 - . . d ·· ·ı edi 1 rd ı·kı" tank musa·· dere edildi·n .. 1• nn-
~1ı. • ıuuis. Batum, Kürd.is an, narak bu darb yı d atlattı. Çim ecegnıı e unu y<>r a ı. " ..... 

"'a Ba.ğdad Irala Arap. B :cı Bu ilmitlerind aldandılar. ~atmıştır. Alman kadınlan, Hit· 
"a, l-İicaz, Mekke, Ciddc. cdi: kii giinr i';il rin -çold~"u kar • Sovy& re)l .. mi c:iımdi oldııgw u lerin havranı olduklarnıı ve ken "i ısında hünk!inn bu i den ça- "' .J 
~l emen, San'n vilayet ve eya· buk bıkacağını anlam . . Nıte- lkndar hiçbır zum.an kuvvctıı ol- disi için ha.r;p etmek Uero on n 
tı.Jı.:linin f.ernıanferma sahibi kim öyle de oldu ve b 1 m .knle mamıştır. Başka hiç bir ı~jim müsaade alchltlannı söylemişlcr-
ll\;ıuı.uyar ; Afrik dn Mı· i~ler yine sa.dmzama havale e- bu kadar mukavemet <.'el ezd.l. clir. 
~ 'trablusgarp, Fızan, Bıngn'Zi, dildi. Sovyet ordusunu g rilcmcğe 40 bin Qinli gcli 
Lıı~·lla, Cezayir ve 'I'elmesan hıt- * mecbur eden bazı gayri mü.c; üd Şanghay, 6 (a.a. )- Domcı: 
<>;ına tesa.hüp edıyordu. 

1 
şartlar vardır. Bunlar evv<>lfı Çindcki komünist kurmayının 

~~ı po.disahı U · n ü u- şte para yoksulluğunu gi- Avnıpada ikinci bir cephe mcv- merkezi olan Yonan'dan verilen 
~dünyanın beş kıt'nsında.n ii dermek ıçın Cçtincü Murad, cut olmasından ileri gcbnektc • bir habere göre general Şuta 
~Un en ma!llur ,e zengin mın- yukarJda söy e.miş olduğumuz dir. Faknt pek yakında bu ikin- Sovyet - Alman cephesine 100 

a ve beldeleri.ne hülrmetmek- gibi .. fütuhat zuhurunu dört göz ci cephe meydana gelecektir. bin Çinli muharibin .göııd rıl -
?eraber k disi güzel cariye- le beklerken,, yani hazinelerini lkincisi, elimizdeki makineli cı- mesine dair Sovyet.ler tara"fın

~n. nazlı saray kadınlarının ganimet m lile dolduracak yeni hazlarımız evsaf itibariyle Al- dan yapılan teklifi kabul etmiş· 
~de ?.a.valh bir oyuncnktı. Be- bir trnn serefine ho.zırlamrkcn manlarınkine listün ise de. Al- tir. 
tıad~t versin ki imparatorluğun hemhudut olduğu Avrupa hü- ananlarda olduğundan fnila Söylendiğine göre 40 bin kişi
b· IŞah tahtından sonra en mii· kiımetlcrile sulh ve mcsa.lcm <>ti tank ve tayyaremiz yoktur. den mürekkep ilk kafile şimdi
~ mevkii olan sadrazamlık teyide lüzum gördü. Maksad Os- Harp s:ı.naviimiz çok iyi çalı ı - d"n yola ık:mıştır. 
Mb~unu Sokullu Mehmet Paşa manh ordulru·ı lrnnda meşgul yor. Falmt Almanlar işgal et- ============== 
'İthı· temkinli, azimk5.r ve idareli bulunurken Avrupa sınırlaı-:ııu tikleri memlexellerin sanayii- T k ·ı d ·ı 

ı bir vezir işgal odiyordu. emniyet altına almaktı. nı de cllerlııde bulundurdukla- ev l e l en 
t?ı~okullunun tecrübeli idaresin~ (1:577) yılında J...clıistan kra- n için bizden çok imal ve istilı-
'1~en hiinkllıın kadınlara kar- 1ı Batori ve Almanya imparnto- snJ vapa.biliyorlar. F r a n s l z 

ııifı, irade kudrctsızliği birta- ru ikinci Rudolfla muahedeler Stalin nutlrunu bitirirken bü-
rnh dalkavukların, tufeyli mü- Yenilendi. Bir sene sonra Vene- tün memleketten ordu ile bx ·ı • 
~necilerin Osmnnh hüküm · - bütünlük teakil etmesini, fahri- geml erı ~ dik ve Fılornnsa ciimhuriyetlcri- -; 

