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SiYASİYAT 

~İt.tlar gakıellgormııı;• elbette gükselir. Mal balunmu. 
1; elbette bulunmaz. Sanki her taraf gülistan, sanki 

'4,.a/ normal hayat içinde. Sanki bütün münakale yol
-rı/c, sanki bütün dünya bize lüh eşya yetişiırmcyi 
İigcr! Bu kad:r gaflt!t fi• çılgınlığın elbette bir cezası 1 

~ lôzınıJır. • 

Hüseyin Cahid Yalçın 

HALK GAZETESİ 

iğneada hadisesi nasıl oldu ? =w =--

iDARE YERi 
Nuruosmaniye, No.--17 İstanbul 
Telgrnt: YENİ SABAH ıırtanbU) 

TELEFON: 20795 

Her yerde 5 kuruş 

MECLİSTE 

Balırılan moliriin Yani Mebuslarımız and 
içtiler, müteakıben encümen 

saçlmlari yapıldı 

lanı anlalıyor 
Anka.ra, 7 (Hu.sus! Muha .. 

birimizden) - Bilyök Millet 
Meclisi bugün Şemseddin 
Günaltayın baskanlığındn. 
toplannuştır. 

"l\~eçhul denizaltı, Üzerimize geldi, motörün etrafında bir kaç 
rlevir yaptı ve iskele tarafından motöre bindi~di ,, 

Celsenin nçılm sını miıtc
ak:p yem ınlihap olun:m ,,c
ncı-al KEmnl D ;gan !Afr ), 
Memduh Şevket E c-n lağ 
(Bilecik), Doktor P 11çet Uz ı 
(Denizli ı, g( nn l Ali Rıza 
Arlunkal ~ Mamsa ı. Halit O· 
naran l tu'din) in "ntihapla-
11 tasvip edilmiş ve yeni me
buslarımız birbırmi mütePlı:°p 
kürsüye gelerek and içnıı<>
lerdir. 

Babnlan 

'' 
mermilerle hamulemiz olan pamukları 
ve bir taraftan da batıyordu •.• ,, 

Bundan sonra Meclis en
cnciimenlcri ~~aLkl:~n seçimi 

'' Ruzvel1i zan 
dltına alınız! .. 

Bazı kadınlnr . Be
yaz saray önünde 
nümayiş yaptılaı· 

Vaşington, 7 (a.a.) - Asso
ciated Press'in bildirdiğine gö· 
re bazı kadınlar Bcya7 Sara· 
yın öniinde bir nünıa)'ıİŞ yap
mıRlardır. Kadınların ellerinde
ki İevhalardn şunlar yS\.Zllı idi 
"Ruzvclti zannaltına alınız,, İn· 
~ilizleri Vaşingtondan kovu 
nuz.,, 

Rıı kadınlar Şikagonun, N N· 
yorkun ve Nev - Yersey'in si· 
"asi c~iyetlerini temsil etmek

' ı c ıdil~r. 

Cocuk Sa"~ımı 
' v 

bugün yapılıyor -

-0-

" Kan ağlayan Almanya, 
böyle bir gayreti uzun za 
man sarfedemiyecektir ,, 

Diin öğleden sonra., sayım i
şinde kullanılacak memur! r. 
kentli rnıntakalarmda topl 0 

.. • • 

rak son direktifleri almıı;lardıı. 
Her memurun, çalışacağı. mıı,. 
taka tesbit olunmuş ve memu
ra gösterilmiştir. 

Sayım, sabah saat 8 de hn ·· 
layacnk ve en geç saa. 12 ye lrn· 
dar ncticelendirilecekt•r. 

12 den 17 ye -kadar sayımda 
alınan netlteler tasnü olunacak 
ve Ankaraya bildirilec<ktir. 
Sayım münasebetiyle bugii'l 

şehrimizde bulunan ,~~. hu~ 
susi ve ekalliyet bütün if.., or!1 
oku!larla liseler tatil olunacak, 
tır. 

Göbbt:>ls 

G ö b b e 1 s' in b i r-1 
makales; 

--' 



f'ENI S ABAD 

________ o_ru_m_hı(~----E---------~-----~---------~ 
hiya et eden adamlar 1 

----------- Asker aileleri-
simone - 64 - Çeviren: H. Cahid Yalçın 
haricıye nezareti nı.

\ ı linm Strang ko
a t liz sefirine yn.r

oskovnya gon-

seçtiler. İngiliz iktisadi harp e yapılacak 
nazırı Hugh Dalton'un söyledi-
ğine göre, .. Ruslar Gamelın ve y a r d ] ID 
Gort'u beklediler. KAfı derecede 
temeyyüz ctmemış kimseler gôn 

~Tn~~~ müm!~:; vC:~~ Belediye şiındige 
Iov ile müsavi surette konuşa - kadar 230 bin il-
~= a~ar~u!eği1~··h!ı1~ ralık talısilat yaptı 
ve rüy t tarzı dola.yısile-tngiliz İstanbul Belediyesi uhas&
hükfunetini tenkid tti, dedı ki: be { · dürlflğü, maHU asker ~ 

Bi a arın tes in usu eri ha a
retli m ·· zakerel re vesi e oldu "K ndile'rindc ışin ws'ntinı !erine yafdıın kanunununaneV'kil 

anlam k ruhu yok; bütün vazi- ta.tbikn konul uğu tarihten. Bi
yetin vahametini takdir edemi- rincit.eşrin ayı sonuna kadar 
}Orle.r. DUny b ıyük bır u ru- 230 bın liralık Uılu;1il.t ynprnış- Hararet OD dereceden a ağı 

1 murı k t tri r. H · rri- tır. Bu y • ıa. D mıryollan, E- k 1 • 1 
_ y h k H v · eıe- apa. a a orı er er ya 

A.!. c ı ı h y t Ru ınd ı.n y pılan tahsilat 
ıl d ıldir. 

n ul 1 cliy1.. ı b ı avdan ci 
ı aı n e maaş 

ı h vın l5 de ya.-
ak ve bir h ft..L zarfında ta-

l T t esna-
a m!i-] 

paı tev-
1 n, evrak 

l uan olu
o kıınse

tır. 

mesin n i 'barcn k fı deı 
ısıtı.hnalo.rı mccbundir . ., 

e 

Bu teklif Şehir M er ı tara -
fında.n kabul olundugı.ı ta.kt.lır
de şehrimizde kalörifer ve m r
'kczi teshin usuliyle L•nlıl bı
nnla.rda tcsh'n · gayet mükem
mel bir şekilde tanzim ed ıı o
lacaktır. 

s··r 

ü ~ayı la ı a 
da ul nuyor 

ETİ 

ece ... 
ğu n 

====~~~~~o~e_rf1==== 

Huiran ayı biraz d ha tat-
min edıcı bir :va içinde nha-
yet buldu. 
Hitlcrin Frruısııdaki baş ajanı 
Otto AlY=-...tz hudut harici çıka
rılmıştı. Zeki. kUlt.urlü tatlı 
;konu ur bir adam ota.o Abetz bit' 
Fraw .. kı:ı.dmı ile H ıdi v Pn
risin şık ve zarif ilemmin gpz 
bebeği idL Pa.ul Reynaud'nun 
muhıbbesi Kontes Hcı·ne de Por 
tes ile Dalndiernin dostu Markiz 
de Creessols onu " tlilerı arn
aındıı. bulunduruyorla;ı'dı. 

Emrine muzznm p rnlar tah
sis edilmişti. Gautecilc.ri, gazet 
müdilrlcrini, ilan.at müdürlerini 
satın aldı! politikacılan sa.tın 
aldı. Berlinden gelen ve Boıı -
nct'nin evrakı arasında def.ne· 
dılm iş bulwıan bır raporda A. -
betzin bir düz.in en f R.?Jn Fran
aız ebu u Çinde olduğunu söv
Uyerek iftih r etmiş olduğu bil
dıriliyordu. 

