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iktısadi Yürüyüş 1 
Mecınuas1n.ın 43 üncü sa)'lsı çı'ktı. Bunda da bir 
çdk maruf iktısatçıların yazılan Tardır. Yakın.. 
da çıkaracnğımız çok zengin münderecath ban -
kalar ve nafia fcvkalid e savılarımua okuyucu
larımıza elmdlden hararetle tavsiye ederiz. 

• 

Sah 16 EylOI 1941 

ikdam ve tahammül, her şeyden, 
en asil '"' en kahramanca hare• 
ketten /azla, insanın seciye kuv .. 

••• 
«/ktısadt Yürügüı,, Tiirkigenin 

l,!•gdne lktısat mecmuasıdır. _J 
M0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon: 2 o 5 2 o (Şerhi 2 inci Sllhifemizde) 

.M.MECLİS .NDE
1 

Feridun Fikri bir idam mahkômunu 

• 

ölümden kurtardı 
Uzun ve hararetli münakaşalardan sonra 
suçlunun cezası hafif bir ekseriyetle 

20 senege indirildi 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

:>~lınan .. tebliği .: 
' '··~~=~-- - _. Milli Şefin tetkikleri 
DNİEPER 
GEÇİLDİ Cümhurreisimiz dün mıntaka San'at 

Kigefte bir meydan Okolu ve Güzel San'atlar Akademisini 
harbi bekleniyor teşrif buyurdular 
Kırım tahkimatı 

bombalandı 

-
Führerin umumi karargahından, , 

15 (A.A.) - Alman orduları Bıı~ -
kumandanlığlmn tebliği: 

Şark cephesinde büyük taarruz 
ederken iki vatandaşın ölüm cezası- hareketleri inkişaf etmektedir. Le
ne çarptırılması hakkındaki mnhke. nlngrad mıntakasında en modem u
me kararlarlle Adliye Encümeni sullerlc teçhiz cdilmiıı mustahsar 
mazbatasına itiraz eden ve bu va - mevziler etrafında e<ıreyan eden a
tnnılnşlara nlt cezaların 20 seneye nudanc muharebelerle Leningradın 
indirilmesini istiyen Feridun Fikrl- ı çemberle~mesi. daha sıkı bir eekle 

(Devamı ıalıifo ti, siitmı 6 da) lfnığ cdılmlştır. ========================== Sovyet kuvvetlerinin ağır tanklar. -=------------- la yaptığı müteaddit mukabil taar. 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Bugün Şemseddin Günalta
yın reisliğinde toplanan Büyük Mil
let Meclisi vefat eden Manisa rne -
busu Doktor Saim Uzel'in hatırası
na hürmeten sükut ettikten sonrn 
ruznamcsindeki mnddeleri müzakere 

Biniöl Meb'uıa avukat 
F eridan Fikri 

F!nlandlyanın 

münferit sulh 

yapması 

muhtemel mi? 

S on zamanlarda iki mühim 
rivayet çıktı. Biri rmlan

landiya ile Rusya arasında aulh 
müzakereleri baflamak üzere ol
duğuna, diğeri de Japonya ile A· 
merikanın U:z:alqarkta anlap.cak
lanna dairdi. 

Finlindiyanın geçen kLf Ruıı
yaya terketmek mecburiyetinde 
kaldı.ğı araziyi bu defa harben 
tamamile istirdat ettiği cihetle 
artık Rusyadan istiyecek bir (ICYİ 
kalmadığı ve binaenaleyh Rusya 
ile yeniden sulh yapmıya talip ol· 
duğu söyleniyordu. Bu rivayet 
bilhassa Amerika membalann
dan. çılunıt gibi görünüyordu. A· 
mer•ka kaynaklan bir taraftan 
böyle bir sulh ihtimalinden bnh
ıederken diğer taraftan da Fin
landiya, Almanya<lan ayrılıp da 
~usya ile sulh yapmazsa, Ame· 
rıkanın bu küçük ve knhraman 
nıillete kartı siyasetini değİftİre
ce(ii haberlerini yayrnaktl\ idiler. 
F~lhakika Amerikahlann, Finlan
dıyaya kartı büyük bir hüsnü na
zarlara, hatta hürmetleri vardır. 
Çünkü bu küçük milleti Avrupa~ 
~ın en namuslu ve sözüne en sa-

Mühim bir kanun 

İşçiler ter/ ih 
ediliyor 

bevlet mUee•e•elerlnde ve devletln 
sermaye ile ı,urak ettf§I ı,ıerde çah,an 

amelelere yem'k temin edilecek 
ANKARA 15 (Hususi) - Hükiımet, memleketin, her H· 

hasında çal&Jan itçilerin hayatı ile yRkından alakedar olmaktadır. 
Mesaisinde d~ima büyük bir fedakarlık ve büyük bir feraget gös· 
termit olan ifçi kendisinin bugti nkünden çok daha iyi bir hayat 
fMhna kavu1ması için icap eden bütün tedbirlere tevessül edil
mektedir. 

Bu muazzam iti batarnıak ve ifçİ hayahnı tnazim edebilmek 
için lazım gelen kanunlar, huırl nnmaktadır. ilk olarak bütün Ve
kaletl•rle devlet sermayer.inin itf irak elmİJ bulundu8u müessese· 
Jetin memleketin her sahasında toplu ; yerlerinde çalı;ıtırdıklnn 
iJçilerin yemek meselesi hallcxlilecektir. (Devamı uıyfa 3, ılltun 7 d•) .............. _.._ .......... -............................................. .._ ........... -
M . , -ı acarıstan f I . • ran yenı 

eskı Tamşuvar -
eyaletini kararlar 
işgal edecek arifesinde ıl: milleti addederler. Bunun 

~a sebebi, Avrupa devletlerinin 
b~men hepsi, geçen Cihan Hlll'• Viclıy, 15 (A.A.) - DlploınaUk 
n:nd.~n Anıerikayp olan borçlan- mahfillere gelen maltimatn göre 

Finl!'de;'11edikleri halde, ya1nız !;~~~r ~~Hi~::b :n::;~d:r;~~:~~~~: 
Şehinf•h bugUn 
bUtUn lran 
mebuslarlle 
görUfecek 

andıyanın borçlarını muntıı.-
!":'dml.•urette ödemek gibı' fevka- nın, Yugoslavyayo ilhak edilmeden 
ı k e\ vel ?ılllcnrislana ntt olan 1nm~ ı-
a e. ı göstenni. olm••ıdır. A- · erik -.• ..,. .... var eyaletini işgal etme ıne knı•nı d l aya borçlarını ödemİyen vet'ilmiştir. 

Aev etler arasında ise bilb.1sıa -------------
! ':ruPanın en zengin memleket- , ' 
drı olan İngiltere ve Fransa v;tr- Hariciye Vekiıi 
bı • . • Amertka efkirıumumiyeti 
ti~ ilcıilbüyük ve zengin memleke· bugün Parti 

rn yarlara baliğ olan bor,.Ja-
l'ln "d " d 1 o eınemeteki ısrarlan kal"fl• guru pun a 
Hda_ büyük infial duymaktaydı. ı·zahatta bulunacak 
aa::ta bu defa lngiHereye yardım 
d ununun Amerika Meclislerin
~ aylarla ıürüklenmit olmasın-

•. ~u Lorç!ar meselesinin büyük 
teıırı olmuftur. 

Ankara, 15 (Husnei mulıRbıri
mizden tdef.:ınla) - Yarın (bu 
gün) y pılacnk olan Parti Grupo 
içtimaında HnrMye Vcklll Şükrü 
Saracoğlu, harici vaıiyet hakkın. 
da izahatta bululUlcaktır. 

1 
İtte Avrupanın en büyük dev

etlerinin borç ödemekten bu 
T ASVİRI EFKAR 

(Dısuo.~ ıa1ıff• 3, ıütun J de'ı ____________ _. 
, 

TAHRAN, 15 (A.A.) 

241 Almnn tebaası trenle bu sa
bah Tahrandnn yola çkarılnııştır. 

Bunlnrın 220 si İngilizlere ve 21 1 
Ru !ara teslim edilecektir. 

Şehinşah, blitün İran mcbu!llar1nı 
yarın öğleden sonra earayn davet 
etmiştir. 

Yeni bir inkılapçı mı? 

A11kara, (Radyo gazete i)- İran. 
da yeni bir inkılap beklenme!>tcdir. 
Bazı İran nıcbuslan bu htısustaki 
arzularını bildirmek üzere Şahı zl. 
yaret f'tnıişlcrdir. 

ruzlar püskürtülmüştür. 
Leningradı bombardıman 

Berlin, 15 (A .A.) - D.N.B., as. 
keri bir membadan istihbar ediyor: 

T.eningrııd etrafındaki harp mın
takasında Alman tayynreleri, 14 ey. 
lülde yeniden düşmanın tesisat ve 
tahkimatına hücumlarda bulunntuıı. 
ln rdır. 

Kigo körfezinin önünde iki ufak 
gemide yangın çılcarılmıştlr. 

Kırımdaki tahkimat 
bombalandı 

Berlin, 11> (A.A.) - Bir nskert 
(Devamı sahife ti, sütun 6 de) 

Amerika harbe bir 
adımılaha yaklastı 

Donanmaya 
kati emir 

verildi 
Atlantikte rgörülecek 
l.fihver harp ıemileri 
derhal tahrip edilecek 

Amerikan. donaamaıına tarlaı 

emrin verilditlal ilan eden 
Bahriye Nazırı Knox: 

l\lllwankees, 15 (A.A.) - Ameri
kan Birliğinin içtimaındıı beyanatta 
bulunan Bahriye Nazırı Wisconsin 
Knoı:, demiştir ki: 
Yarından itibaren Amerikan do. 

nanması Amcdka kıtasilc hlandn 
adası clvannJaki sulıtl" arasındaki 
denizi geçen ve icar ve inre knnunu 
mucibince se\·kedilcn hamulelcri ta
~ayan gemileri himaye edecektir. 

Knox Atlııntik filosuna tereddüde 
mahal bırnkmıyacnk bir lisanla ve
rilen emirleri bildirmiştin cTesadılf 
edilecek Mihver denlzüstü ve deniz
altı korsanları zapt veyu tahl'ip e. 

~uaıhurreiairnls Güul Sanatlar akademlılade tsarbar&. amtını tetkik kuyaruyorl.U" 

Milli Şef İsmet fnönn dün sabah Milli Şef gençlere: "Memleketin sizlere 
saat 10 da ".\fıntaka Sanat Okulunu 
teşrif buyurmuşlardır. Retslcümhur ihtiyacı büyüktür. Bunun için daha çok 
Okulda bir saat kadar kalarak atöl. } • • d d • 
yclcrJ gezmiş ve müessesenin çalıe- ça ışmanızı ıslıyorum,, e ı. 
ına vaziyeti etrafındn direktör, iiğ., . _ . . 
retınen ve teknisyenlerden izahat Şefın daha yuksek ve kıymettar bir 1 Şefımiz de 1lk fırsatta bu lütufta 
almışlardır. portrelerini vücuda getirmek i~in bulunacaklarını re<:sıımlarımıza tcb. 