l"lnın etrafını sarn larına mü- le dostluk tekıt olundu. Ayni yıl ka ve tarlalarda o-ece gündtiz 
de ediyordu. iç.inde 1$Mya da fırsattan isti- çalışıbnasını ist niştir. 
~t n ızendo.st Ücfincü Mura- fade ile Osmanlı imparatorluğile Celse kapandığı. rada Sta - Vichy bu barel(e-
~ babası sarhos İkinci Selimin bir ticaret muahedesi imzalıyor- lin şiddetle alkışlanmış, Sovyet ' 
"tQ ııh!ledirnleri vardı ki Sok!lltlu- du. milletinin "orduya candan harp t İ İ t İ ı· a Z i a 
r ıç çekemezlerdi. Meseln s- İşte lspanyanın Osmanlıların. selamı,. gönderilmesini teklif c- J 
tııcliyar oğı.ıllarındnn Şemsi pa· bir ticaret muahedesi im?.alamış den takr.ir kabul edilmiRtir. karşı ıyor ~ 
İsfendiyar -OcYulları hn.ncda- olduc'!'unu h ber aln.n tngilter·~ Cclse san.t 20.30 da kapannuş-

llın Osmanlılar ~ tarafın lan kraliçesi Eli?..abet lngiltcrenin tır. 
tf ahvedilmiş olmasını bir tfülü Oky<ımıslarrla rakibi olan lspan- -

fedememi . ecdadının intika- yadan geri knlmrunn.sı için ilk 
rıı ahmlli için sarho Selim• in de.fa olm:ık Uzcre lst.anbulu bir 

<>ap ile bu 'padişnhuı nedimleri sefir gönclrriyor, ve Osmnnlıl r
~flsına sokulmaya mu,•affa!< la lngili7Jer arasınd ilk resmi 
<lnuştu. Üçlincii Murad baresın teması t.em"n e1r.ıi luyordu. 
n tev ·· ıot.tiği ' 'ati.• ülke- İngiliz sefiri mfesinde mu-

~le beraber bu münafık nedi- vaff oldu ve(1581 :-ılında. ya 

Cordell Hull 
söylüyor 

---<>-

Vişi, 6 (a.a.) - D.N.B. : 

Alman teb iği 
(Baştarafı 1 inci Scrnfada) 

lior. Yayla dağlarında, Alm.uı ve 
Rumen kıtaları. ikiye hölünen 
düsman tc<=killerini mağlfıp ct
mişl r ve Malta ile Teodosia a
rasında, genış bir cephe dahilin
d Knradentz sahiline kadar 
ilerleı .,:!erdir. Sivastopolun ı-ar / 
kın clti dağlarda da düşman 
mukavemeti, keza knılmıştır. 

Jı. iman hava kuvvetleri bu ha
re • ta yn.rdıın etmiş ve Sovyct
Jere, Kınm sularında ve Kara
deıuzın şimal doğu sahil açığın
da. gemi zayiab vcrd.irmi~lerdir. 
Alman tayyareleri ccnıan 13.000 
tonluk asker nakliye gemısi ba· 
tırmışlar, 4 ticaret gemisini ha
sara uğratmışlardır. 

Leningrad önünde, düşmanın 
yaptığı şaşırtma teşebblisleri 
Püskürtülınüştiü. 

Alınan hava kuvvctlcrinın 
Gorki sanayi şehri üzerine yar
tıkl rı bu gece hücumun
da sililı ve malzeme fabir
ka annda müa.him yeni tahribat 
yapılmıştır. 

l(erç berzahında 
Bükreş, 6 (a.a.) - Ofi: 
Kcıç berzahı çok dar olduğun

dan Rus mukavemetlerini kır
mak !çin, her halde paraşütçüler 
kullanacaklardır. J 

irtibat ke..<rilccek 
Sto1thol'D, 6 (a.n.) - Alman 

~tntan Knısk'ı :?.apt tikten 
sonra şar1"1 doğru ileri areokct 
Jerine devam etmişlerdir. G""rü-

.. göre bu • hrm 
dt merk z c v 
cephe.i arasında irtibatı 
molrtir . 

Sovyet donannıa.sınm 1.a,11ıbı 
Berlin, 6 (a.a.) - S" t do

nanması Ka.radenizde son haf
talıl.r zarfında fc,'knlfıcle b"ivü".c 
zayiata uğramıştır. Bu zayiat 
meyanında 20 harp gem· i bat
mış, 6 gemi hasara uğnımıııtır. 
Bu ise, Sovyetlerin firar l"mruı
Jarını çok büyük nisbetler da
hilinde azaltmaktadır. Çüııkii bu 
znyiattan başka ilk Vı) te -
rin aylarında 137.000 tonluk 
Sovyet ticaret g misi de Alman 
hava kuvvetleri 

0

t.arafındnn ba
lınlmış ve 36 ticaret gcmis" a-
ğ'ır hasara uğratıbnı.c;tır. 

ffuzveltin nut~u 
''HAYALE 
l<ap mayınız,, 
Vaşina-ton, 6 (a.a.) - Beyaz 

sarayda top?anan beynelmilel iş 
bitrosu konfeansının 250 mu

asuıa hitap eden R · Ruz
velt ezcümle demiştir 

tuzağına. kurban olan ''Refah,, 

B k • vapurundan sonra. bu um.urnt 
asın ongresı keşmekeş kasu-gasında Türk ~e·J 

dün dağıldı =~~'e~~~~~;n~~ 
yor. 