Rus - Alman müna b tlerin
de bir değışiklık vukuuna da· r 
.her zamankındcn mlisahhas ha
berler Fra.nSlz hancı e oezare· 
tine gelıneğe başladı. Bu tebli
gat Hamburgdaki general kon
BOlosluktruı ~ liyordu: 

''Umumi surette ivi haber a
lan iktisadi mahaf 1 gore. Lon
dra, P ris ve foskova arasında. 
yakın ~anda bir uil ma ak
tcdilmezso Sôvy"t lıtikümeti 
Reich ile beş senelik b'r ademi 
tecavüz misakı aktctrneğe mü
heyya bulunacaktır.,, 

"Temmuzw1 üçüncil haftasın
da, Hitlerin seyyar sabcısı Dr. 
Wohlthat ile Boord of Trade de 
İngiliz parl "ımento katibi Rober t 
Hund30n arasında mü?Akereler 
cereyan ebnekte olduğuna daır 
bazı haberler sızdı. Konusulan 
mesele bir nevi iktisadi teskin 
politikam idi ve Almanyaya tak
riben bin milyon İngiliz ilrası 
bir ikraz muamelesini de muh
tevi bulunuyordu. 

Fransız sefiri Naggiar Rus -
yad&ıı avdetinde 
bu havadisin Moskovada müthiş 
bir tam görülmüş olduğunu 
SÖyledL Ruslar demokrasilerin 
askeri bir uzlaşma yapmak üze
ı:e vasi aalihiy tle b'r askeri 
bey~ gönd rrnelerini teklif etti
ler. Bu konu.şm arın siyasi me-

lenin de hallini kolayl raca-
ğını Unut ediyorl rdı. tngıl'zler, 
bir ü k
Jıfe n· 

* DahıUye Ve letı y ptıJ:ı yczıI 
bır ~m mle bek~ ye ve ıdareı hu
sıüıyelenn n.:ı 1 v ıtalnrını t.ı~is 

olundukl n yerlerd n b~k.n yerlere 
iı:uUaııanuyac..ı ti rırıı tebll! eylcmı:.ı
Ur. * Bur d hulun n tst nbul Vali 
ve Belediye R ı Lütlı Kırdar yarın 

ts nbul:ı avdet edecektir. * Belcdıy..- l flkkanund tı ltıhıı
ren kontroUarın en lık yoklamaL:ı
nna baş 17 caktır. 

• 
1 

•• 

Büyuk iharptc Vlfldivostok 
ı1e Ar 1J 1 it pıl nnm 

a.çti< bulunması da, buyıtk ı...,s
mıylc techiza.tsız ve yardımsız 
Çar ordusunun çökınesım im.aç 
etım:' ti. MühJ.mann Çanakkale
mize dair yazdıgı gUzcl ~rin
de: 

"Müttefikler H.mı ordusuna 
her tıilıl . mü ı.heme amade -
idiler, faktaıt, en eh·eı işli y ı· mı 
yollıı.n mcsduttu ve bu yoU ı'l 
nQOıa:k o.zere gırı Hen te t'hbus -
ler de kanlı zay..atia kır-Jınıştı .. ,, 
diyor. 

Asfolt, mubteŞ{ml ha 
mes'ut netıce ·ını uzun an 
bcyh OOklenıı: ve ımuv a. • 
kıye aliğın lı bir şa.lııdı o1-
mu!%tı. 

Bugün de, 8ov t v 
niyetuıin hansı v müd 
dus nun ~ ı kuvvetL 
sayıl B Jt.Gc Karad 
madalan, hedef ız ve umitmz, 

n ordul peyrev, n aı-
ğınaıklanndia tutuınmn.k mtıra -
nndadırlar. 

a 

1 ıa 
dön one ar 

-•. - - - __ -;.·_ - - - ~ - - - - -· - - :. . -

DüşONO'ŞL 

Fikir mecmuaları " 
az satılıyor 1 

Açık koPu ma 
* 8, yınd r H lkevl r 

h tun Ou llen'e. 

SENELiK 
6 AVLIK 
8 AVLIK 
1 AVLltt 

• 
400 • 
150 it 

TA 1' V İ 
. "' I 
GUN312~ 

1360 

ttE lAl 
18 

8 1351 

2. Tcşr;ıı 1. Ti~ 
1941 ~ 

CUMARTESi 
Gunef Öı)le 

J.41 7.00 
6.40 11.58 

Yatsı 

1.33 
18.32 

lklnd 

9.42 
14.<0 

lmı:a 

11.59 
4.59 

-



BAHISLERi nl 
Çörçilin mühimi,,,..,........__. Sovyetler 

bildiriyor: en ge 
kudr t 

ç 
• 
1 

n tku 
(Baş ta.raf• 1 incid'-) 

nin şimal dugusunda bır y rd~ 
nutuk ırnd eden Başvekil MlfJter 
Ç9rçil bilhassa fftllllnn söyle -
miştir: 

--~~~~~.:1--~~-----

"İngiliz milletinin azmi l Di
lemez. Ne şlddetl1 ve ani bır 
darbe ne de uzun ü.recek bir · -
nir gerginlığ1 takıp etu-·mız 
yolu dcg· em Bu u
rüklenmektcn l:wtulınak ıcin 
J.ı bir meml ket ızmı 2-
dar gayret sarfetıncmiştir. Fa
kat bu haı buı çıkma.sına sebe -
bıyet ı olanla n bir lı..a

l 66 y ID an 
lllda durg u verece bir 
~eni g~mi er kazanıyor. Bu m z , 
b" ü dürse ge e tir 

irl 't Dövlotler deniz 
ıkuV\ etı dunyanın yaş 

t>~unındo.n en gen d naıını:ısı
dır. Vô.kı" Jo.pon deniz kuvvet
leri de pek y ıh d !ilSe d<' A
tııenkan bahriye lıarbiyesmın 
ilk vahidı h:ırplerını (1775) yı
lında. tedarik etm olduğu du· 
§unülecek ()!ursa lbugün nncak 
( 166) yaşına basnuş bir varlı'k 
Olduğu tozrı.hür eder. 

Filluı.ktka Am rikalılar İngi
liz denız blukasın koymak 
için (1775) senesinde beş altl 
tu gooıisıni sıliılılnndırmış
lardı ve bugUnün mgiliz donan 
tnasuıa bile faik bir nıevcud ye
ti olan Bırleşik Devletler fılola
t:ının ılk çekirdeklerini işte bu 
-bır kaç topla te<>l '1 l"d. ]mi 
~ dlizine tüccar teknesi teşkil 
edeı·. 

\ enç fak.at korkunç 
bir kuvvet 

Amerikan b:ıhr ci harbiyesi 
pöyl yıp bır kilde d -duk
tan sonra (179 ) de Fraru ız 
tleniz ikuvv tlcriyle çtu}>ıı;;tı. 
(1805) yılında Cezair korsan 
g nıi1 :rıyJ harp tti, d.nhilı harp 
l Uk monitörlerı kat ve ilk 
~ulb lcvha.lanıu tecrübe suretile 
~ilik tu.zlıind bUyüık var
ltkıa.r g terdı V"' n nyut 1898 
):le modem h rp gemrler"nden 
f!l~l Amerikan filola:rı. 
~enlc ularındaJd İspanyol 
ijonannıasııu hezimete uğrata
Nt korkunç vnrlığmı a·· '"!l de
ltizcllik dlemino tasdik ettirdi. 

'B)> numaralı cihan harbınde 
rk • d :vıetı re karşı 1ııgil

v mi.ıttc ·leri safında 
rbe gıren Amerika b riy -

Almwı tahtelıb hirlerinhı 
gayraı ve faaliyetlerine rağmen 
iayısı iki milyonn varan bir or
puyu t0k bir tekne k.a.ybetme
µeu. Aım nka.dan Avrup sula
rına ııal(ll suretıyle, kudreti
tirı:ı ve deniD::iliğini isbata nıu
~ffak oldu. 