İnönü m'iiteakıben saat 11,20 de müqaııdelerlni rica etmişlerdir. l\Iı!li (Devamı saHfe J, ııiitun 1? ÜI 
Güzel Sanatlar Akademisine ecref ,_,,........., .. ,_,,..11• 11•""'1"

1
"

1
"'-

11 
.... _,_,.,!""""""'""""11111

'"._",.." ... "-, 

~!~~~·:-::~:~=~~:~:=~~;:; ill.00 ı .ooo lık teberru!;:! t111rfedilen faaliyetten elde edilen ne- ; • 
ticeleri ve çalışma programlan hak. 
kında izahat almışlardır. Akademi- i ı, 

de; Tüı·k ressamlnrı namına Akıı - ":!::==:ıı Prenses 1\ Tevcı·van 1-;--dcmi ınildürn ;Burhan Toprak, Milli _ J y ~ 

i 1 

Kremençug'ı 

tahliye ettik 
Leningradın Dış 
müdafaası yarıldı 

Voroşilo f yeniden 
bir günlük emir 

neşretti 

l\Ioskova, 15 (A.A.) - Sovyet 1s
tınbarnt servisinin bu sabahki teb
liği: 

Diln gece kıtnlarımız biltün cephe 
bo~·unca düşmanla çarpı:mıya devam 
etnıiıılerdlr. 

11-12 eylül gecesi iki Alınan alayı 
bozguna uğratılmıştır. 406 ncı Al. 
nuın nlayı cüzütanılarının yiizde sek. 
senini kaybetmiştir. 

• •• 
llloskova, 15 (A.A.' - Kızılordu 

umumi karargfıhının 15 eylül sabahı 
tebliği: 

1 dün vefat etti 1 
1 Merhume Mısırdaki kıymetli arazisini 1 
i Türk ordusuna vakfetmiş bulunuyorlar 1 
i 
ıı: 

i 
~ Vakfiye l>ir buçak gıl 
~ evvel Hariciye 
ı Vekilimize tevdi edilmiş 

1 

M emleketimzide hayır sever. 
liğile tanınmış olan Prenseı 

Nevcivan, sekeen yaşını rnüteca· 
viz olduğu halde dün Bomonti· 
deki evinde vefat etmiştir. • 

1 

Merhume, bundan çok zaman 
evvel, Mısırda bulunan ve kıy 
meti bit milyon Türk lirasını aşaıı 
bir çiftHğini Osmanlı donnnnıaın 

f na vnkfetmşj bulunuyordu. Son 
: rndan Oıımnnla devletinin tarihe 
İ karışmış olmasına ve Osmanlı 
i donanması tabirinin vakfiyeyı 
1 hükümden aakıt addettirmek ih 
j timallerine binaen, bundan Ü• ıii 
~ (Devamı aa>-fa 8, ıütun 8 de) ~erhume Preoıeı ~evcivaı 

'\........... ..._. .... = .. ~·"' ································ . ·····························································-
11 eylül günO kıtaatımız bütün 

cephe boyunda harbetmişlcrdir. Biı \-=====s===-~B~a~k~t Ş!ll S~r~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;• çok şiddetli muharebelerden sonra : 
kıtaatımız, Krcmcnçuğ'ı tahliye et- 'ı.: 
mlşleıdir. Gayri meşru karı koca 12 cyHildc düşmanın 21 tayyaresi 
hava muharebelerinde ve 46 tayya. 
resi de. yerde tahrip edilmiştir. Bu 

(Devamı aalıife ti, siitun 4 de) Adli iJe Vekili ile yarım saat dMll"';~;:,:. , • .,,. '· ..... ' •·ı 
erıç, Arda nehirleri üzerinde 

• 

lçind~. ::esmi .devlet işlerine yer verilmiyen • 

hayatı yafıyanlar 
Peyami SAFA 

A DLIYE VekHliği, gayri 

meıru kan koca hayatı ya• 

ftyanlarla bunlardan doğan ve 

·--.............. -......... .... 
nikahı loydırdıklan için, evlen· 
melerini gayri mefru telikki et
ınezll·r; bilakis bunlann gÖ· 
zündc medeni nil ah gayri ser'i 
ve gayri mefrudur. Buı°ada 
medeni ve dini inançlann ça
t)fma11 bi.d~si önündeyiz. Da. 
va evvda içtimaidir. 

bu mulakat, sıze adliye cihazımızıidare eden inşa ed i 1 ece k kö p r Ü 1 er 
çekirdekten yetişıne bir meslek adamının 

hukuk dilinde cner.li gayri .-
hih » ad1111 alan çocuklar için 
bir karar vermek arif etinde 
İmİf. 

~ hususiyetlerini öğretecek 

H. Menemenci Müddeiumumilere 
s u ta v s i y e d e b u ı un uy o r: 

Müddeiumami· 
lerin en milhim 
vazifeleri, ciir• 
mümeıhat fl•k'· 
aları talıkikctı· 

"'!· Bu tahkik'!t igi gapılır•a, adli tahkikat Jıemen hemen 
laakrn• icada~ ısabetli bir •urette ceregan ed•r• Mezkur 
saf hada •ksılc b11·•kılan muameleleri, 114/i tahkikat 
•af lıa.ında ta111aml•111alc çok güçtiir. 

.- 2 nci sahifede okuyunuz. 

Ankarada müzakereler neticelendi -
Mukavelelerin bugünlerde imzalanması 
muhtemel - inşaat üç aya kadar bitecek 
Ankara, 15 (Hususi) - Meriçle - -----

Arda nehiderl lizerinde atılmış bu- r "\ 
lunan köpı·ülerln taınırı ve Avı-upa M · ı ı A p. y na od 1 

demiryolunun bir fın evvel açılması 1 1 1 a a 1 

için cereyan eden müzakereler bitmiş 
ve anlaşma basıl olmuştur. Bu hu. k a l a n a n 1 a r 
susta hazırlanmış bulunan mukave-
lelerin bugiinlerde imza ı beklenmek 1 
tcdir. İmza keyfiyetinden sonıa nl. 

--106.842 numara 
25 bi lira kazandı 

Dava çetindir. 
Gayri mefru kan koca beya• 

ta yafıyıınlar ikiye ayrılır: Bi
rinciler tehirliler ve nüin«'!vver
lerdir, ki bunlar arasında pek 
tanınmıt hukukçular, öğret. 
mı-nlcr, ga~etedlCI', doktorlar, 
devlet ve bilhaua haric~ nıe
~urlıı.n olduğunu yakından bi
lıyoruz. Kanunla ve ukı idare 
tedbirJeı-ile, imme hizmetinde 
buluııan iıuanlann metres ha
yatı Y•farnalaruun önüne geç· 
met< mümkündür. 

Gayri lnefn& kan koca haya• 
hııyet üç ay içinde koprulerin tamiri 
ıkmal edilerek Avrupa muvnsala ı 

tC'min edılmiş olocaktır. (Devamı uıyf. 8, ıutun & da) t1 yafı)·anların ikinci ölümü 
___________ ,.;...,.:~ köylülerdir. Bunlar gizli imam 

Sonra birkaç kadın alan k\lv• 
lüniio bunla.n tarlada birer i,: 
tihsal.~a"U olarak çahştırdığı
nı goıuyoru%. Öyle ki ban 
köylerde birkaç karılı bir aile 
ideta reri biçimde bir kollektif 
tirkettir. Burada köylüyü bir 
kaç kadın almaya sevkeden 
fey, poligami (taaddüdü zev
cat) ananesinin devamından 
ifyade Utihsale ait zaruretler 
olduiuaA göre, dava bir yan• 
dan da ikhıadidir. 

Nihayet bir köylünün birkaç 
karı alabilmesi için köyür\de 
kadın ıaymnın erkeklerinl<in. 

(l t ~n ırıh fCJi Çil 
1 

, ) 
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(Gnuu··N·%~ Tirk-Macarticaret ( H. Menemenci hususi çehresile .- M,, ~ uıasmasıııı "------- ). 
. ... . 

SiYASi VAZIYET . 

Ruayadaki 
muharebeler 

Tapu, nüfus ~e nikBh Tü}~!,~,i!.~~~nlapna- Adıı·ye Vekı·ıı· ·ııe resmAı ·ıslerı·n 
Size reoçberim diye cevap veren a ama sorunuz; sanın tatbik.atında daha ziyade 

- Tarla senin mi? metru bir kolaylıklar temin ediİmeai hak-

Tabü mahkemede,drea~. ~~hı lmıolmad.ı: __ ~:: cEvliyimb kında Macar makamlarile temas harı•cı•nde bı•r konuşma 

ve müzakereler 
B eyaz denizden Karadeniz• 

kadar Rmyarun ortasında• 
ki bütiin cephede timdi Almanlar 
tekrar h•ekete geçmif bulunu
yorlar. İki baftadanberi devam 
eden nisbi sük\m 'ft ataletin ae· 
bebini ü:uiilhareketeıinden sekiz 
yüz. yahut dokuz yüz kilometre 
u=aklatm•t bulunan Alman ordu· 
lannın biJbaua modern harplerde 
hıtyııdi ehemmiyeti haiz mühim• 
mat ve levazım ve bahusus ben· 
zin ihtiyaçlarını kartılamak olCfu· 
iu 9::-a.Ji anl&Jılıyor. Yeni cephe• 
nin gerisinde ikmallerin tamam· 
)anması üzerine taarnn tekrar 

yuva kurup kurmadı.jın an fUP.._. o yan a-.u etmek üzere Peşteye gitmiş olan Günün harp havadislerini ve 
demesi kabilinden cevap verir. Macar ticaret ataşesi doktor Ca- ya bu havadislerle alakadar 

T la be · ! b h h · · d t dahili tedbirleri okumaktan - ar rum • .. .__. • ley dün sa a fe nmıze av e e -
Kendisinden tapu senedi iateyinızt O zaman g~~eaamız mişfü. yorgun düten okuyucularımı· 

d h t alı:fettıi toprak ı k t"ft"k L- :ıın alakalarını bira:ı da siyasi u üzerinde çocukluğunu barca ıtı, aya mı v 1 j Macar ar ·eten, ı ı • yer .mı· 
...., uk t" b L-- k aya • h il · · I IA ve resmi olmıyan mevzular parraaı, dedesinin babası namına m ayy~t ır, auaaı •. az tığı, yapagı ma su erımıı. e a a-

ır ld - d d ğu d Jk d ı kt d 1 M t üzerine çevirmeyi faydalı bul. "di tapu dairesinde uzun uzun uğr&Jı ıgmı uy u gun en· a aroma a ır ar. acara .a-
.:..i pbu intikal muamelesine el sü rmemİf, fHndi oğ~u. da .. i!~ Öy· şesi~in bugünler~e Anka raya gıt- duk. 
lece yiizüıtü bırakıyor, onun oilu da, bu uhmetını vus unun !mesı muh~emeldir. • • Aşağıdaki yazıda sayın Ad-
fevkinde örerek belki uğratmıyac~k. •. · I * T~rzı ma1zemesını topl~yan }iye Vekilimizi resmi işlerinin oaJ! . t lanın sahibi büyük babanın babzaı, olelı mubtekırler - Baz.ı muhtekırle- haricindeki hüviyetile tanıya. 

sı ~~ h~e nüfusta da hala sağ gözüküyor. iri!' piyasadaki kol astan, tela ve caksmız. 
yarım asn geç ıgı f . 1 . • d • . deni halimizde dıbctleri topladıkları yapılım ıh- _______________ _) 

Evlenme, tapu, nü us 1? f."'tmlZ. e, yan~. me • · ' barlardan anlaşılmıştır. Bu sebep-
mülkiyet ve tahsi hukuklanmızda bır teseyy~p, da.magı ~emıren le tela ve astarlann metresi 300 B üyUk ve loo bir odadayım ki 
mideyi ekpten, bünyeyi hasta eden t.ahammur ha.imde hır Rus kurooa kadar yükselmiştir. ı havasında kanun ağırlığı var. 