(Baş taraft 1 inctM) 'tKaynakdere,, motörü Kara; 
memleketin, hem de ım - etin denizde bir mayna çarpıp batmış 
nef ine hay.ırlı olacağmdan e- olsaydı kendi kendimize: 
min olduğunu söylenı"ş ve sürdt - Ne yapalım, kıyılarının bil 
Ji alkışlar arasında 'l'ürk Ba- tyük bir kısmı biııbinyle ıaruha.
sın Bırliği bırinci ı.ı:numı on- rip davletleJ le çevrili bir deniz· 
noresinin me.&.ıisıne son , croıiş • de fırtınaların, akıntıfa.nn 2.iııci· 
tir. rini .kopa.nıp serserileştirdiği 
BG8m mfinıessillcri Atatü.r7c'lin kor bir mnyn böyle kazalara. sc-

nu.ıncvi h:u..-unında bcb olabilir 'e böyle zamanlarda 
Ankara, 6 '(a.a.) _Türk Bn- d.eni~ açılan her ~~e J:er ib-

sın Bı·r1ı·gıw. um ~ 1 . timalı ve her tehlıkeyı goze al· 
umı tongresı mu- d H d lsun üfusca 

rnhhaslan bugün ··;;.ı-.:ı ırmı~r. am o n 
. , · o,,, t:0en sonr~ bir zayiat olmaınl§ ya!.. Buna 

Ataturk ün muvakkat knbrını da .. k.. d ge'"erclik 
zıy ....... t ı · 1 k bre . şu ur... er ve "' . ..... . ...- ey emıs er ve n çı- Halb k" hfıd" " bö •l olına.. 
çek koynrnk Ebedi Şefin mukııtl " u 1 ıse ~ e 
des huzurunda beş dakika b1i- m.~ş Kayn~dere,. gondcr~de 
ren bir tnzim sükutund bul _ Türk ~cngı, bord.-ı.sıJ?:da Türk 
muc:lardır. a un 1 renklen taşırken ve Türk. sula-

. rında seyrederken top ateşıle ba-
Um~ı merkez '! yeti iiz:ılık n tınlna tır. 
• Bırlık Umum~ 'Me~ Hey·cti Türk motörünü hangi devlete 
~lı.klnnnn a.§:ıgıdakı zevat sc.-- mensup bir denizaltı gemisi ba-
çılnu~tir =,, • tırdı ? ve niçin batırdı ? 

'H.eıs: E al.ilı Rıfkı .~tay. I Bu suallcı·den birincisine dct"-
Azalar:. N_7c.meddin Sa~~ lıal cevap vermek müşküldür. 

Ahmet Şükru Esmer~ A:ı.ridın İkinci sualin cevabını bnlmak 
~a' er, Kcrami l\.urtbay,w Ca- ise müşkülün rnüşkülüdür. Çün
vıl Or.J, Na$1.i Hnkkı tnug, ~c- kü bugün Ifarndeniide muharip 
ma~.Ttıran Etlı~ 1~t Benine: deni?. kuvvetleri Sovyet, Rumen 
• Yu~sek. haySlyet dıv~ ~lı harp gomilcrile lrn.rn.dan nakle
aza~klan. Asım Us. Huseym dilip Rumen limanla.tında terkip 
Cahıd Yalçın, Fe~d _Ccl~ G~- cdılen kilçük parça halinde Al
ven, 1:cşac1 Nul'4 Gül~ın. Zi- man dcnimltı gemilerinden baş· 
yacdduı Karan, Nw·eddm Ar- ka h rhangi bir milletin harp 
taım. gemisi y.oktur. 

ÖLÜM -

1stunbub1 tJnwersıt•si Rukuk F 
:üllc inin ikmcl sınıf ve Dıclc yurdu 
tıılC'besınden arkad şlıın nr::rsınd.1 

nhl k. nezaket ve ~bşkll.nlıfll • ken
dısini sc\ din..~ Sıverekli Şevket 

Knpaacı kısa bir h~ lıgı mfi~akıp 

k ldırıldt ı Guı-'!Ja hJ tahnn nde 
6/11/1 4t perşembe gun{ı <'lnhtı en~ 

yaştn iken g %\erini tuıyat kapamış

tır. Cennzesı 7/11/i 41 cum gfinLl 
Beyazıt camiindc p.ıma namazını 

mutcalcıp k ld rılacnktır. Kedcrdıdc 

ail~ 'e nrl.ad slanna tarlyetlerımı-
7.j bildınr, merhuma gani snni rah· 
metler dileriz. 

Vakıa Karadenizde sahillere 
ve birl:o.ç harp teknesine sahip 
Bulgaristan da vardır nmma 
Bulgar komşularımızın harp fi
lolarında. bir denizaltı gemisinin 
mevcudiyetini hiç bir denfa sa1w 
namesi haber vermiyor. 