Bu günkü Amerikan 
do1 aııması 

lngiliz deniz kuvvetleriyle o-

~
uz öpilşen bugünün .Amerikan 1 

ahriyei barb1ycsıne gelince, 
22 yılında. sıHi.hsızlanma ide- I 

hline gerç~ten ınan.a.rak bir çok 
\ra:hidi hs.rpleruu fcshcbn ol
tnnsına ve tahdidi teslilıata sa
pıimıyetle inanarn'k kız.aktaki 
'eni tek.nelerinden bir çoklarını 

fu.şadan v.a.zgcçmiş bulunm:ısı
lha :rağmen hadiselerin sürükle
:tn ~iyi yeniden d v haanlcl rile 
P'elişm ğ başlv.dı. 
Şu saatte denizlerde Birloşik 

~evletlerm harp bandırnsıru ta
j§ıya.n harp gam.ilerinin a:tyısı 
ıeudur: 

14 Sa:ffı harp gemisi, 
18 Afnr kruvazbr ( 10.000 ton

fok ve 20 antimetrelik toplarla 
tnucehhc21dirler), 

19 Hafif kruvazor (15 san-
ıtimetrelik toplari müoehhez-
dirler), 

6 Tayyare gemisiı, 
80 vem destroyer, 
75 eskı d troy r, 
40 Açık deniz, deıı.iznltı gemi

Eıi ile mrrkta.n yüzlere varan ma-ı 
~ dokücü, mııqn tarayıcı, de
nizJtı avcısı, torpXlolarla mU
%h.hez seri mot.örbotlar, tamir 
\re ana. gemileri gibi. bir çok mu
.tıvin tekneler. 

Dev adımlarla ilerliyen 
bir kımvet 

R eisiof.anhur Roasevelt'in 
1940 yılı EylUIUnUn do

.ltuzunda imza. etmiş olduğu ıJtat. 
ıtunla milli müdafaa emrine 
tnu8Z7A1n ..ndblitğ tahsis edildi 
\re bu muazzam ımebliğın bli
Wk bir ıkınmı -d()nanmaya ay -
~'~- . Yeni hışaıata tahsis edilen 
auiıyonlarca. tlol:ı..-18 yeniden: 

1 sam ha-'"P zrnhlısı, 
8 Tayyare gemisi, 
27 KruvvJSr, 
115 Destroyer, 
-i3 deniza!b gemisi t.ePJgô:lıa 

1tOQ.t\ıuflbır k1 bu miktaia 1939 
~ evvel tezgiUıa: konul
~.ış olan 8 saffı harp gemisi da
•"1 clı..~1fr. 

H·.oret verici rakkamlar 
Bll"l l'ı{ Devletlerin harp san 

:""\ğuu '1V'Ul fı harp zırhlı. 

er •yi büyült mikv:ı.sta 

ve vrupalıl rın tahay
yül bil"' edmuyec klor vus'a.tte 
basarmıy a l ı nı ı s de
niz in t prof'T nı rnı:Ja da 
nğızlnrııınızı hayı t ve d hşetin
den bir knrış acık bırak e k ba
sıınlaı .ı tevessül tnıcktedırler. 
M 5ela Mılıver d ıuzaltı gemıle
rine k rşı miıcad le atmak üze
re (2 O denir.altı vcı gemisi
ni bırden teı.0ah koymuşlar -
dır. 

16 
42 

7 
200 

ı y ı - k rdedcn ılh ten bn.h 
b be 

'<Un ı ın 
dır. 

k r-

rnıınizdC'tı g-.'cnı yaptık '\:e 
d ma J ıhı. iyı ı ı y mı:ı. •a d" 
ı,; 1 etlı , 'l u 
g ç rdıg .ı mtı 
aldık . Alm.anlu.rın 

t'U11 u..uıwu 

J ~uz lıald L'> 
nıde:rı nı 
dadı ş kimde v ;rkin bir 
va.ziyette o.nsımn ~ınııza <:ık
tığını gi.ıriı Oruz. Acı fcdn.l.ur • 
lıklarla d lu UZU!l bır vaşa bır 
kere Jah karşı J oymat. mec -
buny bnd yız. Bu mli d l d 
uzi.in ly kapılarak ces..1.r tımızı 
kırmam lıyı Eğer bir~ basi
ıet ve s bat sahıbi olsaydık bu· 
r;ıln bu vu l;\'Ctl l.nı"fill!lfitnak 
mecburiyetinde asla knlmıya
caktık. B nuııla beraber şimdi 1 
ilerı gıtmc • e azme ·ş bulunu
yortız. On bes ay cvv yapayal
nız kn!dıthınız zaman da müca
deleye yine katı'i o1arak azmct
miştik.,. 

Çörçil ozlcrinc şunları ilave 
etmiştır: 

"Ş m li J.rtık :yıılruz d - iliz. 
Avam Kam ~uida da yledi-
gun gi..tıı ı:ı.rsı1maZ azn I 
du._"'illanın c.ıiıayetlori diğer bü
yük ınıllet.lcruı bı.zım SJ ııını :d 
yer almalarını temin etti. Bu 
bUyiik milleU r en bin her gün 
kudretiyle harp e ekte v ç k 
mühim nf'ticelcr ahnaktadır. Dı 
ğer btr büyük devlet de Atlan
tiğın öbür ında mücadele
ye devam içın :muhtaç olduğu -
muz her şeyi vcrahılmek için 
buti.ııı gayretini sarfediyor. 
Şımdi i i a~k tarla hcra-

berız Yol lUZ ne knda.r uzuu o 
l ırs olst n t edcrclc 1ma 
ileri gid ~ .v.. Kol y, ~ i ve u
cuz bir zafer ekleı edeceğim.iz 
hakkında. lııçbır zaman toounat 
verınedik. 

Amerikan bn.lıriyesi h vacılık Adamızd~ h ı yin lehimize 
b wnından da. f vkaludP bu· döncceğ'iıı emiıum. Di.inva i~in 

her .;ey d1ha ıyi olıt.cak' tarflı 
kudreti ha.izdir. Bugi l ıçın A- hiç eğilmeden ibtitütı 1 iy e 
merikan bahriyci lw.ı bıyesinm bnıe.k olanlara ve zahmet ço
emrindc (2000) tayyare vardtr. kenlere ~ref tncı giydirccck
ü~ ~~ ~?~a bu mıktar (15000)e I tir. 
Ç~{~Cwr. ========================== 

Görlilüyor ki 
ve mür ttebat cıh nd n he
m n hemen hudutsuz lara 
malilc ol n genç Ame11'k n bah
riyesi dünvanıu en kudr<>Ui ve 
kolu bü.külıııez bı.r v:ı.rlığı hali
ne gelmek üzeredır ve şimdiye 

ad r lngıltere lÇtn "dnlgnln.ra 
hükmet Brit.:ıııya '.. denılirkeu 
bundan sonra bclkı "Dalgalara 
haklın ol Am rikadır., veci
zesi kullanılı:ı.ca.ktır. 

İğneada h" disesi 
nasıl odu 
(Baş t.aro./ı 1 i ıcide) 

kenlisini gördük. v on binerek 
lğneada.ya. çıktık. 

Güt el jr tesadüf 

Kaynakdere motörlintın. kap 
kaptanı Mehmet Arslan ve tay
fa.lan tamamen kurtulmuştur. 

Büyük bir tehlike atlatan bu 
vatandaşlarımız şunlardır: 

Makinist; Bay Ii'ikri Yetim, 
Cideli Yakup Kılıç, İnebolulu 
Mehmet Demirbaş, Cideli Ali 
Engin, İnebolulu Osman. İnebo
lulu Mustafa Arslan. 

Kaynakdere motörü ile giden 
14 ton İran halısı ve 49 ton pa
muğu Schenker ve Co. A. C. 
nakliyat acentasuın aittir. 

Batan Kaynakdere motöril 
145 ton olup 935 - 936 da d ni :c 

Benzin tahd.datı 
bir ay daha 

uzalı dı 
Ankara. 7 (a.a.) -83.şvcka

t tten tebli ~ edilmi tir: 
9 Eylül 1~41 tarihi n iti

b rP benzin tevziııtmdn t tbık 
edılmekte oıfin ta:lıdkl t, llkteş
rin 1941 tarihiruie ilan edilni~ 
ola.o esa.c;la.r dahilınde 9 ilkkB -
nun 1941. tanhme kadar devanı 
ed ektir. 

ınm a v ziy t 
ciddi görülüyor 

---•oc::---
Cephe erde 

Anudane ve kat'i mu
kavemet devam ediyor 

iki gün zarfın a 90 Alman 
tayyaresi tal ip e1 ldı 

.M ov.a, 7 (a.a.) - Sovyct 
e teblı !1: 

6 Sonte "nde 1cıtal rımız bü
tttn cephelerde d m.anlı a.r- ı 
pıflmı ardır. 5 Sont ı.cJ 5G 
Alman t yyare i tnhrıp edilmiş.. 
'r. B z l ı tayyare kay· ttık. 