tal 1 ~ r B · t :L b · t k •ı PerdeJer, pencerelerin yansına ka • sa ı ıaı va • kil azı erzner u vazıye ar,. - d . "k E k kll Nih 
Bu "'···bo:uktuğun tedavitini, yalnız devlet elile ve leş at sın da elbise imalatlarını azaltm'lk ar mı·. 1 !lb~i·a, ·oyu ren ak'u t a. 
~ t ·-· · .. d yette gen ş r masa ve s ne ... 

zorile yukarıdan &fağıya doğru yapmakta devam e tıgımız ~u . • mecburiyetinde kalmışlardır. A· ı Fakat, bu ezici dekorun Jıatlanııı, 
detçe sizi temin ederim ki, muvaffak olamıyecağız. F..n va:ı.ıfep· lak~dar makamlar bu hususta Adliye Vekili Hasarı l\feııeınencl"ııin 
nas tapu memuru, sekiz saat ötedeki ki>yde otura-n vatandatı zor- tahkikata başlamışlardır. • • gtiler yüzü yumuşatıyor. Diyorum 
la makamına getiremez., muhtar istediği kadar münevver olsun, * Peynir sahtlarında yenı ~ır ki : 
haya.tlannı nikahla birlqtirmek istemiyen iki retid kimsenin, bir karar -.-. fiyat. murakabe ko~ı~- - Hal tercümenizi kısaca öğrene. 
.,ah altında otunnalanna mini olamaz. yonu dun peyrur satışlarındak. ı fi. - blUr miyim? 
"' f ki h kk d ) c- İlk memuriyetim, Balya kaza. Ş bald • b". ""k tand.... kütlesinin mevcut haklannı sa· re ar arı a ın a peyn.rcı enn 

u e, uyu va ""! k"k t . · ııı müddeiumumiUğidlr. Umumt harp 
lihiyetle kullanacak bale gelmesini beklemek lazım .. Tapu nüfus ":üracaatın~ t~~ 1 ~ mı~ ve yenı te tei;'1!1en olarak orduda hiı.met et· 
ve nikah iflerinin ıslahı, dijer birçok bünyevi itlerimi:ıin salBh bırBkarara .. agtamtış ır.l tim. 1918 den sonra, Sandıklı müd-

1 ak ifl • C • una gore op ancı ann pera· deiumumis.1 tayin olundum. Bllahıre. yollannı takip edecek, bizim ro ümüz, anc maar e, ıç ımaı kendecilere yaptıkları satışlarda eıra ile Beyoğlu Müddeiumumi mua. 
hayahmızı kırbaçlamıya ve bu intizar devresini kısaltmaya inhisar teneke başında 35 kurut fire pa- vınliğine, ayni yerin baı;ıı muavinli-

eder. rası ten:ı:il edilecektir. ğlne; İstanhul mahkemelerinin bir. 
Cihad 9A RAN * lraından çıkanlan pirinçleri leştirilerek Asliye mahkemeleri teş. 

=====1-- Irandan merkezi Avrupa mem kil edilmesi üzerine, bunlann Müd· 
-======--=============-====== leketlcrine gönderilmek üzere çı- deiumumilik baı muavinliğine geç. 

kanlan külliyetli miktarda pirinç tim.> 
- Zannedersem, İzmlrde de me. Haydarpaşaya gelmiştir. Bu pi-

j muriyet yapmııısınız? 
rinçler de Suriye ve randan çıka- c- Evet. İstanbuldan İzmlr Asli-
rılarak memleketimize getirilen ye mahkemesi müddeiumumisi ola -
diğer mallar gibi transit depola· rak ayrıldım ve orada Ağırceza mah 
nna alınmıştır. kemesi :Müddeiumumillği, İzmir A. 

Yeni• lstanbul ğırccza mahkemesi reisliği vazlfele· 
rlni de yapbm. Daha sonra Adliye •• Ya.ıan: KANDEMiR .......................................... 

TUrklatanın merkezi idaresi olan Tafkent 
tehrlne on yedi gUnde geldik 

Emniyet Müdürü Vekaleti Ceza İşleri Umum llüdüıü, 
Vekalet Mtistcşan oldum. Mardin 

Vazifeye başladı Mebusu seçildim ... > , 
- Ki o zaman Seyhan ve İçel 

Mlgesl Parti müfettişiydlnlz. ŞlnMli, 
müsaade ederseniz, biraz da hususi 
hayatınıza girmek istlyeccğim. Me
sela, şahsi meraklarınız? 

Şehrimiz, Emniyet müdür)üjiü-
Khr.billr .. Beni de gideceğim yer- Şimdi seyahatin bu kısmını bizzat ine tayin edilen B. Kamran Çah· 

lerde, ayni akıbet mi bekliyor~ . Ce.~al Paeamn ka~emln?en dlnllye-ıruk. dün sabahtan itibaren va:ıi-
F akat bu dlL,llnce, bende hıçbır Cl'gız. Paşa, zevcesı Senıha Hanıma fesine başlamıştır. 

zaaf husule getirmiyor. Kural'lanm. yazdığı 2 ağustos 920 tarihli ınek. Yeni Emniyet direktörü uzun 
da h\çbh· tebeddul icrasını düşün. 1 tupta yolculuğunu aynen oöyle an. zaman İstanbul Emniyet teskila· 
müyorum Ya zavnllı vatanı kurtar- 1 !atıyor: d b l j t b ,~ E 
mak, ya ~nun uğuruna en büyük fe. c ... Asyanın ortasından, Türkis.-ltı·n ~ ~J.~ı..~~. ve t s ~n ud"I m
likeUPr ve 1nahrumiyetler içinde tanın merkezi idaresi olan Taşkend nıye mu ur ugune. ayın ~ 1 m~-
terki hayat etmek, işte ~·cgunc eme. şehıine, evet l\Ioskovadan buraya de~ ~vvel .. B~~~.ekal~t ~r~~ daı-
lım budur. Bu emeli bipcnn takip tam on yedi günde geldik. resı dırektorlugu vazıfesını ıfa et. 
ederken, bana en zl;yade kuvvet ve- Yaya mı zannettin? Hayır Ha. mi{ıtir. 
ren şey de, ben ölduktcn sonra se. yır, şimendiferle geldik, Bu ıı~·blçinı lstanbul Emniyet müdür mua
nln, cvliıtlanmın b:ı ında bCıyük bir ,ımendJfer diyeceksin. Yok, hiç te vinliğine de, Polis mektebi müdü 
mctancUe onların 1 l kb. lile_ ıştigal taaccfip etme! Dort beş defa sahip rü Ahmed Demir tayin ed imiş 
edcc !iıı hnkkındukl kaloı ımanım. d · iştirmlş, koprüleri durt bce defa ve dün vazifesine başlamıştır. 
d r.> 1 ri 1 U t hıip e ılml~ olan şimendifer hat. Bundan başka Emniyet mü-

Cen :ıl Paşa hu c ır e n vaz ye • tının bu tıcdit ihtllü! devrinden d"" r·-·· ·· ·· ·· b ··d·· ·• 
ni nas•l g dec kl rıni iyice t tklk sonr~ bile ba şekilde iş!iyebllmesl Bur ~gu d~?uTu şu de ı~u kuru 
e tikten sc ı iti, k r rını vcrt~:or vke yine bir muvnffakıyettir. Eur .ane ı.~d- uzun ~ ı·-. n ara 
d 1hal onlann kıvafe ıne gırcre , l\l k d k mnıyet mu ur muavın ıgıne ta• 
aı kal hı) ığını da t;aş ederek arala. ı·a ;si ova ·~ f1 tık~~ :ç ~n son. yin edilmiştir. 
nna kaı ı,ıyor, esir dolu bir vapura denileonga bnl e kr aba ı n e ld"k:ımaBra Yeni Emniyet müdürü K&m· 

. r asa aya ge ı ·. u , .. .. . . 
aUı~or. A 1 rd knsabada dört gün bekledik. Dört ran Çahruk u ve mudur muavını 

Bu vakpukr evkv~Jlul"k Rcüvka e va 1~
1 • gfin sonra hareket ettik. Ertesi ...:ın Ahmed Demiri tebrik eder yeni 

Oradan ır nr ış ı y vagon ... k . eou "f l . d ff k" ti d" 
rına b;ndirlldiler ve çok geçmeden a ş:m1 lizerı Orenburga geldik. Ba va~ı e enn e muva a ıye er ı· 
.... k ti t"l şehır Asya Ue Avrupa kıt.alarmın lerız. 
.ıuoa ovaya ye ş ı er. h tt M t k' d di 

Cemal Pıış:ı, yolda, Rus esirleri. a ı muş ere ın e r. Murakabe 
nln ıüpheslnl davet etmemek için Ruslar bu eehre çok ehemmiyet komisyo

n unun kömür 
satışları için yeni 

kendine hasta sUsü verml~i. Konuş. veriyorlar. Burası için Aayanın pen 
maktan çekiniyor ve bu arada kulak cercsidir, diyorlar. 
kah6rtarak mfimkiln olduğu kadar Seyahatimiz mükemmel bir ya. 
:Ru!!(a öğre miye çalışıyordu. taldı vagonda oldu. Yemetımlı:I pi. 

Paşa, Moskovada bu trenden iner ş.irlyorlar, her hizmetimizi mükem. 
inmez, o peripn hal ve kıya!eUle melen garüyorlar ve bizi hlçlıir ıey. 
soluğu, doir• Sovyet Haı-lciye Ko. den mahrum bırakmıyorlardı. 
mı erlitlnin kapısında almı .. .t.ı. Ru!lar refakatimlze bir tcrcOman 

Yazd ttmıı: gibi, bin müşkülltla lle ilç mOseJlnh neler de verdiler. 
Çlçerinin yanına girebilen ve ~nunla GUle eğlene, hiç canımız aıkılmadan 
çabucak anla an Paea, daha bır çok on yedi gün vagon içinde kaldık. 
lnü'ikatlardan, mOza'kerelerde~ ve Samaradaki intlzanmız C3nasında 
bu arada diler Sovyet rfiesasıle de Siberyııdan gelen bir Osmanlı üsera 
temaslardan sonra her noktada ~a- kafilesfle mOlAkl olduk. Zabitan ve 
mamen mutab1k kalınarak Tilrkıs • efrattan mürekkep olan bu biçare. 
tana doğru yola. çıktı. Cemal Paşa lerln, bizi gllrOr gl:lrmcı: giSsterdik. 
Bedri Beyle blrlıkte Taşkende va· !eri muhabbet ve samimiyeti görsey 
rınca, orada bir mfiddet içln karar. din sen de ailardın. • 

gih kurdular. Niha~·et onlardan da ayrıldık. 

Bakışlar .................... 
Taşkentte fevkallde mfikemmel 

bir istikbal merasimi yaptılar. Bu. 
raya bir çarşamba günU geldik. 

(Devamı var) 

bir kararı 
Fiyat murakabe komsiyonu 

dün kömür aatıflan için yeni bir 
karar vcrmittir. 

Ş:mdiye kadar yapılan tetkik
ler neticesinde ellerinde yerli kö
mürlerden bulunan toptancıların 
perakendecilere gayet az mal 
verdikleri ve bu suretle halkı pe· 
rakende fiyatlarile toptancılardan 
mal almıya mecbur ettikleri an
lafllmıştır. Bunun ü:ı:erine mura. 
kabe komisyonu bir tedbir olmak 
üzere Bulgaristandan gelen kö
mürlerin de kayıkta perakende 
fiyatına satılmasına müsaade et
mitıtir. 