Şu hu'de "Kayna.kdero,, nin 
ya bir So-..-yet, ya bir Rumen, ya
hut da bir Alman denizaltısı ta
rafından batırılmış olması icap 
ediyor. Halbuki biz bu devlet
lerd hiç birile harp halinde ol
madıktan sonra hepsile ayn ay
rı donwz ve bu de\"lctlerin hi<l 
biri bir Türk motöriinü batır • 
maktan bir f ide bekliyemezler. 

Bir ihtinınl daha hatıra geliw 
vor: ACllba motörümUzü batıran 
denizaltı bu üç de,'.lettcn hic bi
rinin bahriyesine me.nsup değil
dir de lcomşula.rımızla aramızı 
bozmak için knsdcn o sulara 
iJ!;i)nderilmiş büsbütün başka bir 
devlet balıriycsine mensup bir 
\•ahidi harp midir? Buna da pek 
ihtımnl verileme?. Zira yabancı 
bir d nizaltısı hangi yoldan r:ti 

rad ize kadar geçin gitmiştir. 
Hülfısa içinden çıkılması ger

çek bu katmerli istifhamlar kar
şısında hiikumetimizin derhal 

gir ·mnden süph caiz olma
yan ine lemelerin sonunu bckla
m • muvafık olur. 

••••••••••••••••••••a••••••••••••••••• .. 
• 
1 ineması 

Müdiriyeti: Bu hafta görülmemiş bir muvaffa
kiyetle gösterdiği dünyanın yegane süper filmi 

'ı n u 
de sa.bip olmuştu. ni bundan tamam (3 0) yıl ön-

/\.rtık Şemsi Paşa durup din- ce O manh ·mparatorluğil 1n-
%ııyor, yeni hukümd.arın kıbir giltere krallıı!ı arasında b"ri ci 

(Başta.raf' 1 inci Sayfada) 
dan Ruzvelte hita.ban bir m J 
ve :ilıtiHüuı dostane yollarla hal
li iç;n te lifler getirdiği söylen.-

Hind Okyanusunda beş Fran
sız vapurunun tevkifi hadisesi 
münasebetile Vişinin siyasi mnh 
fillerinde İngiltere ile Amerıl.a 
ta.rafından ilfm edilen deniilerin 
hürriyeti mesel ·ne ilk pl"nda 
bir yer aynlmnkt.adır. Fransız 
aminılliğinin, za.ptcdilen gemile
rin Almanya için kaçak ya -
şunadığını, bu it barla İngiltc.t'c 
tru afmd:uı vuku balan itirn.zın 
biç bir istinnd tmcdiğini 
bc\•nn ettiği söylenmektedir. 

"Serbest çalısın i ı~en A
merika ışçisi, Hd:: erin haı bi 
ıc dığı diroe kendis:ni [ Notı·e Danıe de l'aris] 

gururunu okşıyarak kendisini d fa olm ··?.ere mlina.se t te-
~ke, sefah te, hat • ruşvete sis edilerek ilk Türk • lngiliz 

\'kediyordu. ticaret mukavelesi imzıı edildi. 
Uçüncü .Murad hilkaten şeb- Görülüyor ki Türk • lngiliz 

bil.l\i hislerine fevkalade düşkün ımüna_c;cbeti Uç buçu:k asır yasın 
) l' kadın budalası idi. lsfendi- dadır ve bıı (360) yıl içinde tat
~ il.t zade Şemsi Pasa hünkarın 11, acı bir <;ok safhalar ~<>Çir
~ il ıneylinden istıfncleyi bilmiş. dikten sonra 'bugünkü dostluk 
l erıdisini rüşv de dahil olduğu . ·r k 1 ~de sefahetin her ncv'ine alış- ve ıtti a c evresine dahil olmıı.'} 

""1}).)stı. =t=:ur=·======-==:::::--:==== 
li ~ayrullah Efendi meşhur ta-
hınde: "padişahı nevciıhı en- L d H fjf k 
~ tnelil.M ve menahiye alıştı- Or a a S 
b· İ bu Şemsi Paşa idi. Hatta (Bııt tarafı 3 uncu sayfada) 
~·.r glin paşanın meclisinde idim. 
ı{lırtinkü sürurumun sebebi Ali belediye re.isini ziyarete gider -
ı:;~andnn ecdadımın intikamını ken, bel"cliye dairesinin önünde 
~ığımdır. Zira padişahınuzı toplanmışlardır. 40 kadar kadın 
~~ete dadandırdım ve bugün bu nümayişe iştfri.k etll'.iştir. 
1'.l' l:bnhalden (40.000) altın t.a.k- Bu kadınla.nn ellerinde bulunan 
\o~tn ettirdim. Bundan sonra riis levhaların bazılarında. şöyle ya
r.: t. alınaktı:ı.n ,.az gecmez ve bu 
ttd le bena:vi saltan b metanet zıh idi: "Hnlifnks bir harp me-
~n~az. diyerek izhan sürfır e- sulüdür,, , ''Hnlifaks y~"'ınnnın 
l'ii eli .. dedikten nra padi ahı serbest olduğuna in nıyor.,, 