G Son tc nnd Mo kova cı-
vaı ında 3 Alnıaıı tayyaresı 
t lıı ıp edılmiştir . 

talin b.onu~urken yapılan hava 
ninni. n 

Mo a, 7 (a.a.) - M ko-
va r dyos nun haber veı dığinc 
gorc. dtln gece Sta.lın konu ur-
1 en, Alman bomb tay) urdcrl 
M oyaya kın t bbusünde 
b tluwnm Iard!r. Spıker, mi.ıs
tesna bir şiddetle yapılan ba
raj at.esinin bu tayyaı r-leri def- ı 
ett.iğ:nı ıliive etmektedir. Stnli
nin nutkıwu soyledıu-ı içtima 
nihayetlendıgı sır d ulaım so
n u ışareti verilmi.~. 

Kınmda ,.azı et 
Londra. 7 {a.a.) - Rus c~p

hesınde Kının kesımmden g · \ 
len haiberler eru:liı " rıci mahr..-1 
yetlcrıni mulın.faza. e mektcdır-
1 r. D ,.:er cıhe ı b haberler -
den Rııslırın M ova onunde 1 mukavem t ettil h!ri öğı nil
mektedir. DUııkU Alının tcbl -
ğınde Sovyet hükiım t m ı kezı 1 
onilnde cereyan eden mu11arc
belerden bahsedılmemiş olmaf.11 
dıkkate :ranchr. Son uç gim 
ıçınde ceı yan eden şıddctli mu
harebeler n tıcesindc Almanla:r 

hiçbır noktada Moskovaya 60 milj 
den daha az bir mc feyC' )ak 
1 mıağa muvaffak ola.mamı !ar-
dır. 1 

Dü g c ki y n 
Balta ·manında 
bir kö~k yandı 
Dün gece saat 20.15 de Bı:ı.lta: 

limanın la Mısırlılara ait <'ski 
bir ko~, mutfak bacasııun ıku
rumlarınm ttıtuşmB.sı yiızünd~n 
yarıımış.tır. Koşkün s"ıgortalı o
lup olmadığı biliıuniyor. Yan
gın esnasında köşkün i~ırle 
bulunanlardan üç kişi ate.şı bas 
tırm~k için çalL':ıırl..'U keıı muh-ı 
·telif yerlerinden ya.raln • -
dır. Yangın, itfaiyenin yctişme
sıyl etrafa sıra.yet et.med"n son 
clürülmüştıir. Tahkikat yapıl -
maktadır. 

İngiliz istihbarat bürosu 

1 
müdürü n ara ja 

Ankara. 7 ( .) - ~<Tlliz ıs
tihharat burosunun şark ve v -
kın sark ı l n ruüdurü M. Leig-h 
Asiıton ıuı Ankaı~ya gelın _ · 
münasebetile bu akşam lngılız 
buyük clçılıgmd" \ eı-Jı ve er 
gazeteciler içın bir kabul re mi ı 
ya:p~·~--

H 
Finla di a Rus a 
ile muhasamata 

ni a et veri o mu? 

(Dası ı inci ı, ~ fncta) 
geçıt n~sını bugun Iifo kovada 
Kızıl ıneynndn icnı. edı mi tır. 
En başta Sovyet piyadesi, onu 
müt .... .aJHp ışçi taburları, stl.varı 
bölükl ri, motörliı topçu kuvvet 
lerı ve toplar geçıniştu·. Her nc.-
viden yığın yığın t.anklnr, yanın 

t üren güıilltülü biı· gOÇtt 
yapm'tşlar. 

St.alinin t ıtlı,-ıı 
.Mo kova, 7 {n. a.) - Stalın, 

cuma hm sab hı Mo ovı.uh 
yapılan n eçıt r Sinl lllU· 

nnst"'b e söy a.ıği nutukla de-
mi 

)'. , 24 ünclı yıldöııü -
miıı .uz.ıi müşkül şa.rtlaı içinde 
k 1 Uuyoruz. Alman lıaydutln.ı1-ı 
nın al<;a.k<:a taarruz.u, me.mlclw
timiz içın bir tehdit vüc ıde ge-ı 
tinnı ir. Erkek! ıtı ve k. dın -
ların teşkil etti .... eri şeı e li çe
tefc-rimiz, Alınan rnüstevlıl nn 
gcrı hatlarını bozuyorlar. 

Kı2"ll ordumuz. bundan çok 
dalı!ı kaloı.b ık Alman kıta1 o.rı
nı p n ğe tutulup fir m kıılk -
mı ı.ıtalu.r haline biı ok d fa-
l r >tır. Alnı y , t • 

hy . İsyan fikr·, } ,Jnız i ~a.l 
et 1 memleket! "r de J, b t 
Alı yay1 knp~tır. A.lnın.ıı 
m ' 'ı rbüı sonunu tahnyyül 
ed L". 

Alm:ınyn.nın, hali ha.zm:lnki 
va.:-ıyetı goz önüne getirilecek, 
olursa, b"r felaket karşıaındu 
bulunduğu kolayca gi:ırüllır ı\1 • 
manynmn, böyle bir gayr ı u
zun zaman sarfcd miy a ne 
şüphe yoktur. 

Stahn Hitfor Almnnyasımn 
bir kıı~ av zarfında belki de bir 

ie yıkılacağını öyl -

er 
Amerika harbe 
başlamak için 

~oc-

Bir gazeteye göre 
Demokrasi rej· -

vaz 
imi ! 

----»oe:---· 

Yeni tayin, nakil 
ve te f'ler yapıldı 

Ankara 7 (Hususi Muhabm
mızden) - Lizboud ihd.ıs olu
nan elçıliğe Kopcn:l ı , el s ' v 
ket Suad tayın edılnıiş \'C Milü
no b l:o~ )losu Durrü 'lf , 

Batı Kan ılan LO.tf Kadı··, Ncv 
york muavın konsolo u Behr.et. 
Marsilyu Kançuan Necn. ~-

Yazan: A. C. SARAÇOGLU 

D Un bir okuyucwnd n CiU mek· 
tubu aldım: 

Felon mmwın konsol su Rifut nı Bu l 
mer~cze n. kledilmislerdir. ı 1 tlı 

Mılfı.no konso'..:ısluğw1ıı B ri o-:"'~--::'-""'.:o--_,,....--:-:-~--=~~=::=:::::~ 
kon olosu Fur:ı.d, Sofva kon olos 
Ju 'hın meı kezd"n ı r t. N v • 
york B.ış ko ısolo ıllf,'Wla Tokyo 
başkatibi ~ vfulla.h ' mezkiır 
konsolo luk t nçıl lıftı V -

ngton ü".'ilncü kat bı Sadun. 
l\farsilya k nçılarlı ~ mcı k~-
den !smail, Barsclou arı 
nıı m .-k zrlen Nev~ d, Lizbon 
k"Ltiplığıne Kopec"l arr k"tibı 
Necmettin tayın edilmi lerdır 

* Romn - ltnlyruı nnzırlo.r 
heyeti. 2') Sonteşrin cum rtesı 
günil toplantıya çağnlmışbr. 

Afnknnın at 1 . K n . '!\ u aclele •• 
n -e H P ••• 

Avrup nın hık lonl< '"tnd 
Hcyec n . Kıskwıl' 1 

BEY z UR 
Y km 

Turk~e ~rlu kopyası Fı l ı onjın ı koıwası 

• 
ıp k sinemasında Sar y smemasında 

,---&llii~~~CiralNH _________ , 

Tt..>krar g len 

r .. ~•-• 

ŞK 

e asında 

Po tim kcnanndao, bırnkıl;m 
p rayı çıkardım. Bu çil bır me
cıwye ıdi. Fakat dıkkn.t ediyo
l"'um Hur91dın parası gıbi e11erım 
d • re bı kınıyordu. Acaba 

•ı Fıtna•• ~ınıfu mı başla
- n: Ştıll'! O lıalalm~n fındık kur

du ıdı. ~:ı.ı"l bukleli mı<>)an, çıni 
rr.avı:r ı,,'tızlen hayaumden g.t
nııyord \. l~cndi kendı:n • "uzıın 
etnıe h ca, ışte bır <>k i.kti., 
dh·o .. d..un. 



n 
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7.30 Program manlar sao.ti 

- Tür.klcr, Bulgarları katli- Bulgar .. önderdiği haber şu: 7.33 Ho.tif 19.15 Radyoca 
im etiller. - Karşı koyduğundan bin al- program 

Diye bilyük başlıklarla neşri- tın yerine Jiki bin lira göndere- 7 .45 Ho.berler 
yat yapıyorlardı. Halbuki !katli- cek. Eğer sabaha söylenen yere a.oo 
Uın yapaıı, çoluk çocuğu kesen bu parayı yollomazsa köyünü 
bizlerdik. Türkler, nefislerini baştan başa yaılmr, h~nını lS.30 

19.30 
19.45 

ve tango 
orkcstNısı 

YENi SABA H 

• 
İlk öğredm ' 

Maarif VekilUfı tarafınd2!J 
dılen bu kıymetlı öğretmen ff 
men gazetesinin (91) inci ..,
mutad zengin ve faideli mlin 
le intişar etmiştir. 