Bu suretle halk daha iyi evsaf-

c- Bahçe yetiştirmeyi çok seve. 
rim. Bizzat aş1ladığım fidanları, ge
lişmiş birer ağaç halinde görmek, 
bana sonsuz bir zevk verir.> 

- Ya çiçekler? 
c- Tabii onlar da... Ama, ağ-aç. 

lan tercih ederim. Bir de, umumi • 
yetle hayYanlara sempatim vardır. 
İstanbuldan aynldığım uzun seneler 
içinde, bunlarla meşgul olamamış -
ttm. Nihayet, Ankara, beni, yeniden 
e ki zevklerime kavuşturdu. Şimdi, 
beş scnedenbcri gece, gtlndüz uğra. 
şarak ağaçlık bir hale getirdiğim ge. 
niş bahçem, en kıymet verdiğim yer
lerdrn biridir.> 

- Btr parça da kitaplardan bah
tıedelim ... 

c - Mesleğime ait tetcbbulan hiç 
terketmem. Her gün, mutlaka mes. 
!eki mütalealarda bulunurum. Ka· 
nunlan, sık sık metinlerinden okur 
ve tekrarlanm., , 

- Üzerinde durdujunuz hukuk L 
timleri kimlerdir? 
c- Cevdet Paşa... Onun, tasnif 

ve üslubuna hayran olduğum Neta. 
yicnlvukuatını elimden düıOrmem. 
Ceza hukuku ilimlerinden Garro, 
benim için en feyizli bir kaynakbr. 
Hukuk üstadlarından MOnif Paşa 
ile İbrahim Hakkı Patayı hürmeUe 
ananm. Münif Paşanın Medresei 
Hukuk kUlllyabndald cMukaddemei 
11lm ve hukuk> unu fırsat düştükçe 
okurum. İbrahim Hakla Paşanın 
l319 da basılm1ş olan cMukaddemel 
ilim ve hukuk> unvanlı risalesini, 
keza ..• Mahmud Esad Erendl mer
humun cTelhisi Usulü Fıkıh> un -

ta o1an Bulgar kömürlerini pera· 
kende fiyatına almayı tercih ede
cek ve toptancılar da ma1lannı 
piyasaya dökmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Bu tedbir müessir olmadığı 
takdiTde komisyonun yeni karar
lar almaııı muhtemeldir. 

Vekil diyor ki : 
Ağaçlar .,. /idanlula meıgul olmayı •nerim, 
/canan/arı dai111a göz.den geçiririm, Miinif Paıa 
ile /bralıi'lll Halclcı Paıagı lriirmetl1t anarım, mesleki 
laaqatımda bana haz tJerecek birçok hatıralarım tJar 

İstanbul bllkimlerlnden iken, tekaüt b.tlamıt oluyor. 
oldukt.nn sonra İzmlrde oturan De.. Fakat bu taarruzun ciddiyet 
nlzJıli Hasan Saraçoğhıdur.) ve fÜmulünü Alman tebliğlerin• 

İşte, bu neticeden duyduğum he. den ziyade Sovyet resmi tebliğle
:1:ccnııı elan muhnfazn etmekteyim. ri bi!dirmektedir. Son Rus tebli
Qilııkil, :irkct, bu hükümle ılk defa ğinde Kennençug fehrinin Rua
olnrak hükumet ı;üfuzunu duymuş hır tarafından t8!ı1iye ~iJdiği ve 
bulunuyordu. Böylec.e,. yü:le.rce ya - Kızılordunun buhavalide Dnieper 
b:ıncı amclc~ın l)',':ııııh_Tkurük latr_nclcf nehrinin prk sahilinden de çrkı1· 
aln11ştı. Vakııı, ş r11.<·t, u ·mı s ın:ı 1 d"·. h b ril . tir Bu ,eh ·r 
etmiııtl. Fakat İstinaf ve Temyiz .•cı . a er ve mıı • • 
nınhken clerı, aleyhteki karan tasdik , ,ımdıye kadar Alman~ann geçh 
eylemiş erdi. 1 mi>:e çalıttık~a~ genıt mecra 

Bir kaç ay sonra Balyadan zahit Dnıcper nehrının f&rlcında bulu• 
namzedi olarak ayrılmıştım. Talim- nuyor. 
giihtaykcn, n'ahkeme baş katibinden Ayni zamanda Alman pike 
aldığım mektupta keyfiyet bildir!ll. tan-"re1eri Kının büyük yanm 
yor ve 100 lira cezanın malsand1ğı- adasını Rusyanın karuına bağla· 
na teslim olunduğu yazılı~·ordu. yan Or yİlni Pere.kop berzehında

Memuriyet h:ıystımın ilk aylan- ki istihkamJan bombaladıktan 
na tesadUf eden bu muvıı.f.fakıyetl bildirilmektedir. Anla,ılMt Al· 
hiç unutamıyorum. manJar Kafkasyanın kapısı ( Roa-

Adli1e Veldll Ha1an Meaemencl Ağırceza Reisliği yaptığım sıra- tof) üzerine yürüdiikleri zaman 
lardn '' lu ile evlenmesine mani ol- sag~ cenahla-nın Kırımdaki Rus vanlı eseri hakikaten çok yüksek d d -' ı b. ihti ""ldür '' 
uğun an uo ayı, ır yarı o - kuvvetlen" tarafından mezkur is· kıymette bir ilim ınembaıdır. mek töhmetile maznun ve uzun za. ehd" 

Üniveı"Sitenirı neşrctmektc olduğu mandnnberl mevkuf bulunan bir kız tihkamlara dayanarak t ıt e-
eserleri de memnuniyetle takip edı. hakkında tefhim ettiğim be.raet ka- dilmemaini istiyorlar. • 
yorum.> rannı da her zaman .hatırlarım. Kermençugun ıukutu ıle Uk· 

- Beğendiğiniz bir kaç mütefek· Yine Ağtrceza reisi iken, ibUias. 1 raynanın merkezi Kiyef dahi. teh-
kir ve edib ismi verir misiniz? tan maznun oldukları halde serbcst- ı likede kaldığından buradakı va· 

c- Ziya Gökalp (*)... Tevfik çe mahkemeye gclip giden ve birer ziyet ehemmiyet bulmuftur. Ural 
ı.;kret... Alfred Föyye... Şarl bahane ile m~hake:neyi gec.iktirmi- dailanna kadar bütün Rusya 

J ~·;lesleki en heyecanlı batırala. ye uğraşan bır vilayet malıye me. düzlüktür. Yegane dağlık tarafı 
rınız nelerdir, acaba? murları he~eti hakkında toptan ver. İlmen gölü ile Volga ve bunun 
c- Adliyecilik, insanı dalma ha. dlğim tevkıf karan, beni çok mü- b 0 'yük kolu Oka nehrinin mem• 

yat ile karşı karşıya bulundurduğu ~ehassis eden hatıralarım arasında. b:lannın bulunduğu Valde.y dai· 
için diyebilirim ki heyecan, bu mes- ır. landır 
!eğin zaruı-i 1caplarındandır. Ben, Dunlnr anlatılmakla bitmez. Zira, Kı~lordu cephesinin merkez 
mesleğimde, en yüksek heyecanı, memuriyet hayatımın uzun seneleri, •--- d T' k Al 

en yüksek derecelerine kadar hare. kısmı auıuan anı unoç~n. o • 
masumiyetine kani olduğum bir maz ket ve faaliyete nıubtaç olan ve in· manian bW::ada futmak ı~ın haf· 
nunun, beraet hükmünü dinlerken, sanı daima heye~·an verici hadise. talardanben mukabil bucumlııır 
vicdanında beliren huzurun, ona ver. • b rT •• 

lerle karııı ka.,..,aya gct.iren Müddeiu. yapıyordu. Son ha e ere gore, diği sevinci görmekle duyarım. ~- ·~ 
mumiliklerde geçmiştir.> Almanlar burada da bazı Rus Şimdi, size bir kaç hadise anlata. ik 

yım: - O halde, bu makamlan iegal kuvvetlerini imha ett ten sonra 
eden mcSlekdaşlarımza bir hitapta Volganır. yukan mecrasına sark· Balya kazası, Slmlt kurşun made- ? 

ninln merkezi olmak itibarile, Umu- bulunmak istemez misiniz mıtlardır. 
mi Harpten evvcl çok mühim bir yer c- .Müddeiumumilerin en mühim Daha yukarida Alman)H Le· 
vaziyetindeydi. O~ada, 0 zamana gö. vazifeleri, cürmürue~hut vakaları ninıradm dıt iatibki.mat hattını 
re, Türkl)cnin hlçbir tarafında gö. t:ıhkikatıdır. Bu tahlnkat iyi yapı· yararak bu tehri yakından ihata 
raJmiycn bir amele faaliyeti vardı. l lırea, adli tahkikat, hemen hemen etmİf bulunuyorlar. Şimdi bü• 
Madeni, yabancı bir şirket işletiyoT- hukme kadar isabetli bir ~u~tte k c~ tün siyaset alemi bundan sonraki 
du. Gilnfln birinde, Müddelumumm. reynn eder. Mezku~ sa!

1
t ı:h~·ksı t siyasi hareketlerin istikametTerinİ 

ğe bir dava geldi. Mevzuu, şirketin bırakılan muamelele ' a 1tMa ta •
0 

için Rusyanın ortasındaki 
ocaklarında yabancı amele kulian- safhasında tamamlamak çok güç ur. yıh • hl lif t '-at nnda 

· · n t •t edecek blr çok hatırala- cep enın mu e mm ıt-K a mnsıydı. Maden nıznmnamcsınin o unu cyı b". "'k 
. kitk" bük ü " b rım vardır. Bilvesile şunu söyUye - cereyan etmekte olan uyu mu· ., a ı ı m ne gure, ya ancı a - ·r bel • t" ı · · b ki k 

mele istihdam ettikleri sabit olan ylm ki adliyede en mfihlm. vazı e hare erm ne ıce erını e eme 
efrketlerden birinci defası için yilz Müddelumuml ile Sorgu hilkımlerln_e tedir. 
lira para cezası alınır ve tekerriltiln tcrettilp etmektedir. Gerek M.üddeı. Şimdiden pyet mühim siy~ti 
de imtiyaz fesholunurdu. umumilcrln, gerek Sorgu bakımlerl· müzakereler yapılıyor. Macara• 
Davayı açtım Ye takibe ba~adım. nln geniıı iha~ ve tecrfibe aa:lb! ol. tanın devlet tefi Amiral Horty 

maları çok lazımdır.> Führerin. • R - ~-•.:? • ka-)lubnkeme g(lnü, Balyada bulunan ................................................ usy.a.ıuu unıumı 