";\• te alıştıran Şemsi Paşayı=======~==== 
tı;ı~ının intikamını aldıfu için 

Ur örür d paşanın hil ve 
. a ldana.nlnrı ı cı 

ZAYİ 

d ed r. 

ektedir. 
Hufl'un şayanı di1dm.t beyrur:ıt1 

Vaş.iDooton, 6 (a..ıı..) - Çaı·-
şamba akşamı gazetecileri kabul 
eden Hat\ciyc Nazırı Côrdel 
Hull Avrupaya: gelmek için y-0la 
çrlran Japon diplomatı Ku u
mm Aimerika ta.ııa.fından davel 
edilmediğini açıkça söylemiş -
tir. 
Nazır Amerika hükfunetinin 

Kunısu'nun ,·nzüesiyle hiçbir 
a1 ası olmadığım beyan etmu;
tir. Bununla beraber kcndi~i
ne karsı H'ı.zım gelen nezaket gös 
terilecektir. 

Binnanya<laki J ponlar 

Tokyo, 6 (a.a.) - Rangıuı 
başkonsolosunun Birmneynda
ki bütün Japonlara, Birmanyar
yı terketnnclcri tavsiyesinde 
bulunduğu hakkındaki haber, 
Japon Hltriciye Nezareti tnra
fından kat'i surette t.ekzip e
dilnıektedtr. 

H nüz bir kaç gün ev' 1 AmA· 
rika Reisicümlıuru tarnfınd3.n 
tekid edilen denizlerin hür.y ti 
prensibi görüşüne göre İngilt 1 c 
ve Amerika için muteber değil
dir. 

FİNLANDİYA 
Rusya ile muhasemata 

nihayet vermiyorlar 
Londra., 6 (a.a.) - İngiliz ga

zetelerinın Stokholm muhabirle-

leyen aki tin n °1 cağı hak Şaheserini Umumi Talep ve lsrar üzerine 
kında h yal"' ka.pılmam:ıktadır. 

1 • 

Amenka işçisi, yalnız dörtte AF G STEREG T 8 
biri hür ve dörtte üç.ü köle mil- ı 
Jetlerden mürekkep olan bir 
dünvada .Amerika milletinin BGtün lstanbul halkmın, tekrar, tekrar görmesi 
nonnnl havatmın temin c.-'<lıleımi- lazamgeten zengin, emsalsiz ve müthişbirfılmd·r. 
y ~ bildiği gı"bi İngilizlere, eoff .. HOOMGO .......... lte4&40~•ıM•~•ıM•t4•tı .. ..-et491H•M•tt&!H•M•M•M•H~HM~•NS~~t· 
Ruslara, Çinlilere silah verme-
ğc ve bwm şimdıden yap~.:ı 1 
ınecbur olduğumuzu da bıli
yor.,, AKKI E 

ı·i Amerikuun Rusya ile muha- .~-
snmata ~lihayct vermesi için Fın 1 

Bu akşam Sinemasın 
• 

lfmdiya nezdinde yaptığı te eb-
büsün bir n"ticc vermediğini 

yazmaktadırlar. 

Bir gazetcıJe göre 

Hclsinld, 6 (a.n.) - Am riw 
kanın Fin hiikumctine tevdi et
tiği notayı protesto eden Turun 

n<>mat gazete i şöyle yazıyor: 

ORNEY 



Sayfa : 4 -
M. Sami 

- Ne b1.iyorsunuz? 
- Fazla. laf kon~ oldu-

gun yerde dur!. 
- Kimsiniz'? 
- Görmüyor musun Deli Mu-

rad çetesi!. 
Dediler.. Ve, bu lM üzerine 

birdenbire hayvanımı geri sün: 
rek kaçtım. Lakin peşimden sı
lfıhlaı· patladı. Hayvanım, genç 
bir tay olduğundan ürkiitü. Bir 
kayaya çarptık. Hayvan:cn ben, 
yuvarlnadım.. Çok geçmeden 
Deli Muradın koca kavuklu iri 
adamları beni ya.1kaladılar. 

Ben, oldukça kavi bir deli
brılı idim. Türklerdm g'iıreş 
ö~rrc ndiğim ıçın gilrcı:ıil dirrı. 
Şu) ı · bir debrendirn. Kurtul -
ma jqtedim .. lı.,akat miimkün 
mu? Her biri birer pehlivan 
babayiğitlerdi. Hatta. bileğimden 
tutan birisi : 

- Dur, uln.n Bulgar çocuğu! 
Diye seslendi. Ve bileğimden 

tut, rak süriikledi. Aman Allah! 
O n!' kavi ve haşin bir adamdı ... 
Ben. susmuş kalmıştım. Kuzu 
gibi yürümeğc başladım. Dö
nüp arkama baktığım zaman, 
ihay\ anımın dört nala koşarak 
kn~tığım gördüm. 