Yurt ve Dünya • 
Cebe sıiobilen prnUk haci~ 

ciddi aylık ınecm~m (15) in:; 
yı.sı da intişar etm!ltir. ?ıılnnd 

müdafaaya çalışıyorlardı. sürerim. 
Ruslar, durma.dan ihtilaller &bam,~ .. Koca. Mu-

13.33 

bazırlıyorlar, silah yollıyorla.r, radla; başa Ç!lm.tn.ıya.ca!arını 13.45 
Rus zab'Jtleri gönderiyorlıı.rdı ... ~ .• ve evvelki bin lirayı H.oo 

Sen!onık 

Program 
Program 
Türkçe 
pl~klnr 

Haberler 
T!lrkçc 
plfıklnr 

Ankarn 

19.55 

20.115 

Hnbcrler 
Serbest lC 
dakika 
Kadınlar 

Fasıl 

&nrkıları 
Rodyo 
gactcsı 

Muhtcllf 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
özlü ve unglndlr. Tavtd7e ederiz. 

Yem Adam 
tsmail Hakkı B:ı.ltacıo~unun ~ 

ti#ı bu kıymeUt tlk1r me<'J11uasn-: 
(358) incl sayısı 4a çıktı. ~ 
sahibinin cHayatım> Unvanlı ~ 
devam etmektedir. 

Osmanlı deVlcti, bunları bildiği' vemneğe razı olmuş .. 
halde hl:çbir şey yapmak kudre- Fakat Deli Murad ,Ud bin li· 14.SO 
tinde değildi. ra üzerinde ısrar etmiş... H~ 

Her ne hal ise, ormana gir - Bulgar ıkomitccilerinde para 
«fk. Koca Murndm maiyetinde bokiu. Türk köylerini basıyor
anca.k yirmi beş l1dşi amdar var- lar, ne var, ne yok alıyorl:a:rdı ... 
ldı.. F\ıknt hepsi de pehlivandı. Bulgar kornitecile:riıtn yağması 
'reuk ve cesur ıadamlardı. meşhurdu. Lakin, bunlar hep 
• Oı"IIUlil::ı. girdiktMl sonra rlip- olduğu yerd_ kalır<.lı. Türk ko

sonbııhar ot 
20.45 

lmdınlnrdan 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kuttftarı ısrarta isteyiniz. 

Bu nilsbada Bo.ltacıoğlıJ!Sllll ynnşln.nnın 

tıahminleri 
14.40 Riyaııcti

cfihur 
b::ındosu 

şarkılar 

21.00 Ziraat 
• takv:lml 

21.10 Dinleyici 
istekleri 

* ~ava etrafını ve diğer g •ç"tleri; mitccılerinin yaptrklan, resim - 18.00 Program 
tuttular. Kuş uçm ız, kervan leri)le berab r Avrupa ve A- 18.03 ı-·asıı 

21. 45 Guniln 

22.00 
mesr.leleri 
Radyo 
slon geçmez hale getirdiler. Ben, bu- ımerika gnotelerinde neşroluııa- heyeU 

ra.ları.nı lkarış karış bil<liğim içtn ra'k ortalığa \'clvcle verilirdi. 18.25 Saz 
Tünklerin yer tutuşlruına hay- Doğrusunu sö) !emek laz.ı.nı 
:ran oldum. gelirse Ti.ir1kler, müdafı:ı.ai nefs esc.rlerl 

Hillisa., ara.dan epeyce bir .uı.- için bir vak'a ya.parlarsa Bul - 18.40 Radyo cm 

ork(!Stmsı 

22.30 Haberler 

22.45 Rndyo 

man geçti.. Daha hfıla haber garlar yüz yaparlardı. Hem de ve tango Salon 
yoktu.. Nihayet akşam oldu. ~oluk çocuk kesmek şa.rt::.yle... orkestrası orkestr3sı 
Sular kararacağı sırada sütçü Her ne hal ise babam nihayet 19.00 (Kahra- 22.55 Kapanış 
Buigar gözüktü. EE!nde bir :00... iki bin lirayı yollamış .. Murad =======:;=:======= 
yaz mendil salhyordu. Nıhayet beni çağırdı .. Ve yanındaki ada
geçit verdiler. Ve y.anlanna al- ma: 
dılar. - Şunun ellerini çöz!. 

Koca Murad, stitçü ile konuşu Dedikten sonra; bana ıba.k ! 
yordu~ haydi şimdi kaç git! J."'nkat 'ba- 1 2 3 4 5 6 ] 8 9 O 

- Ulnn! Ne haber? bana söyle: Eğer senin acını çı- 1 .-.,..,-ı--..--~~-:--'""'l"--.-.. ~ 
- Efendim,. parayı verm~ kar.ma'k için Türk köylerine mu- ı l • [ 

ği kabul ettiler.. Şimdi üzerlc - sallat olursa vnllah, billa.h kö· 2 ı-.;..._..:--:l-;..._+-..,..:::::.;l_.:._-ı-ı--1 
rin<le yokmuş.. Yarına lkadar yUnü, kendini hcpsir.i yatağan 31--;,..-;.-:.._..:.....-.::;:;.ı..__:_.:._...:.'--1 
tedarik edecekler .. Ve, Çatkof bıçağından gecırırim. 1 
!köyünün muhtarın:a getirecek - Ve, sözlerine şu suretle niha- 14 • 1 ı D 1 
ler. O da size \'erecek. yet verdi: 5:.---·~~-~:...:_....:_ __ __:..--1: 

- Nerede verecek? - Abe, biz ölmedik be! Hep 1_....,._El-'-_ı:...;8..;..___;__.;;;;;.;;....;.•~•__,_--ı:, 
- Onu söylemediler.. ten Türk kıznnln.n ayakta be! t 1 ı • 
- Ulan böyle şey olur mu? Ben, kurşun vurmuş domuz 71'-..;..•-.:"-+.ı-"-=~...:l~..:.....-~-1 
- Efendim, köye blıiattıi yol- yavrusu gibi hızlı hızlı gittim. l! ı 1!J • 

}ar alırsınız.. Dip kayadan ındim... Dere~ 1 1 1 •• • 1 
Deyince, Koca Murad gürle- karşıya geçtim .. Ortalıkta kim- ıt-..,-ı--'--1;--..:..ı•--'-_.;.l--.:-.;...I _.:....--41 

di: secikler yoktu. Tam dereyi yu- 1 

- Bire kfi.fir! Bizi-Okseye mi kaıı dönenken bir çaılının di· .... .,_.•İİİİııiıl ....ıl.-•-..ı.l _._,::._..ı...: 
bastıracaksınız binde güz.ihne bir kavUk ili~ti .. 
• - ..... Demek Koca Muradın avenesi 

- Ulan bizi avanaK anı zan- etrafta ve ııusuya yatmış bulu
ııediyorsunu.z? VaJlalı, bütün nuyordu. 
Çati<of iköyiinü yakarım .. :Muh- Çatkof köyU yolumun ü
tannın da: der'.sini yüzerim .. Git zerinde idi. Ondan sonra biz.im 
aöyie para buraya gelecek... köye vanlırdı. B:r de ne göre-

Dedi. Ve, bana dönerek: yiın, koca köy ateşler içinde .... 
- Ulan, sen de söyle .. Baban Sokaklarda yalnız ihtiyar ka-

' parayı buraya yollasın? dınlar ve ihtiyar erkekler vnr .. 
Ben de Bulgar süb;üye süy- Sord\.Ull: 

ledim.. Hoş biz o va.kitki Bul· - Ne oldu böyle ? 
garlar hep Türkçe bilirdik.. Baştan nihayete anlattılar ... 