etrketın avukatı ne ayrıca tevkil e. Nikah merasimi rarPbma pıere1ıc müzakerelerde 
dilen iki avukat geldi. Bunlar, birer bulunmuıhır. Şimdi bunlann 
birer sllz alarak, Balya kazas1 mah- Mes'adet Girgin lle fistteğmen neticeleri Macaristan parlamento. 
kemesinin davayı rüyete salihlyeti Fahir Sözblr'in nikah merasimi dfin auncla tetkik edilmektedir. B-a 
olmadığını Dert sürdüler. Mahkeme, öğleden sonra Emlnöntı Evlendirme müzakerelerin batanda Macar or
MUddclumumiUk makamının mütale.. memurluğunda tarafeynin akraba ve dulannm kendi önlerindeki Kıul-
asını aldı ~e benimle mutabık ola. dostlarının buı:urUe yapılmıttır. Ye.. rd kıtalannı (Dnie er) e kadar 
rak vaki ltırazlan red ile avukatla- ni yuvaya saadetler dileriz. 0 ~- .P • 
rı, dnvanın esası hakkındaki mUda- sürdukten sonra takıp ~eceklerı 
faalarını yapmıya davet etti. Avu. battı hareket ıelmektedir. 
katlar, mUekkilleri şirketten bu nok-, Beden terbiyesi Diğer taraftan Finler dahi 940 
taya kadar müclnfaaya mezun bulun. k 11 f 1 1 senesinde Rusyaya bırakmıya 
duklnrını söylediler ve muhakemrnin mu • • • r mecbur kaldıklan bütün araziyi 
batka bir güne talikini istediler. l\lü • u b a ., 1 • r 1 ,imdi &eri almıt bulunduklann-
teakip celsede, f stanbuldan gelen a. e e 11 m l ı J a C a k dan Rusya ile sulh akdedecekleri 
vukatlann da işt!rakUe cen~yan eden • lmuttur Finlandiya Jbrİ• 
muhakemede, suç sabit görülerek, ~yı No azın b; haberi kati suret• 
maden şirketi 100 Ura para cezası- Ankara, 15 (Huaust muhabiri. cıye • • • A d" 
na mahkum edildi. (Hükmü vuen, mizden telefonla) - Beden Ter. te tekzip et!•: F~an ıy~m~ 

biyesi mükeJlefleri reamt elbise V atinaton Sefiri de bır mavı ki· 
(•) Adliye l'ckilimiı:i11 Jdltilplınıu. ile vazifede bulunduklan s1rada tap nqrederek F"mlandiyanın 

sinde (Milli lJfremua) koleksf11onU11u rastlıyacakları subaylan selim - Sovyetler Birliği ile sulh akdet-
Gayri me,ru karı 