Nihayet beni ormanın içine 
soktular. Ve götüre götüre bir 
meydancığa getirdiler. Orada 
tfört bes ki"'i oturuvordu. Orta
d oturanın kucağında bir tüf ek 
'\ardı. Gayet iri yan bir adamdı. 
Giimrah siyah bıyıkları çehre
sine lıı.ıeybct veriyordu. Onun 
iıuzuruna diktiler. Meğer Koca 
Murad, bu ımi.ş.. Fakat ben der 
bal an!amıı:ıt.ım. Bana sordu: 

- Senin ismin ne ? 
- Yorgi... 
- Bab nm? 
- Yoyvodn Yuvan!. · 
- Ha! Sen, Yuvanın oğlu-

oıuswı? 
- Evet .. 
- Korkma<lan buralarda na-

sıl serbest geziyorsun? 
Deyince. çetin bir mukabelede 

bulundum: -
...:.. Neden korkacak nur;ım? 
- Ulan! Koca .Muradın dağ

lara., -şehirlere, köylere ha:kim 
olduğunu bilmiyor musun? 

-Yoo .•. 
- Bak hele kefereye nasıl 

ln«ııtla.şıyor? Şimdi kafanı kese-
. ' rım .. 
-Kes! .. 
- Ulan, çocuksun? Biz ma-

eu:ru ikawna kıyma.yız .. Siz Bul
gaTlar, çoluk çocı.!k kesersiniz? 
Biz T\.irkler, erkekle karşı kar
vıya geliriz. 

Deyince, duraladım .. Laf bu
lup mukabele edemedim. Haki
katen bizim Bulgar çeteleri 
Türk köylerini bastı.klan za
man çoluk çocuğu camilere 
kapayarak keserler ve yn.ka.rlar
dı ... 

&nim sustuğunıu ve cevap 
vemıcdiğimi görünce: 

- Neye S\ı.c:tun? Doğru söy
IUyorum değil mi? 

- Babanın yaptıklannı bili
~nım. Şiındı sen, CE!'k1Sınl çe
kecek.sin? 

8 H 
öldüreceklerdi. Tekrar gellp ya
kaJadıla.r. Ve Koca Muradın hu

...zuruna götürd.Ul.cr. Koca Mu
rad, fena. halde lozgmdı. Bana, 
bağırırcasına: 

- Ulan ka.fiı' ! Kimin elinden 
kaçıyorsun? - ..... . 

- Bu dağlara, köylere, ~r
lere M.k:im olduğumu söyleme-
...:ı:- "? 
'!\,UliL uıı. . - ..... . 

- Türk iilkesi olan bu yerlero 
.rriirltlcr ha.kimdir .• 

Dedikten sonra: 
- Bağlayın şu ağaca!. 
Diye emir verdi. Bunun üze

ı ine beni bir n~aca, sımsıkı do
layıp bağladılar .. 

* Altımdaki hayvan başıboş 
iknçıp eve gitmiş.. Babam, a
nanı ve kard~lerim lıayvıaru 
böyle başboş görünce telaşa 
dfu;·:müşlcr .. Etrafa saldırmışlar. 
Bulgarları toplayıp :silahlana
rak yürümüşler ... 
Akşam üstüne doğru idi. Bir

denbire bir tüfek ateşi 'başladı. 
Meğer beni kurtarmağa gelen 
Bulgarlarla K.ıOca Murad çetesi 
arasında muharebe oluyormuş . 
Tii.fek sesleri geceye kadar de
vam etti. Sonra kesildi. Bu, 
muharebe olurken benim yruum
da yalnız bir k"şi nöbetçi kal
mıştı. Başta Deli Murad ol
makla beraber hepsi ortadan 
yok olmuştu. 

Tüfek sesleri kesildikten son
ra Deli Murad ve avenesi geldi. 
Ortada bir ateş yaktılar. Ve, 
koyun kızartmağa başladılar . 
A vencden birısinin kolu bağlı 
idi. Ve kan sızıyordu. 

Ben acaba ne oldu diye dü.<fii
nüyordum ! Nihayet bana elanek 
ve y·yf. ek verdiler, su verdi
ler. Ve bu sefer oturdu~'lllll yer 
de ağaca bağladılar. Koca Mu
ra<l, gozlerini bana dikerek: 

- Ulan, baban yüzlerce Bul
garla seni kurtarmağa geldi. Fa
J\at alacağını aldı. Ve s:ıvuşup 
gitti. Lakin iş bu kadarla kal
ınıyacak .. Bu, gece sabaha kar
şı ne olacağını sen de görecek
sin? 

Dedi... O vakit anladım ki, 
ımuharebe benim i<;in olmuş .. ı 
Ben, okluğum yeroc uyumuşum . 
Sabaha karşı idi. Ben'i kaldırdı
lar .. Ve ellerim arkada bağlı o
larak yürüttüler. Ormandan 
çıktık.. Babamın bulunduğu 
köyün tepesine geldik .. l.iandı
radan bir Bulgar yakalamışlar . 
Getirdiler, karşıma diktiler. Ko
ca Murad, şunları söyledi: 

- Ulan susak ağızlı! Taru
yor mustm bu kızanı? 