SOLDA N 8 AOA: 
l - Korkunç bir ha.<ıtalık, dôıt ta

rafı su kara pnrçıısı. 2 - Karı.ık 

renkli, insan. 3 - Anlatmak, elde 
durmaz maden. 4 - Tünunile m~
hur .bir Ege kasabası. :S - Nottı. 6 -
llnfta (Tıırkc;e), muse"ilerln ınnbe

dl. 7 - Kliµek, notu, .alfabenin ilk 
harfi. 8 - Çingene kadınlarının ba· 
hnrda sııttıklım ot, önilne bir (Oi 
ge-lir:se Ruııwa (hoyır) demek olur. 
9 - 'I'ayyare (Tilrk~e), ccl~len. 

10 - Demir ip, rlya1Jyede muhim 
Sütçü ters yUz edip gide<:eği O vakit her şeyi anladım. Ba-

sırada Koca Murad: bam her ihtbnale karşı avenesi- esas. 
- Ulan, bana bak! .. İsterler- le ve köy delikanlılariyle köyü- VlJKARIDAN AŞAGIYA: 

ee para ~e toplanıp kendile- müzün bir yamacında mevzi al- 1 - Tabaka, orta çn~n m~hur bir 
ri de gelebilirler ... Dedi. Ben, da- mışlar.. Ben gelince hemen ıkar- hükt1meti, 2 - Vukua gelen, tok de· 
ywı.amadım. Bulgarca bağır- şıladılar. Vuiyeti büSbütün an· ğil. 3 - Cemi edatı, meşhur Kartaca 
dım: ladım. Onlar bu ~adar papara kumandanı. 4 - Memur, o.tılgan. 6-

- Söyle babama, başka tür- yed>1klerl halde gene Koca Mu- Kütüphanelerde ve dolaplarda hulu
lü harekete geçmesin.. Parayı radı baskına getirmek istiyor- nıır ve düz tat.tadan marnuldilr. 6.-
yoUasın... lardı. Hindistan prenslerine verilen isim. 

Sütçü uzıtlda.'?lı. Ve alacaka- Çünkü, Koca Murad çetesi 7 - Tatlı değil, ilk iki sndalı hnrJi· 
ranhğa gfünUldU. Anıdan çok diğer Türk çetelerinden daha mlz, kıımızı. 8 - Adaletli. 9 - Hak
gcçmedi. MUthiR b'.tt- silah sesi çok azılı idi. Bütün Bulgarlar, kırıı aramak için mahkemelerde açı-
oldu. Silah sesleri ormanın ve Kocaı Murattan korkuyorladJ. lır, papaz. ıo - Samsun demir yolu-
derenin boşluklarında acı ak.Is- - Koca Murad, nun uğı'llfı bir vi!Ayet merke-.dmlz, 
ler yap!DBğa ba ladı.. Deyince, tarumıyan yoktu. İngilizlere meydan okuyan fakir. 

Koca Murnd, derhal silaluna Beşikteki çocuklara kadar §Öh- Dünkü bıdmacatıın halli 
sanla:ra'k fırlııtlı. Maiyet.inde o- retini yaymıştı: .Muı:_adı öl~U:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
lanlar da pe!1 ni takip ettiler. mek ve avenesını dagıtmak ıçm 
Yanımda bir kışi !kaldı. Bulgarlar ahdetmişlerdi: F~t, 11 K O R IS 1 A iN • I T , A y 

Ben, igi anlruruştım. Bulgar- o koca Balkanlarda bır aşagı, ' 
)ar, mahsusan gündüzü geçir- bir yukan dolaıjıyor<lu. Bir çok A IK 1Al• IN 1f IN IOIV IA 
mişlerdı. Süt.çiiyü geceye doğru kereler pusuya düştüğ~-~al~e IU IMIA IK l• i• IRI• L 
göndermişlerdi. Bu, bir plandı. yarıp çıktı. Çok baba ):ıgıt bır A T i f IL IA • IAI B ~• IO 
Koca Murat c;et -sine bir gece pehlivandı. Yanındakıler de 
baskını yapaeaklardı. Fakat öyle idi. •!•'•:• IY IA • !v 
ıntimkün değildi Çünkü TürJı:- * • !T IAIK A l• l• I• • .~ ı 
Jerin buhmdukl.u ı yerler, çok Bilmem, tam Çorlu güreşi a- 7 1 1 ı 1 J 1 1 
earptJ. Ve, hattı ric'atlcridemü- raaına giren bu pasajı okuyu- B A B ı A • IB I A T i• 
".mm.endi. cularım zevkle okudular mı? A 1L 1A1R1GIA l• 1 T 1A 1 M 

Doğrusu, ba.baııun muvruff ak Kabak tadı mı verdim? 1 IA 1 1 1 l • I 1 
olmasını isterdim. La.kin hata Fakat Koca Murad gibi bir KAN R YA L A 
ettiğine kani oldunı. Hoş balbam başpehli\'anın milli menkıbele- • ' N 1 1 • 1 1 1 1 1 

':t . :. i l . 1 • 

IUNGSRAN 
~ m D fP. LJ. @ ftf1 

Emniyet Otomobil Tamirhanesi 
Bil&mum otomobil motörleri, !IMi n makas işlıeıi tıeml

mtlı olarak tamir edilir. 
Adres: Sirkeci, Salkımsöğüt, Erduğan sokak 5 

Ahmet Yılmaz \ 'e Abdülla.h Demiıddeu 

KUŞ TÜYÜNDEN 

~;::::;:; .. YB1ii"KUSTKu Y'ü"YASiıK-i"'Lf RAöıR 
Yastık, yorganlan da pek ucuz.dur. Adres: İstanbul Çaknuıkı;ılar, 

Ömer Balioğlu Kuş Tuyü tabrlkası. Telefon: 23027 

da bir voyvoda, bir çete Mi. öy- rini yazmadan geçemedim. Bu 
1e kolay lkolay adama para vere- menkıbeler, her Tilrkü alakadar 
mezdi.. Bu, çok ağır lbir şeydi, eder mahiyctted:T. Osmanlı 
onun için... Türkleri tarihinin rmüzlim de- Tramvaya çarpan -- DOKTOR -- ı 

kamyon HAFIZ CEMAL Askerlik işleri 
Şoför Bekirin ida.resindeki Oıküdar Aı. Ş. Ba9kanf ı ı)ından : 

1 M uharebe gece yanlarına. ka- virlerine ait olan bu hakiki ha
dar şiddetle devam etti. Serse- reketler sırf şa:hsi bir varlık.tan 
ri kurşunlar, beni olduğum yer- ibaret olduğu için daha entece
d"' delecekti. Bir yandan da a· sandır. Türk, başlı oo-:ıına ken
eaba ne olacak diye~ için- dini kurtannağa çalışıyordu. 0-
de idim. Ümidim olmadığı halde nu idare edenler seyirci idiler. 
bellcl bizimkilerin galebe ederek Yalıuz, seyırci değil, icabında ü
Türkleri pcrişa:n ede<:cklcrini zerlerine yürUr ha.l<le idiler. 
göreceğim diye seviniyordum. Koca: Muradın koca Ba.lkan-

366 numaralı Belediye et kam- l k H k • 
yonu, dün saat 9,50 de Şişli Ha.. 0 m an e 1 m 
lisk.irgazi caddesinde Y aJova. 
süthane.si önünde Harbiye is
tika.metine gitmekte olan 483 sa.
yılı Mustafanın idaresindeki 
155 sayılı tramvay araba.sına 
çarpmıştır. Tramvayda ha.sarat 
olımaanıştır. Tahkikat yapıbnak· 

Dahiliye Müteh888191 
Dlvanyolu 

Askediğine karar verilmiş 328 iL\ 
336 dahil dogumlu yüksek okul nıe
ZWlU ve askeri yüksek ehll7eW!cdn 
yedek subay okuluna !evkolunmak 
üzere tez ŞUbeye müracaatları ilAn 
olunur .• 