koca hayatı 
yatıranlar 

gördiim. lıvacaklardır. tikten ıonra da geçen on sekiz 
~~~!-!~~~~~~--...... ~-~~~~!:!!""!!!~!'!!~~~!!!!!!!'~""'"!'---~~-~----~----·---~--------~==---~~ .... ~---~...,.""'"'~ ay içinde rahat bırakılmayıp b:r 

Ta•flirin Edebi Tefrikası: 11 

Peaami SAFA ···························· 
den fazla olması lazım gelir. 
Eğer böyle ise, dava, ayni 
zamanda demografik (nüfusa 
ait) tir. 

Bu üç sebebi ortadan kaldı
ran içtimai, iktuadi ve demog· 
rafik müdahalelerin dıtında, yal
ım hukuki ve zecri tedbirler· 
den hiçbir fayda beklemeyiniı. 
Amme hizmetinde bulunan ;ıe
birlileri ve münevverleri met
res hayatından ayrılmıya mec• 
bur edebilecek olan kanun, 
gayri metru kan koca hayatı 
Y&flYaD ve ıayri metru çocuk 
yapan köylü üstünde tesirsiz 
kalır. Çünkü tehirliler ve mü· 
nevverler, köylüyü bu yola sü
riikliyen içtimai iktıaadi ve nü· 
fuaa ait sebeplerin dıtındadır· 
lar. Onları metres hayatına 
aevkeden tereddi amilleri de 
içtimai, batta bazı hallerde ilr
baadi olmakla beraber büabü
tiia hafb soydandır. 

Bütan fikir adamlanmm ve 
mabarrirl..a.mi ·imim de tele
._ tekrar tahlil etmek iltediji. 
mis -lıa awww iiltlDe bp• 

------ iıa. 

~ID~l!JCblbarn ~ll(;~o~ 
MW$WJ RÜYALARI •• ~ 

Yazanı Ahmet Hamdi TANPINAR .......... ················· ·································· ................ . 
Hakikaten vaziyeti çok vahimdi. ' Hayır bu kabil değlldi. Sonra kinı

Bu kaldırılan cesed kendisinindi, bilir kara haberi kendinden evvel 
Sabah olur olmaz bütün şehir onun oraya varmıyacak mıydı? İşte tek. 
kazaen bir yangında öldiiğiinfi i5!te. rar, tanımadığı, bilmediği sokaklara 
cek, gaıeteler yazaca~~ eş dostu ce. dalmıştı. Yolunu kimden soracaktı? 
nazes.lne. geleceklerdi. OlümUnfin mü- Bütün bu ızbrap içinde bir tek nok. 
nnsebetsız ecklt bertaraf, - hem ne ta ona hepsinden garip r.ellyordu. 
kadar münasebetsiz bir ölüm, bir Yarın isterse kendi cennz; merası. 
meyhanede sızarak ölmek, herkes minde bulunacaklı. Oh bu çok fakir 
klmbillr ne duşünecekti? - O yaşı - küçCık bir merasim olacnktı beş o~ 
yordu. Sırf kendi zekiislle ve lsUsııai dost, bir iki akraba ..• O kadıır, fa_ 
ruh kablllyetile tedarik ettı;ti bir kat isterse bu kilçfik kalabalığın 1çl
başka varlıkta yaşıyordu. Butün ne o da kanşabllirdi ve en ehemmi. 
dünya tarnfınc.lan duyulac:ık ölilmU- yetlisi bu idi. Birdenbire kendisinin 
nün hayat.ile etrafı arasında açacağı hakikaten büyilk, efkarı umumlyeyl 
uçurumu gayet vazıh g6rüyordu. işgal edecek kadar büyük bir adam 

Bari bir An evvel, evine gitse ve olmadığına milteesslr oldu; etrafın. 
ihtiyar anasına meseleyi ıınlatsaydı. dakllerin kendi hakkında neler dil. 

Fakat onlara ne aöyliyebllirdiT ıilndüğünü öğrenirdi. Bu hakikaten 
cYann 1abah benim .bir meyhanede meraklı ve garip, hatta eilenet!li 
yandığımı işltecekalnıa, sakın inan- bir şey olurdu. 
mayın bal Ben yanmadım ... O benim 
birinci varlığımdı, ben asıl hayabmı 
Ye ruhumu başka bir yere naklet. 
miştfm, tıpkı bir nden &bfirfine eş. 
J'llJ'I nakleder dhl •. ·• Buna inanırlar 

~' ··-··· ..... 
Benunla beraber ne olursa o]ııun 

ba merasimde bulunacaktı. cBelld 
de bir nutuk 16ylerlm.• dedL cEier 
beni tıumuyacaldanaa -ir olur
- .... Utllr ltlr ... .o,ı..ı. 

yeyim!> Herkesin cenazesinde söy. 
lenlyordu ya. Bahusus bu nutuk 
dünyada söylenen cenaze nutukları. 
nın en do,'l"Usu, en saliihiyetllsf ola. 
caktı. Abdullahı dünyada Abdullah. 
tan başka kim anhyabilirdi7 Hem 
bu biraz da Hizımclı. KilcUcük, orta 
lıkta kayboluvermiı denecek kaclaT 
küçük hayatının etrafında o kadar 
çok ve manasız şeyler uydurulmuştu 
kl... Bir hayatı yalanlarından tc. 
mlzlemek, oııu olduğu gibi, sadece 
kendi hakikati olarak ortaya koy. 
mak güzel şeydi. Şüphesiz ılkönce 
bir meyhanede çılan yangın esna. 
sında yanıp ölmenin felaketi üzerin 
de duracakb. Herkes b1Uyordu ki o 
içkiden hoşlanmaz, böyle yerlere pek 
nadir zamanlarda, sadece eş dostu 
görmek :için giderdi. Bunu vereceği 
nutukta iyice tebarüz ettirmeliydi, 
hatta makul, bilyük ve inııanl bir sc.. 
bep bile bulabilirdi, meseli içki milp. 
telası bir arkadaşa nasihat vermek 
için oraya gibniş olabillrdl. 

Bir merdivenin basamağına otu. 
rarak düşündü. Bunu söylemek blraı 
yalan olacaktı. Fakat (tıpkı hoca • 
sından müsaade tsUyen bir çoeuk 
gibi parmağinı uzatarak) cbir defa 
için .•• ve bu kadar zaruret karşt . 
~nda ... > Evet, bu yalan ururi idi. 
Bunu kararlaştırdıktan sonra nut. 
ku tertibe bqlad1: 

cAzia dlnleyicılerlm, bugfln huln 
oldufu kadar nldtals &lflmbe hep 
1ıerüer ailadtlımıa .üclullü Lalm 

en yakın dostumdu. Hayatımız baş. 1 ya Dadı cinsinden bir piyeste ciddi. 
tan aşağı hep beraber geçti. Aşagı yeUe rol almış bir Kral Ödip veya 
yukarı ömrünün her anına, oun en Ant.igon, yahut, Otello tasavvur e. 
)•akın noktadan eahlt olmuıı bal unu· din.. İşte za\ allı Abdullahın hal•a. 
yorum. Sadık bir g6lge ısrarile her tı ... Fakat bu talihteki Paradoks bu 
noktasında takip ettiğim bu hayatta kadarla da kalmaz, daha ileri glder
insanlıın aliikadar edecek büyUk, di. Abdullah" bu rolü farkına ,•arma. 
fevkalnde vaknlar, muazzam zafer. dan sonuna kadar böylece '>ynasay. 
ler, neticeyi nesillere yadigar kala. dı, yine mesut olurdu; büyilklük ar
cak tecrübeler yoktar. Doğrusu iııte. zusunu, tabnln edilmemiş azamet 
ııirse o küçük bir tallhti, fakat bu duygularını bir yığın küçü!.c şeylerle 
kilçük talih büyük bir ruha eklen· doyuran ve bo yüzden mesut olanla. 
rnişti ... Bilmetn ki böyle bir t<>1.adın ra hayatta, ne kadar çok tes:ıdü! e. 
ürpertrniyeceğ-i bir düşiınce var mı- deriz. Şu kansını veya çocuğunu bir 
dır? .. > Gidiş fena değildi, bundan 1 hiç için azarlıyan koca veya babanın 
sonra kısaca hissiyatını anlatncnk, çehresindeki ifadeye bakın, size der
ınerhumun iyi kalbinden, fcdakıır vo hal Çaldıran meydanında YaYUT.u 
vefalı olu~undan bahsedecek ve Şliylo h:ıt rl tmaz mı? Halbuki yaptıirı iıı 
devam edecekti: cO başka bir yıldız.. ne kadar g{llünç ve kOçük. Peku:ıı 
da dofmuş kadar bu toprağın hesap. göz yumabileceği bir hiçin Ozerir•de 
lnrına, zaruretlerine yabancı idi. o. ısrar etmekten başka bir şey d0ı;.n, 
nuıı için çok defa biçare olurdu. fakat gözlerinde yanan şimşeğe, du. 
Büyüğe ve istisnalye karşı duyduğu daklnnn titriyen hiddetine ve yüz. 
aşk onun zahiren çok sakin gı>rüncn deki mehabete dikkat edin... Iliraz 
hayatını zehirlerdi. Kendi lll'dü;':ü sonra kendisinin de lüzumsm bula
ai":ın içinde boğulan bir örümcek gibi. cağı bu ifratı ne kadar ciddiyetle 
Tehlikell ruh haletinin hazırlaclı"."J benimsemitı··· Bütün hayat bu cins 
vnzl:;etler içinde çırpınır, duru1·du. beyhude sar/edilen büyüklfik hisle. 
Talihi küçük bir vodvil muh:ırrlr"y. rile dolu ••. Abdullahın felaketi 1016. 
dl. Fakat o bu vodvili bir Soroklis nil yapukcn sık sık uyanmasında, 
veya Şekspir tiyatrosu imiş trıbl cid. etrafındaki ıeniyetle en zallm ve 
di ve muztarip yaşardı. Onun !çin müstehzi mlnaııında temasa l,"l'lme -
hayab dıearıdan gülünç ve 1ç tara. sindeydi. Onun içindir ki bütün ha. 
fından büyük ve azametliydi. ım · yatı yanm kalmıı jesderden, tama
mem farkına vanyor musunuz~ Hı>. miyetini bulmamıı hareket batlaa
pimbln 118)'nlderkea • kadar sildi- Rlarmclaa ibaret bldı. O bGtiln 
l6mGs,.. .......,,.. ...... w. '~ ... ) 

çok tecavüz ve entnlcalara uğra
dığı ve binaenaleyh Rusya mese
lesi kati olarak balledilmedikÇ9 
Finlerin Almanlardan aynlmay1J1' 
Rusya harbinin sonuna lcadar fe• 
dakirlık yapacaklamn bild!rm;_,. 
tir. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 
--==-
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ı Vecizelerin şerhi ., 
t ... "''}'l:j';;-··;. ·~:,.am:!ı, 1 

her teYtl•n, •n adi oe en 
it a h T a m a n c a laarelıetten 
(azla, İn•anın ••cİys lcuv-
oetini gösterir. ••• 
İkdam ve tahammül, yahut ta

hammül ve ikdam, yani hayatta 
kartılaıacaflmız herhangi yfikıi 
yfiklenr:ıek ve bu yüktin altından 
kalkarak daima ileriye gitınek 
şüphe yok ki seciye kuvntiııc 

.ayanan ve seciye kuvvetini de
neyerek onu bfitün gerçek ııiD'a· 
sile ortaya çıkaran en taabeUi 
mlyardır. 

İnsan hayat yolunda gaztı ka
rna11r, ayap kayar ve dfiterse 
büWn bunlar seclye ualından 
ileri geJir. 

Seciye kuneti, en bil7Qk kın
ftttlr ve ber bly6kltt ba bY. 
m. da 



TASVİRİ EFKAR Saldfe: s 

"ıradei Milliye,; 

SON HAa-·ERLE 

Dünya harbi " Catalağzl saıtraliıiı iışaatııa 'aslaı~ı 

\Futbol müsabaka 
talimatnamesi 

747 inci gtln1 
1 

16T rİnİlulİ 1935 tariaindeaheri cUlus» .:dıy)a çıkmakta olan 

v-:A.Jlk.r.da l O Ki.mınusani 1920 tarihindenberi ne~dil
melde bulunan cHi.kimiyeti Milliye> gazetesinin bir baflangıcı, 
bir ceddi vardır ki bunun adı da cİradei Milliye:& dir. 

clradei Milliye> milli ihtiJi.lin ilk orıanı n bayrağı idi. O lnglllz labllll 
da cHikimiyeti Milliye • Ulvn gibi Atatürk tanfmdan tesis n KAHlRE, 15 (A.A.) 
nep-ettirilmitti. Her ikisinin de milli inkılap tarihindeki mev• Ortaşark İngiliz kuvvetleri umu. 
kileri ve rolleri çok mühimdir. ml karargilunın teblitl: 

clradei Milliye» gazetesinin tesisin'denberi tam yirmi iki Cumartesi • pazar gecesi Tobruk 
...-... ......,.iıü •• Yini bu --tenin ilk niiaban 14 Eyim 1919 da cephesindeki kuvvetlerimiz, müdafaa 
_..... •-r--r- •-- hatlarımızın §ark kısmı karşısındaki 
da çıkmıfbr. Ve bu JUi da bu miinasebetle yuılııuftır. düııman menilerine muvaffakıyetli 

4 Eylw l 919 tarihinde Sıvas kongresinin açı1mu1111 mütea- bir baskın hareketJ yapnuşlardıı·. 
kip Sıva.ta heyeti temsiliyenin fikirlerini ve kararlannı nefl'etmek Bir İtalyan zabit.ile üç nefer esir 
Ü.Zere çıkanlmıya baflanan bu gazete hakkında aon günlere kadar erilmiştir. 
maliı:matırmz maalesef pek eksikti. Gazetenin sahibi ve meıul İstibkamatın muhtell! mıntakala -

il nnda düşmanla pek yakından çar -
miidürü olarak gösterilmif olan Salahaddin UlusaJ Erk ' e teması- pışmalar olmuştur. Düşman ağır 
mız bize bu bu:;usta oldukça bilgi temin etti. Ayrıca. o zaman zayiata uğramıg, mevzilerimiz anün. 
gazeten.in basıldığı vilayet matbaası müdürü Abdülkadir Sözenle de yirmi ölü bırakmıştır. İki asker 
muhaberemiz İle ba bilgileri geniıletti. Fakat maalesef bunlar esir aldık. 
bu kısa bende sığmamaktadır. Alman tebllll 

İlk nüsbalannm makaleleri bizzat Atatürk tarafından dikte BERLi.V, 15 (A.A.) 