Sütçü Bulgar: 
- Evet ağam, tanıyorum! 
- Kim bu kızan be? 
- Yuvanın oğlu .. 
- Git o herife ı;öyle! Şimdi 

bize bin altın gön<lern"ın? Gön
deııme-.lSe çocuğunu yok bilsin . 
Gönderirse al git çocuğunu .... 

Dedi.. Sütçü Bulgara şun-
ları da söyledi : 

- Paı-ayı, Karaormanın dip 
kay.alığına getir, seni orada bek-

- Sana bir Fey yapmıyaca - liyonız.. 
ğnn. Fakat bab na fidyei ne- Karaormanın dip knyalığ1 
cat iç.in bin altın istiyeceğiııı.. gayet sarp bir yerdi. Sırtı ve 
Verdiği takdir<le seni salıvere- etrafı kesme orman, aşağısı u-

çurum, bir dere ·ru. Adeta ge-
cet~i. ve sonra f:l\ omri verdi: çilmez bir boğazdı. 

_ Şu afacanı bnğtnyını.z. şu Koca Murad, öyle bir yer in-
ağaca!. tihap etmişti ki, eğer Bulg.aa·-

Bc.nl, derhal bağladılar .. Kol- lar onu yfürJerce kişi ile gel:mi!} 
ıarnnı bilclderinc1cn arkaya. bağ- olsalar bu yerde bol'.amazlardı. 
lamışlardı. Ve bir ağacın önüne Değil bozmak, yana.~azlar-

di=f;ma 1:1aıkıyordum. Uzak- dl.SütçU Bulgar babama yollan
larda orman içinde bir çok si- dı.. Biz de Karaormanın dip 
l!ihh ve kavuklu poma:klar nö- kayası mevk:ilne doğru yüribne
bet bekliyorlardı. ğe ba."?ladık. Ben, gene kagma.k 

için fırsat arıyordum.' Fakat 
Ben, ormanı ve civarını ka- bu sefer kaçmanın imkanı yok

n~ karış biliyordum. Nereden tu. Çünkü Koca Muradın avene
D"n.·ye çıkılacağını bir kurd si safi dikkat kesilmişti. 
gibi bilirdim. Arada sırada Koca Murad, 

Deli Murad ve aıvenesi biraz bana dönerek: 
sonra ayağa kalktılar. Ve na- - Ulan Bulgar gavuru yav-
maza durdular. Sükun ile na- rusu ! Kaçarsın ha? . 

YENİ SABAH 
em•• •.. 

R OA radyo lan geldi i 

Bu 

Bu 

mühimsenmiyecek bir haber de~ıruır .•• 

haber, meşhur RCA radyo)arımn teknik kıvmetinı 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

ıindirecek bir haberdir. 

BUR LA· 
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Bir Tramvay durağı kaldırıldı 

lst anbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 Askerlik işleri 1 Yozgat Nafıa Müdürlüğünden 
Üsküdar As. Ş. Baıkanlıljından: Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

17997 lira 39 kuruş keşif tutarlı hası."llfune bahçe tanziın f' 

8 

maz kJlıyorlardı. Ben, bağlı - Ulan bu qiyarlar, Türk 
olduğum yerdo idim. Derhal diyarıdır. Biz Türkler Bulga-
1'.ıklıma kaçmak geldi. Tam sı- ristanda tam üç buçuk milyo -
rası idi. Yavaş yavaş bileğimde- nuz.. Siz Bulgarlar ise ilki bu
bağlı ipi gevşetmeğe ve çözme- çuk milyonu doldumııyonm
ğe ba.<jladım.. İp acele ile gev- nuz .. Ulan ne ha:kla istiklal da-
§dli bağlanmıştı. Çok zorlama- vasına koyulmuş bulunuyor- Göriilen lüzum üzerine Beyıızıt iltı Çarşıkapı :ırnsındaki 
dan çözdüm. Ve, olduğu yerde sunuz.. tramvay duragının l!ığvedildiği sayın. yolculara bildirilir. 

Gedikpasa 
(9722) 

Askerliğine karar vcrılınış 328 il:t 
336 dahil doğumlu yüksek okul mtı
zunu ve askeri yü~ek chlıyetliledn 
yedek subay okuluııa sevkolunmak 
üzere tez şubeJC muracaatlorı ılan 
olunur. 

su tesisatı isi: 
2 - Bu işe ait ı;arlname ve evrnk liUnlnrdır: 

bosa.lttım. Şöyle bir etre.fa. ba- -Ah bire kafirler .. Dua edin ======================================= 
kındım. Onlar, daha h8.li na- ki, Babıwi diye köhne bir hii
maz ikılıyorlardı. kumet var .. Yoksa. size ımeydan 

Deriten, birdenbire fırladım... kalır mı? 
lVe ikaçnıa.ğa başladım.. Nıtmaz- - Fa.kat bir Koca Murad si-
larml bozınuş olacaklar ki, ar- U! kafi ... 
karadan tüfekler patladı. Ko- . Koca Murad, köı><jriiyordu. 
fUşma.la.r oldu. Ben, yıldırım Neler söylemiyordu. Her söyle
sür'atiyle koşuyordum. Ormanın diklerinin içi manaJaıfa dolu idi. 
sık t.abaıkalarına. girdim. Bu su- Ha:kikaten ovakitler Bulgari:;-

' retle kurşunlardan kurtuldum. ta.nda Türkler ekseriyette idiler. 