Nihayet gece yarısı ateş ike-- larda, Rodop dağlanndaki ha
eikli. Uzaklardan tek tük tü- reketleri milli menkl!belerimizin 
fek sa.dalan gelmeğe başladı. ve balbayiğitlerimizin en şerefli 
Bir Bulgar çocuğu bunun ne hareketlerinden biridir. Ve milli 
doo:ıek oldlll,iunu bilirdi. Demek taruhimizin şanlı sayfalanna 
bizimkiler boouhnuştu. Türkler geçecek eserleroendir 
onları takip ediyorlardı. Koca Murad, ~ dört atnc Bal-

N".ıtekim dediğim çıktı. Koca: kan dağlannda kalmıştı". Bul
Murad, babamla gelen Bulgar garlar on uidama mahküm et . 
kam.itecilerlni ibomnu~ ve üç ki· ınişlerdi. Bir türlü yakalayama
fisini öldürmüş, önlerine ka- dılar ve öldüremediler. Nilıa
t.a.rak kovalamış.. Gece yarısın- yet siyasi vaziyet dolayısiyle 
dan sonra Çatıkof köyUnU mu- Koca Murad, lstanbula gekli. 
&sara ebniş, Bulgar köylüleri Ve Salkınısöğiltte ŞengUl ha.
karşı durmuşlar. Fakat Deli mamının karşısında biı· han tut
Mlll'at, köye gimıiş.. Köylfiler, tu. Bir kahve açtı .. Bir kaç inek 
dağa kaçmışlar .. Murad, Bulgar de alarak, sütçülük, kahvecilik 
köyünü y&klm.ıştı. hancılıık etmeğe başladı. 

Koca Murad, Bulgar zengin- (Sonu. var) 
lcrinden aldığı fidyeinooat ~ =:::::?:====-= 
Ba.ire paralraıru avenesine verir. 
Silah ve cephane alırdı. Yani1 
çetesi efradını bu suretle yaşa -
tıntı. Aldığı paralan cebine :ko
yan aır adam değildi. Milli dava 
oğnına sarfederdi. 

Koca Murad, ba.bema, saba.-

Dostunu yaralıyan kadın 
Eminönü Tavukpazannda, 

Mesih.paşa sokağında Remzi -
bey hanında oturan Neş'et Ne
ge metresi Adalet tarafından 
kolundan bıçakla yaralamnış -

tadır. 
Sahibi: A. Cema leddln Sarac;o~ıu Ne9rlyat M!idürü; M. Samı Karayel 
Ba11ldığ1 yer: ( H. Bekir Gür.oylar v e A . Cemaleddl n Sarac;oı) lu matbuıı) 

ı_t_st_a_n_hu_ı_v_a_k_ıf_Ia_r_D_ir_e_k_t<>_. r_ıu .. · ğ-.ü_iı_an.11-ar_ı._. 
Ça~ba Kovncıdede 
Sultanahmet, Alemdar 

Ayvansaray, Hoca Ali 
Mercan, tbrahinil'paşayi atik 
Çarşamba, Cebecibaeı 

Çarşıda Çuhacı hnn üst kntında 
Karagtimrük, Karabaş 

FaUh,. Kum.rulumeKid 

Lokmacı dede 
Zeynep ba tun camii 

Haauhiye hanı içinde 

Melek Hoca 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 142 aenesi Ma:na 80IMıDa kadar 

Sllivrikapıdn Vnlde çi1Uitinde 

No. 

11 
38 

5 
(6 

Muddetı lc=ır: TeslunJ tarihinden 944 &eneai Teşrini.evvel 110ntına kadar 

Muhammen aylıı)ı 

Cl nıl L. K. 

Lokmacı dergMıı 8 00 
Lala Hayrettin ca- 8 00 
mii ve m~temiliu 
Hoca Ali camii 8 00 
Baraka 3 00 
DükkAn ı 50 
Odanın rusı1 hisseel 2 50 
Öksüz Mebmetpa~a e 00 
camii arsası 
Tekke arsa~ımn 1 00 
ahır obn kımıı 

8endlAI 
Çittlik ve arazı 800 00 

Yuı • .ırıda yaz.ılı mahaller lrlr.ıyn verilmek iızere !Mna lı:onınuştur, İstekliler ihale günil olan H Te;ıriniso.nl 941 
cuma ünU saat OD bete kadar Çemberlita,ta ı.tanblıı Vak&flar BqmüdOrlQünde Vakıf Akarlar kaJaılne 

i L AN 
9«a Mahkeme 00..~pliğin· 

den: 
Biranın Yen.iç kôyiındcn Ali oğlu 

İbrahim, Ali km ~'ntmo, Hüseyin ve 
Ayııo murislC'ri Enıiııc, Fatma, Oın
milgtll, Zehra \'e l\Iehıııet Aysu nam
larına vck1'ıleten \'e kendisine asalc
tfon kardeşleri Ahmet Aysu ıle Bign
nuı Sakarya mahallesinden Hasan 
karısı Ayşe Ortcıcın şaylnn ve muş
tereken mutasarrıf bulundukları uç 
p:ırça bahçe ile bir parço evin ttıksi
mi kabil olmadı'-'ından satılarak şu· 
yuun ıznlcslne mutedair Biga sulh 
hukuk hfıkimlizindcn sııdır olan 
l 0/7 /1941 tarihli ilılm Uzcrıne: 

1 - Tapunun 20/fi/1941 tarih ve 
80 No,.sında kayıtlı kasııhonın Snk r
ya mahallcsind<' Ka\•ıı klık ıncvkiincle 

cŞehlr Tiyntrosu ines'ul uı{idQr?' 
sernnmcll b::ış yazı.sile Enver :N~ 
cGencllk ne okuyor?> adlı ~ 
leri vardır. Ayrıca kısa tcn'kit -ve tıet" 
kikler iç ı;osv<'t ve kiıltur 't>aberıerl. 
rcı:imler ve knrtknturl<'rı de ihli\;ı 
ediyor. Tnv~iyP ederiz. 

Z AYi 
1933 senesinde B. Cckmcce tık "" 

kulundan almıı; olduğum diplonııırul 
uıyj ettim. Yeni ni ulaengımd:ın dı· 
ğc.rinln hukmU yoktur. 

Tc\'fık " 1u Tahlı- GUıten 

Zl>..Yİ 
Uskiidar Malmudıirhı ündt'n 3516-~ 
numaralı cti7.danla alınakto oldulu-. 
tı-kaUt maaşının ait t. tb k muııril• 
mü wyi eitim. Yeni ini ıılııcağund_. 
eskisinin hukmli yoktur. 

Kiremitho.nc civarıııda kiiin gün cio- Mehmet Bay kır 

tusu yol, kıblesi Filibelı Fntmn c\ I, ------··----:iz# 
batı ve şimal tarafları Mustafa oğlu !arı bulunan yedi dönüm ıniktarındl 
tbı·ahlm ev \"e bahçesiyle çevrili t.nh- ve dört yu7. ( 400) lira değerindt 
tani iki odn ve küc;ük bır parça a\lu- bahçe. 
yu ve bir ko.ç ınt>yva ağacı \"e blı- Açık arttırmaya koııulmu.s ve ıarı• 
mutfağı havi yilz o.ltmış lira dc(;c- zim edilen şartnamesi dahi bugündeıl 
rinde bulunan ev. itibııren on beş giln müddetle at1• 

2 - Yine Tapunun 28/8/1940 tnrlh bulundurulmuştur. Muhammen ki)"• 
ve 43, 44,-115 Nu. larıııda kfıyıtlı l{n-ı metinin t'{ '15 ini bulduğu takdi~ 
saba civarında Hacı :Madıın mevkim. ihale 1/12/1941 po.o.rtesi günil P• 
de yaııynmı üç parça bahçeden ibaret l on beşten on altıyo. kadar ve buınıa• 
olup ortalıırınclnn hudutlıırının ta - dığı takdirde en çok nrtt.ıranın ~
ınarniyle kaybolarak y~kdiı:erfne kt•l ı htidu bnki kalmak şarti1le arttırııı• 
bedilmiş olduğu \ e hnli hıı7.ırdo. bu on glin daha temdll edilmek suretfM 
huduLları çıkarmak imkinsı7. bulun- 11/12/1941 perşembe gllnii kezali• 
dugu \"C lıuııt:.rdon 43 No. lı tapunun soat on lıeşten on nltıya kadar rnab" 
ı:tındo •u;,u kısmen hususi bir yol \ c keme kıılcminde ihıılesi ;) apılacaktı'•j 
kL<ıneıı ev\'clce Hacı I-:mlne Honını, Arttırmn bedeli peşindir. 
bugün mirasçılo.rındaıı Enıiıı çocuk- Aı1tırmnyn l~tiruk etmek istiY~;' 
ı..n, kıblesi e\'Yeke kuru Emin 'e !erin nnıhnınınen kıymetinin "" 1 

bugün kunduracı Fetuııl, batısı ~".'- nisbetinde pey akqesi yatırma~ 
velce Hııcı Nuıi ve bugün Porsuk kabeder. Miiternkim vergi, ta~fa 
H~an, poyr:.ır. tnrnfı e' V<'ke c;öıııl~k- ve t<'nvirat borçlnrı mülk ııhiplerifl• 
c;i Haeı Ali bugün sahıbı sPııet l'or- alttiı·. 