edilen ve kendilerinin direktiflerile nefrolunan bu haftalık gue- Alman tebliği: - fngilterenin 
te, yurdun her tarafına, hatta İ!!gal edil~ mmtakala.ra kadar da- şark sahilleri açığında dün gcee sa • 
iıtılıyor ve millet tarafından kapı,ılıyordu. vaş tayyarelerimiz bir kafile ile ee.. 

yahat etme1tte bulunan düşmanın 10 
Kendisinden beklenen vazifeyi hakkile görebilen ba ga.ze- bin touluk bir nakliye genıisinl b::ı-

te, hf:yeti temsiliyenin Sıvasta bulunduğu müddet zarfında on tırmışlardır. 
dokuz nüsha çıktı ki, bu on dokuz nüsha, büyiik ibtili.lin mi.nasını Şimali Afrikada Alman Stukala:ı 
ve hamlesindeki kudretini anlatmak bakımından çok değerlidir. Sollum civarmda düşman kamplnrı-

Bundan ıonra en büyük ilham kaynağından mahrum olarak le tanlı: ve diğer nakil va51talarını 
S d ağır çapta bombalarla bombardıman 
ıvasta öksüz kalan bu .....,,ete filvaki inti.,.rma üç sene ka ar .. - .,.- etmişlerdir. 

daha devam etti. Fakat bu gazete, bittabi, o, on dokuz nüshalık 14 eylül gecesi savaş tayyarelerin. 
gazete değildi. den nıürckkr>p bir Alman hnva te-

Atatürk ve heyeti temsiliye Ankaraya gelince «Hakimiyeti şekkülü Süveyş lim:ı.nı ve ort-Tcvf~k 
Milliye» ne,rcdildi ve artık o zamandanberi inkı1abm bayra.ğı, liman te~lsatına taarruz ederek bır 

Bu elektrik santralinin istihsali 60 bin 
kilovat saati bulacak 

Ankara, 15 (Husust muhabirl
nılı:den) - Elektrik İtleri Etüd 
İdaresi yurdumuzdaki aulann re.. 
jhnini teslı1te devam etmektedir. 
Çoruh, Fırat ve Fıratın kolu o. 
lan Muradlı, Dicle, Yeşil ve Kı
zılırmak, Seyhan ve kolları, Ma. 
navgat, Büyük Menderes, Gediz, 
Sakal')'a. Göksu, Kirmasti nehir. 
lerindeki etüdler bitmek üzere -
dlr. İdare tarafından etüd proje. 
leri ikmal edilmiş bulunan Zon
guldak Çatalağzı e)ekt."rik san -
tralinln inşaabna Etibank tara. 
fından başlanılmıştır. Bu santral 
kömürre müteharrik olacak, is • 
tihsali 60.000 kilovat ~aati bula. 
caktır. Sakaryada Çağlayık da 
15 bin kilovatlık hidro elektrik 
santralinin de projeleri hazırlan. 

• 

mışttT. 80 bin kilovat saatlik Ki.i. 
tahya Linyit ısantrıilinin proje. 
lerile, Saimeli ıimalinde 30 bln 
1ı!llovathk Gediz hidro elektrik 
santralnin, keza Kay!'lerinln ce -
nubunda ve Seyhan kolu üzerin
de 20 bln kilovatlık hidro elek -
trik santrallerinin projeleri de 
hazırlanmak üzeredir. İdareye 
~ışmalannda elektrik nıallyet 
fivatırun en ucuz bir şekilde elde 
edilmesi imkanı on p]ande bulun. 
maktadır. 

Ayrıca yurdun mazot vesair 
mayi mahrukatla işliyen elektrik 
santrallerinin )'abancı memleket. 

lere muhtaç olmadan istihsalle· ı 
rlne devam lınkanlannı tetkik 
etmektedir, 

Ağrıda yeniden 
bir zelzele oldu 

Erciyeş kazası dahilinde 40 köyün 
tamamen yıkıldığı anlaşıldı 

dı benzin deposunu yakmışlardır. 8 
nda büyük inkılibm minasmı ta,ıyan bu ıuete oldu. Düşman tı.ıyyareleri dün gündüz AGRI 15 (A.A.) _ Ağrıda 1 2 - Patnos kazas'in3a hasarat 

Srvas kongresinin devamı müddetince çıkan «İradei Milli· ve gece .Alman topraklan üzerinde bu gece saat 22 de gayet ham ve zayiat enemmiyetsizdir. Kaza 
Y.e», «Hakimiyeti Milliye» nin batlangıcı, yahut cHakimiyeti Mil- uçmamıştır. ve saat 4 de oldukça ~ddetli bir merkezinde ve nahiye merkezle. 
liye,,, o clradei Milliye. nin devamıdır. ltalyan labllğl yer sarsıntısı olmuştur. Hiçbir rinde 7 ev lwmen yıkılmıştır. 

Ba gazetenin yıldönömii miinasebetile gayri ihtiyari neler ROMA, 15 (A.A.) zayiat yoktur. Erciş ve Patnoı- Dedeli nahiyesi köylerinde 2 i ev 
hatırlıyoruz ve ne unlı, ne mühim tarih safhalan gözümüzün İtalvan orduları umumi kararga- ta arasıra sarsıntılar olmaktadır. Karasu nahiyesinde 15 ev kısmen 
önünden geçiyor.. hının ·468 numaralı tebliği: Son alman maliımat yıkılmıştır. Kaza köylerinde 2 

Muvaffak büyük ihtilal, mnaffak büyük harpler, muvaffak Şimali Afrikada Tobruk cepb~iıı. Ankara 15 (AA) _Van ve 1 ölü. 4 yaralı vardır. 
de Mihver piyadelerinin ve topçu Ağrı vilayetlerimizdeki zelzele 3 - Kızılay tarafından kazaze buy'· ük konfer .. -·lar ve muahedeler, milleti yu""kselten bü-=:ı. inkı- · · ·ı f ı· tl • ol 

....... - ,,..... kuvvetlerının menı na ıye erı • hakkında en son alınan malumat deler için 580 çadır, 600 :rnt ça-
laplar ve muvaffak olmu• dahili '""e harici b:~yu .. k siyasetler... tu Du- -mıı.n zayiata u;;.,.amış ve 300 k Jb" 300 ·r 

""T .. . " muş r. >i ,,. sudur: I maşır, ta ım e ıse, çı t 
14 Eylul, yalnı.a ihtilil ve inkılap tarihimizin değil, ona can· lıh- miktar esir vermiştir. ' O kk b d ·1 · h l 

1 İtalyan Ve •Alman ta""areleri T_ob 1 - E.r<:iş kazası dahilinde 4 aya ·a ı gön erı nuş ve ma a • 
a ha,la hizmet eden milli matbuat tarihimizin de mühim bir gÜ· " n k' ş· d" l ·· k.. } · k rd ruk ka~abasını bombardıman etmı~ oy tamamen yıkılmıştır. ım ı- , en mum ·un o an yıyece ya ı-
nüdür. Aynca ben onu, germ\,. mesut gu .. nleri hatırlattıgıy ve bu · k d 192 221 ) t 1 t K 1 ıca ~.....,. lerdir. Düşman Trablus ve Bingaz.ı ye a ar ölü, yara ı es. mı yapı mış ır. ızı ay nyr 
münasebetle celecek iyi günlere imam takviye ettiği için şehirlerine yaptığı bava akını esna- bit edilmiştir. Yaralan hafif o- felaketzedelerin ihtiyacına ııarfe
de sevdim. Server İSKİT sında bombalar atmıştır. Bazı res- !anlar mahalJinde tedavi edil. dilmek üzere kafi para gönder

~.~.'! ~!! .. Jf.~.~-'.!! 
Finlandlyanın 

münferit sulh 

Milli_ Şefin 
tetkikleri 

(1 inct sahifeden. deva.m) 

nıi ınilesseRelerle yC'rli halkn ait bnzı mektedir. 21 ağır yaralı Vana miş, ayrıca Diyarbakır halkı tara. 
evler harap olmuştur. BiııgazidC'ki nakledilmiştir. Ölüler tamamen fından 1000, Van halkı tarafm
ı\afi bataryalarının nleşilc bir düş- gömülmüs enkaz altmda ceset dan J 000, BitHs halkı tarafından 
mım tayyare~i düşüriilmliştiiı·. bırakılrna~ıştır. '350 liralık yardım yapılmışLır. 

Şarki Afrikadu İngiliz hava tcşek. 
külleri ileri mevzilerimiıe bomba ve 
mitralyöz atcşile hücum fııaliyetiııi 
hızlaştırmıştır. SOVYET ALMAN 

Kulüp değiştiren oyuncular bir sene 
müddetle futbol oynıyamıyacaklar 

Ankara 15 (Haausi muhabiri- ıcaklardır. Müeaaea klüpler ay. 
· d telefonla) - Beden ter- ni hükme tabidirler. Askeri o• 

mb.ız ~n um müdürlüguv.. futbol kullar yalnız talebelerini 'kendi 
ıycaı um _ . d tabil 1_1 d. 

müsabaka talimatnamesi çıkınca. kluplenn e oyn~ . ece1L1er ır. 
ya kadar meri olacak yeni tal i:na- Hariçten hcrhangı bır uzuv ala• 
tı bölgelere göndennelr. ltarannı mıyaca.klardır. Talimatta .~ad • 

· ti di bir menfaat mukabılınde 
\'ennış r. 

B 4"-ı· kl"' ·.:ı klüplere girenler. hasılattan para 
u ı.a ımata nazaran up ae- . 1 · ı· k 

istıyenler, antrenman ara ış ıra 
ğiştirenler 5 aene başka bölge

lerden gelenler 1 sene müddetle 

herhangi bir klüpte oynayaıruya-

için tazminat alanlar amatörlüğü 
ihlal etmiş sayılank boykotla ce
%alandınlaca1dardır. .......................................................... , ..... -............................. . 

B. M. Meclisinde 
'(1 fnci aaJıif eden devam) 

nin takrll'lerl üzerine hayli hararetli 
münakaşalar olmuştur. Feridun File.. 
rinln her iki mahkum hakkındaki 
tezi şu idi: 

Katil cürnıünn işlerken hiç kim!':e 
tarafından gdrülmeıniş ve doğrudan 
doğruya istidlfil ile bunların katil 
vldukhırına hukmedllmiş ve hakla· 
rıııda jdnm karan veı ilmiştir. 

llelkl bunlar cürüm işlemi~lerdir. 
Tnrnnmilo masum dC'ğillcrdir. Onun 
için 20 seneye mahkiim edilmeleri 
lıı:ı:ımrlır. ŞayPt masum l«cler ileride 
ve bir tesadüf eseri olarak hakiki 
katil ortnyn çık:ıeak olursa hu va. 
taııdaşlar bir hatny1 l\dli yflzünden 
ifıınyı hayat etm(!miş olurlar. 

Uu nıüluk'a üzerine bir çok hatip. 
lcr lehde ve aleyhte beyanatta bu • 
lundular. Bilkassa Adliye Encümeni 
nıımına Şinasi Dcvı·im, "Feridun Fik. 
Tinin nıütalca'l:ına iştirak etmNiğ!ni 
söyliycrck suçluların müı1t:ahıık \'1 
duklım cezaya çarptınldıklııı-mı te
bıı.ı·üz ettirmiştir. Galip GültC'kin, 
SaUıh Yargı, 1mı!!t Eker ve Muhit. 
tin Baba, Meclisin 1da:n hfil.-ümleri. 
ne müılahaleı;ine ancak siyasi hadi-

h!lkümler verildiğini söyledi. Şura. 
sını bilmek liizımdır kl, mahkemeler 
her yerde ayni eczalar için ayni hü
kümleri verirler. Vekfl aynca sual 
soran br mebusa mahkemelerden ve. 
rilen hükümleri Mecliste dogru veya 
yanlıştır dıye münııknşa etmenin 
dogro olmudığını da bildfrdi. Bunun 
uzerlnc Feridun Fikrinin takrirleri 
reye konarnk Akyazınm Ball:Jalh kö
yundcn Büse:vin oğlu Tevflkin ölünr 
cezasının 20 seneye çevrilmesini 120 
reyle ve e'k erly<'tle knbul edildi. 
Meclis, Ahmet oglu Tayip haklon
dnl<ı Jmrnrı verinde bularak id:ım 
hiikmiiniin Wnzınıı karar verdi. 
Meclis çarşamba günü saat !6 do 
tekrar toplanacaktır. 

Haber verlMğiııe göre Büyük Mil 
!et Meclisi, önümiıuleki cuma günü 
Tumameslndeki maddeleri müzakere 
ettikten sonra l ikinciteşrine kadar 
yeniden tatil karaı·ı verecektir. 

Mühim bir 
kanun 

selerde doğru bulduklarım, kar.at (1 i1lci •aAiful.nı. ~J 
salfıMyetin mıılıkemelere ven1diğine l..,.inin a1maa l&znn gelen 
göre onların saHihiycl.lerine müda • n-·· I 
hale etmenin doğru olmadığına, hü- gıda, kendisine pek ucuza ma 
kimlerin eahsi vicdana müsteniden edilecek, bilhassa yevmiyeleri as
vcrdikleri karnnn doğru olduğunu gari hadde bulunan bütiin işçile· 
eCiylcdilet". Ilu fikre bir ~·ok mebuslar re bedava yemek verilecektir. 
d; iştirak eltiler. Feriılun Plkl-i, Üzerinde çalışılmakta olan bu 
muhtelif dı>fıılar kürı:üye gelerek kanun projeleri lm içt ma devre• 
:IJ<'clisin hakkı hiikümrnnisine işnret smt! yeHşme?.se bile Tesrin içti· 
etti. Bir nrnlık kür..üy~ gelen Adil. mamda Meclise aevkcdi.lerek ka-
ye Vekili, Feridun Fikrıye ceçap ve. l I , D h · d" 

k - 1 d d" nun astın a-cnKtır. a a şım ı-

rc~~ ~:ı-jcdu: ~ikri arkadaşım, ke. I den, baı.ı Vckfıletler, bu husı.;:.'a 

b ı • v • nar nıahkcreeJ .. rden başka büyük ~-1 icap eden hazırlıklara başlamış-t e 1 g 1 h r)erdeki mahkemelerde ayrı ayrı llardır. 

yapması şir etmişlerdir. Reislcüınhur AkadC'. 

ht mnı mı 1 mide bulunduğu müddet zarfında p N · t b J • v • mu e v 1 müessesenin tekümülü ve bu sayede renses evcıvan e 1g1 
(1 inci sa1ıif cdcn deı·tım) 1 M 1-11 "ı p ·1 ya g 0 d a 1.--......~-~ ............... ---.. 

membadan D.N .n. ye bıldlrild!gıoe G h d 
göre Alman Stukalarındnn murck - e p e en _ 
kl'p ku\"Vetli hava iilolaı ı, 14 eyliil. k a z a n a n 1 a r ! 

(Baııncıkalcdcn dnıım) •

1 