Devlet Demiryolları İlcinlaıı I 
Mhammen bedeli (1613) lira (10) kuruş olon 5660 metre pljaınalık 

kumaş (17/11/1941) Pazartesi güntl saat (14.30) on dört otuzdu Haydarpo
~n Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın 

alınacnkbr. 
Bu işe girmek istiycnlerin ( 120) lira (99) kuruşluk mU\'akkat teminat 

ve kanunun tayin etlili \"esalkle birlikte eksiltme gunü saatine kadar ko
nıi.&yona müracnnlları Uhz:ınıdır. 

Bu f~e ait prlnameler komisyondan parasız olarak dağıblmaktadır. 
(9523)) 

La.kin, ormandan kurtulup de- Biz Bulgarlar onlara mızarnn 
reye doğru inerken birde ne gö- azbktık. Eğer bir pelebisit ya
reyim; derenin içinde koca. ka- • pılmış olsa Türkler kah.har bir 
vuklu eli silahlı pcmaJdar durnıı- surette ekseriyet kru-.arurlardı. 
yor mu? Kaçacak yer kalma- Fakat Bulgarlar , Rusların ================================== 
mışt:ı. verd!ği hızl'a. ve silfilıla yer ym- S iyasal bilgiler okulu nıüdürlüğünden 

Dere içi.ne bulunan pom.a.kla.r .isyanlar çıkarıyor, Avrupa<la 
Wfeklerini çevirınjş, bana bağ- müUliş propaganda yapıyorlar-
l'J.yorla:rdı: , dı. Avrıma ve Amerikan gare -

- Ulan dur!.. teleri: 

M!lesseseye mali ve iktisadi iUmler ve sogyolojl için 35 şer Ura nsll 
maasln iki as!Eiton alınnenklır. Tallp olanların kabul ~rutini ve fnıUhnn 
tarihini öfrenmek Ozere mildürlül:umüze müral:aat eUoeleri lAzmıdır. 

,_ - 9598} 

* Eminönü Yerli Askerlik Ş. sinden: 
P. Tgm. Ali Raif oı;lu Mehmet Muh 

lis 319 (39335). 
Veteriner Astgın. Hnyri oglu Meh

met Süheyl (2406)) 
Tabib Tgm. Abdiilaziz oğlu Ce\'det 

t36-ı81 ). 
Jondarma Yzb. Cemal oalu Sal:l

hnl1iıı 308 (2147). 
\'etcr.ner Tğm. Mehme'l Nihat oğlu 

Ali SMi 321 (34596) 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri Genel şnrtmımcsı 
D - Fenni ve hususi şartnıımc 
E - Keşif cetveli proje 
İstekliler Yozgat daimi encilmonninde bu e\'l'ak ve şartnameleri ı" 
rebilirlcr. 

3 - Eksiltme 15/11/1941 Cumartesi giınii saat 10 da Y01.gat Daimi tıs' ~ 
cümeninde y<ıpılacaktır. - ..... ~ı 

4 - Eks'.lt.meye girebilmek için isteklilerin 1349 lira 80 kuruş muvaP"' eli 
temınat vermeleri ve bundan· baı;ka aşniıdaki vesaiki haiz buiunJ"" ~ 
lEırı lflzırndır. il: 
A - İhale tarihinden ilç gün evvel mUr:ıcaatla viliyeltea eksiltın'
gireblleceklerine dair vesika almaları. 

5 - Teklir mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir snat evveıu-' 
Z A Y J kndar Daimt F..nciimene getirilerek encümen reisliğine makbuz rtı'' 

Antalya nufus mudürlUğünd,,n al- kabilinde verilecektir. Postn ile gijndC!rilecek mektuplar nihayet 3 oıı 
dığım (097098) No. lu nüfus hüviyet cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve Jı:ı zarfının ınull 
cüzdanımı kaybettfcimdf'.n :>enisin\ mumu ile iYlce kapnblmı~ olması şarttır. Postada olan ~ccıkmdf'r 1< ' 

CJknrtncağ.un. EskisinJn bUkmü olma- =;;=.=,::b;:'.u;:=ı =edi=;;·=1m=;::ez==. :=:7'.7.;:=:(9~4~19=)=~=:=~============:::=:: 
dlğını bildlrirlm. Sahibi: A. Cem;ıleddln Saraçoğlu Neırlyat Müdürü: M Sami Karı'/~ 

Orhan Trak Ba11ldıQ1 yer: (H. Bekır GUraoylar ve A. Cemaleddin Sara; .. ıu matb 