suk Hasan tarla ve baglıırıyle c;ev- Hakları tapıı skin.iyle sabit ol.mi" 
rlli, 44 No. lı ta"unuıı guııcioıcusu e,._ yan ipotekli ulacııklılıırla rlığer alA• ı 
velce Hi.iBrıli Ça\'Uş ve bugfiıı Poı ·uk I kadarların ve irtifak hakkı ~.ıbiplefi• 
Hasan, batısı yol, şinKılen evvel::~ nin bu haklarını faiz ve masrafa c1ait 
çomlekçi Hacı Ali ve bugün Porsuk ol~n iddia ve itira7.larını il.an tarihili 
Ha.san ve cenubu Ko.ra Atunet bağ- den itibaren on beş gün içinde evı1l• 
lariyle c;evrlll ve 45 No. ıı tapunun kı mü,;bllelcrlle birlıkle Biga rıı9b· 
l11e gün doğusu yol, poyrıız ve batı- keme başklıtiplieine bildirMeltT'i ıl·, 
sı yol, kıble tarafı muknddernıı llu - zımdır. Ak"i tnhıdird" haklon ı.aJllf 
na Çavuş ve Hacı ruriye bucUn sn- siclllivle !klb!t olmıynnl.ır ttntış t>edt
hibi ıı<met Porsuk Hasan b::ı& VI.' b:ıh·· linin ~aylaşmasınrlon ınalıı um ktı\ıl'" 
çelel"iyle çevrili olduj!u ve tupuhırııı 

1 

lor. j 
ruz'! tehalüfle mavekaa uydugu \'e T~ıliıı ol;ınllırın veyn rl h:ı fazla iı.a-' 
bu üç parça bahçenin h<'Y<'lı uıııuıııı- hat ;ılııı:ık i tin•ııl ... J·in dni•·crlt' bu\ı.I" 
yesinln hali hazır hııduclıı iF;c: Dotu nıııı nrık artt;rrmı şeJ,;ıd -t·ıamcSiııl 
tarafı husu.«I yol ve Emin \ cresc i. \'CYD buna miiteall•k do \ da ki ııA· 
kıble:;i kundurıwı F..nıin ve kora Ah- ı m; görmek Ulcı·e her gıın aat do• 
met , batı ve poyraz taranan yol Ilı• kuzdan onıı k:ıd. r Biga Mahkeıll• 
çevrili ıçerisinde yekdiierfnc girift 

1 
Unşlditıplığlnc 3213/5 No. ıle mtıra• 

olmuş tekilde ceviz ve meyva ağaç- ca<ıt etmeleri ilfın olunur. 

======================================-=====~ 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Enıniyet Sandığı 
Nüdiirlüğünde11: 

Növber ııağlıgında 8730/14461 hes:ır No. sile S&ndıgınıı7.dıın aldıgı bor"' 
ca karşı Bogaziçinde Ortaköyde l'alanı.:a ı;o~ıgında l'Ski 13 yenı 23 No. iti 

bahçeli apartmanı birınci derecede lı><ıtek t•tıııi~tir. 
Dosyada mevcut tapu kaydı ı>uretinde (J3ogaziı;iııde Ortnkiıydc Pnla11:. 

Ca ıokalında eski 13 yeni 23 No. lu hududu sagı Amirin hane "l:c bııhı,e9 
solu Növber hanesi arkası J.:mU.ki M•lliyeye nit arsa cC'phcsı P lıınga o· 
katile mahdud 1241 arşın mlkturıııd:ı npartımıın oldufu beyan edilm ı.· 
t·~lr. 

ikraza esas olon muhammin rapor.ınıı göre umum mcsah:ısı 1241 Al·;tıı 
mukabili bulunan 713 metre murabbaı olup bundan 320 ar~ın mukabıU 
bulunan 184 metre murabbaı üzerine nıezkür apartman yapılnrn;tır. Bıttll 
drırt lıuçuk kattır. Tavan ve döşeırıe ve c;atı ortusü ahşaptır. Dôrt daire
den mürekkep ı11ezkılr upartınıanııı d:>irclt•rinin biriııdt' dort dieenne bef 
ikisinde yedi:ıer oda birer ı;ofa zenıındf! ayrıca dort odıı bir mutfak oduıı· 
luk ve çama~ırlık ve umum binada elektrik ve ~elıir ı;uyu tesis.ılı \tırdtr· 

(Hüseyin Berkana 8000 liraya ikiııci derecede ipotektir. Hu ipotek sandıl(ı!l 
\"I! müşterilerin hukukuna müessir dc.ıgildir. 

Vadesinde borı; ödenmediğinden 3202 No. lu kanunun 46 ıncı madde• 
slııln matufu 40 ıncı maddesine göre saWmnsı icnbuden maa muşteınllA' 
bahçeli mezkilr apartmanın tumanııbir buçuk ny ınüddgtle açık arttırma• 
ya konrnuıttur. Satış Tapu sicil kııydınn göre yapılmoktndır. A: ttırmaya 
ekmek istiyen (1250) lira pek akçesi verecektir. Milli barıknlarcııo-..ı bırinİJI 
teminat mektubu da kabul olunw-. Birikmiş b(jtüıı \'ergllerle bt'lecliye re• 
simleri ve vakı! fcaresı ve taviz tutarı lellAliye rüsumu borduyn aitUr· 
Arttırma ınrt.naınesi 8/11/1941 tarihinden itibaren teti ik etmek lstiyenle" 
re Sandık hukuk işleri servisinde uçık bulundurulacaktır. Tapu sidl kaycll 
ve sair lüT.umlu malumat ta liartnnmede ve takip dosyasında vardır. Arttır• 
mnya girmiş olanlar bunları tetkik ederek sablığa çıkarılan gayri menkı.ıl 
baklpnda her ,eyı öirenmi& ııd Ve telAkkl olunur. Birind nrttırfll• 
&/1/1942 tarihine m\lsadif pa.znrteııi günü Cağaloğlunda klHn sandı.:ımızda 
11) dan 12 ye k.o.dar yapılacaktır. :Muvakkat ihale yapılııbllmesi !çin 
tekltt edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi• 
yctlle sand lk alacııjını tamamen ıeçıniş olması prtlır. Aksi takdirde s~ 
arttıranın taahhüdü baki kalmak Sartile 21/1/1912 ı:arsamba ıünU ayn!; 
oıa'9ili:le Ye ayni saatte ıoo arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ıaırlJ 
nıen~ul erı çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tıııpu siciUerilıl: 
ıabit olaııyan alAkadarlar ve irtifak hakkı ıınhiplerinin bu haklannı ve hU"" 
ıuslle faiz ve masarite dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 l(.in için'"; 
de evrakı mflsblteles-ile beraber dalr~ize bildirmeleri lAzınldır. Bu sur~ 
le haklarını bildirmemiı olanlann hakları tapu ıicHlerile sabit olmıyan}ılt) 
seıb:ı bedelinin pa11.aşmuıııdan hariç kalırlar. Daha fam malQmat aırnalq 
i~tlyenlerin 40/1347 do.ya nwruırulle sandı~aıız hulnık ia1eri aerv.15iıttl 
mOrtıcaat etmeleri ilAn olunur. 

• • • , 
DiKKAT 

F.mniyet Sandıtı, sandıktan alınan gayri menkulil lpolek .asterrıw/JI/ 
iaUyenlere muhamm.lnlerlmi.z.in koymuş olduf:u kı:nnttln "'o -10 nl tc~a"-0, 
etmemek: üzere ihale bedellnia Y•naıoa kadar b9J: vermek aaraWe >o. 