:~mle~~f ~a~a bY~l"İınll lıiznıet~erde d Ün vefat etti (l imri sahifeden deram) 
ka.dar kaçınmalarına mukabil, kü· 1 u una .~neUeu t ıı :11111~?1an ~nihtıya1~- (l . • 1 ,ç d d• ) suretle düşmanın tayyaıe znyiatı 67 
ük Finl~ d. d l f k d• arının sura e C'tnın euı mC3ı a a. uıos •a ıtpe •• vam 

1 ç .. .an. .. ıya .•• eve_ ı, . en .. 1 lrnfüırlara emir lıııyurıııuşlar ve A- sene evvel zevci Feridun Paşa ye baliğ 0 muetur. 
t b t - b k 14 eyliilde blı- Alman keşJf tayyn-

de ıliışnı:mın Kınındaki tahkimutınn j 
:ı~.vaffakıyctli hiıcuınlar yapmışlar. (1 inci sahijcdım de tını). cepheye mu evazı u çesı ıçm agu- ır. yu lcaclemiden ayrılırken gcnrlcre "Un- ile Mısıra giderek salahiyetli şe-

1 Am :ı_ • " resi, Moskova yakınıııda di.ışurülmüş o ınasına rağmen, ermC\ya ları söylemişlerdir: r"iye mahkemesine müracaat et- t' 

olan borçlarını günü gunune ve «- lı/ehtcbiııizi oördı"'im, ıılölııele- mis ve vakfiyecieki Osmanlı dev- ıir. Leningrad dlf müdafaa 
kuruşu kuruşuna. ödedİgi cihetle- 1-iııiz;. trııisıı.tı tctldk elliııı. Bunları letl tabirile bugünkü Ttirkıyeyi istihkamlan yarıldı 
dir ki Amerikalılar bu faziletli ı;o/,, iyi bııldıım. Mııallimlıırinizle oo- kasdettiğini bildirmiı:ı, vakfiyeyi Beın. 15 (A.A.) - SlC'foni: 
miİlete karfı büyük bir muhabbet ,;ı~tiim. Siziıı çcılışııuılarmı:ı:dıın mem Türkjye hükumeti ve Tiirk mille- Moskovadan gelen haberler, Al. 

Milli Piyangon~n 7 nci teıtiıı ı -
Beklenen meydan muharebesi 2 ııci çckll!şi dün Izmir Enterna~yo. 
( Hadj'O gazele;ı;i) - Btıgiinlerde nal Fu::ı.rıııda saat Hl da çckılınlş 1 

Klyei ~ Harkof :ırasında Alımrnlnrla ve çekilişi kalabalık bir halk kiitlc~i Mahar,.iri : 
perverde etmekteydiler. Maa· tıııniyetlc . b;ıhsbc!,ti~ekr... ,lnfcnılekefııı ti lehine olmak ve Türk hava, ıan kıtaatmın, Leningradııı dış is.. 

afi:L b uh '-b t • A 8f:;:/ere ihtı11Mı uyu f1rr. ırnttn 'İçin n 
in 111 u m ııu e e ragmen - , . . deniz ve kara kuvvetlerine ynr- tihkamlannı '111ÜteadJlt noktaların -

Budienni klı,•yctleri arasında büyük takip etmiştir. 
bir meydan muharebesi vukua gel. Uu çekilişte kazanan numaraları 

MÜN'IM MUSTAFA 
• • 1• d. daha çok çalı{>1ıuıMzı ve ıyı ı,ıııtışme.. rce k 

1 1 nıerika, geçen sene Fıruan ıya, mzi istiyorum. Alin.ha ısmarladık.> dımı tazammun etmek ihere tadil dan delmiye muvn .ıa o duk annı 
nıalum ıtekilde, tecavüze maruz ................................................ ve tasrih ettirmişlerdir. bildirmektedir. 

mesi bt·klı ııiyor. aşağıya yazıyoruz: 
Dnieper geçildi 

Geçen Cihan IInrbinde bütun 
Tüı k cephelerinde lıulunan nıüd. 
lif, ordu, muııevverler ve gençli!< 
aı-a ındn buyük bir rağbet kıı -
znnan bu eS1"rinin birinci cildını 
Kanal \'e Çanakkale sefcrlerlııe 
hasretmiştir. E .:~ o devirdekı 
idaı i ,.e ııskl.ri zihniyetin 'Parlak 
bir nyıı::ısıdır. Piyatı bfr liradır 
ve her kitapçıda bulunur. 

kaldığı •aldt bu küçtik memleke- lngı·ıı·zler fzmı·rden Prenses, ilk vakfiyeyi ypatırdı. Mareşal Voroşilof bu gece mulın. Ankara, (~aclyo gazetesi) - Al. 25.000 lira kazanan numara 
1or.842 nınn1m ın Dnieprepelrovsk'un 150 t d ed• Yal h rebeııiıı şiddetini arttırdığını ve şeh. e yar ım etm ı. na al"P- g~ı zaman, gene memleketimizde 

• rin soııun:ı kadar müdafaa edilece-
ka dolayı artık borç taksitlerinı mühim miktarda bulunan prenseslerden Fatma da ğlııi bildiren nevmidane bir emri 
ödemekten kendisini muaf tut- Mısırciaki emlakini Osmanlı Da- yevmi neşretmiştir. 

kılonıetra şimalinden DniC'per neh.. 
rini geçtfkk•rl haber verilmektedir. 

ınalda iktifa eyledi. ÜzÜm alacaklar rülfünununa vakfetmisti. Sonra- Leningradda hayat 
Şinıdi Finlandiya Almanya iJe dan Osmanlı tabirinin. tarihe ka· Moskova, 15 (A.A.) - Reuteı·: Kavgalı maç 

birlefen:k, geçen sene vücudün· I . İzmir 15 (Hususi mııh~bin- nşmış olması üzerine bu vakfiye Leıılngrad muharebesi bütün şid. 
den kopanhp ahnnıı' olan parça- ımızden telefonla} - İzmırden üzerinde Mısırla ihtilaf ;ıknn1 ve dc>tile devam erlerken, şehir dahilin. 
lan istirdat için tekrar kanını mühim miktarda üzüm ve i11cıT aradan otuz seneye yakın bir za- de halkın maneviyatı mükemmeldir. 
döknıiye baflayınca, Amerikanın almak iizere alnkadarlarla te~as~ man geçtiği halde bu mesele hal- s:~·lrcl kalabalığile hıncahınç dolu 
b 1 k L •. 1 d·- · il d b l ak olan Lord Kar- döı:t tiyatroda, piyesler temsil t>dll-u mem e ete kar,ı ud e ;gı te· ar a u unac . . . ledilememiştir. 

··h d d" l · t• lt d k 1 1 lı nıekt,,dir ve her gün, aktör "rtıpları, Yeccu e ortadan kalkıver J. ayın rıynse ı a ın a 1 ngı ız e- Merhume Prensesin zevci Ft:· ~ "' 
S . t" h · · I · t" y kıtaata oyun vermıye gitnıektediı·ler. ıyasetin bu mütemadi tdtnv· ye ı şe rımıze ge mış ır. arın rjdun Pas.a, bu vaziyeti göz öniin-

1 B 1 v el •· k Hava akınları esnasında temsillere 

ee,ıkta' ve Gençler 
blrlljl oyuncularının 

cezaları katlyet 
kes betti 

~filleri. bir Hne içinde bir kutup- hracatçılar İr igin e muza ere- de bulundurarak ileride Prer.ses fasıl verilmekte, fakat, akından son. 
tan diğer çevrilmesi gibi tezad· lere başlanacaktır. Nevcivanın vakfiyesi üzerinde de ra clevam edilmektedir. 

Ankara. 15 (Hususi muhabirimiz. 
den telefonla) - Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü Ceza Heyeti, Be_ 
şi:.:uış ve Gençlerbirliği takımları a. 
tasında yapılan Tüıkiye birinciliği 
futbol maçında hadis olan vaka hak 
kında son kararını vermiştir. 

lan bizi çokluk mütehayyir et- 600 ı· •• t bu gibi ihtilaflar çıkabileceğini ............................................... . 
lbez. Garp aleminin siyaaeti, ıra ruşve Üüşünmüş ve ilk fırsatta Prenııes- Amerika harbe 
Jalıuz Ye yalnız menfaate müste- verirken y_akalandı le beraber Mısıra g"derek vakf!- b·ır adım daha 

\ ait olduiu ve o siyasette hissiya• yeyi her türlü ihtilah önleyecek 
tın ~mercilik d~üncelerinin hiç lzmir 15 (Hususi muhabiri- bir durendişl.kle tadil ve taarih yaklaştı 
ltiri bulunmadığı cihetle böyle rnizden telefonla) - İhtikar su- ettirmişlerdir. 

Bu karara göıc evvelce de bildir. 
diğımlz gibi Beşiktaş klübünderı 
Halil üç sene, Rıfat ve Şakir 5 ~er 
ny, Hüsnü üç ay, Şükrü ve Hakkı 

riizgirlann istikamet değiffİrme- çile yakalanan Mimar Kemaled. Gerek merhume Prensesin ve 
•i gibi mütemadiyen seyrini ve d :n caddesinde manifaturacı Saf- gerekse, memleketimizin eski ~ e 
ınalıiyetini değif{irmeıini tabii der alakadar memurlara 600 lira asil bir ailes"ne mensup bulunan 
huluruz. Bununla beraber 'u kü- rüsvet verirken cürmü meshut Feridun Pa~anın yüksek hamiyet 
çük F'mlindiya, memleketine haİincle yakalanmıştır. Suçlu.ad- eserleri bununla da kalmamış, 
karp olsun, siyasetin ba oynak liyeyede tevkif edilmfitir. muhtelif vatandaşlarımıza yapı. 
k.ideaini terlr.eclerek daha anla- lan şahsi yardımlardan başka 
)'lflı daTalUll&k İcap etmez mi? tine de ona göre istikamet verme- bundan iki ay evvel de, Türk ha-

Vakı& baden çok uzak olan ai icap ediyordu. va kurumu genel merkezi emrine, 
Finlindiya ile koıntumuz Rusya Finliındiyaya gelince o küçük 4000 İngiliz liralık bir teberrüde 
arasında bugün &ilihla halledil- ve kahraman memleket Ameri· bulunulması için Mısırdaki daire
ınekte olan ihtilafa kan,mak bize kadan gelen bu ihtar ve tehdide 'er"ne talimat vermişlerdir. 
dü,mez. Bizim bu uzak davaya çokluk ehemmiyet vermiyerek Vakfedilmiş olan çiftliğe ait 
müdahalemiz, olsa olsa, iki ta· !yolunda devam edecek gibi görü- evrak bundan bir buçuk sene ev
rafın da birbirlerinin baklann1 nüyor. Zaten kendisi için bafka vel Ankarada bizzat Pr~nses ve 
tanıyarak uYUfmalannı temenni· türlü harekete de imkan olmasa Feridun Paşa tarafından Hariciye 
)'e inhisar edebilir gerektir. Bir kere Finlandiyalı- Vekilimiz Şükrü Saracoğluna tes. 

Nitekim Amerikanın da bu lar, herhangi bir memleketle lim edilmiştir. 
meselede alacağı vaziyetin ayni akd~tmif old~I~ bi~ ittifakı, Eskidenberi Prensesin işlCiini 
olması, ve mesela Amerika mü· henuz dumanı ustunde iken, fes- idare etmekte olan ve ail~nin 
dahaleye lüzum görüyorsa, yal- he~ecek ~~lara benzememek- avukatı bulunan İsmail Tevfik, 
lbz Finlandiya üzerinde maddi tedirler. Dıger taraftan onların takriben üç ay kadar evvel gidip 
•e manevi tazyik yapacağma. b.er bu kanlı davaya karıtmaktan baf- gördüğü çiftliği şöyle anlatmak
ilci tarafı da, hak ve adil dairesin- hca makaadlan, kuvvetli komfU• tadır: 
tile uzlattınnayı tercih etmesi larmm hukukuna tecavüzden zı· - Çiftlik Mııınn en mümbit 
d.a. iyi olmu: mı? Bu tarzdıil. yade, kendi hudutlannı~ masu- arazisi üzerinde tes:ı edilmiş bu
~ bilhassa Amerikaya ya- niyetini cati surette en:ınıyet. al- lunmaktadır. Vüsati hemen he· 
~ Çiiokü ayni Amerika yu- tına almak olsa. gerekhr. B~a-- men Monako PTensliği kadardır 
~a da anlattınımız vechile, enaleyb bu emnıyet husule gelın- diyebilirim. İçinde dolaıımak ve 
Fınl~ıan İwruparun en ceye kadar Yınlindiyadan müt· mahsulü nakletmek için • dokovil 
dürG.t ve faziletli milleti addet- tefikini yan yolda bırakmağı da, hatları kurulmuştur. Muhtelif ka
tiiine &'Öre, onan bugün ne gibi 'VBkitsiz bir aulb akdetmeyi de nallar mahsulün sulanmasını te
hay~!~ aıecburi1etlerle harekete beklememek iktiza eder. min etmektedir. Çiftliğin senelik 
eestiiuıı l.iMıdir etmeai ve wue- ~ EFKAR geliri 8000 Mııır liraaıdır, ki Türk 

(1 inci •ahi/eden devam) 
Knox beyanatına ş-Oyle devam et-

nıi~tir: 2 şer ay, İbrahim ve Şeref birer ay 
Eğer Bitler ve Naziler süralle müsabaka boykotu, Hüseyin ihtar ve 

müessir tedbirler almıyacalc olurlar. Gençlerbirliğinden Mustafa da 0 ay 
sa İngiltereyi hezimete uğratımıktnn boykot cezası almışlardır. Umum 
ibaret bulunan bu harbin başlıca ga M üclürliik, ba cezaların 15 tenımuz
yesini tahakkuk ettirmek imkanı bu. dan ftibaren meriyete girme3ini tas. 
lunmıyaeaktır. Fakat eğer bakika- dik etmiıı ve Beşiktaş takımı kalecisi 
ten böyle bir teşebbüste bulunacak l\Tl'hmet Ali ile müdafi Yavuzun ha. 
oluılarsa Amerikan donanmasını e. rcketlerine hakimiyeti kaybeden bir 
sasen adetleri çok --0lan düşmanlaı·ıııa takım arasında itidallerine sahip o
ıliive etmiş olacaklardır. Bu karar !arak başka bir şeyle meşgul olma. 
lıir ümitsizlik esen olacaktır. Fakat malannı ve keza Gençlerbirliğinden 
son günlerde Nazilerde görülen fa- l\Iustafadan gayri diğer 10 oyuncu
aliyet onların ne maksatla hareket nun ayni suretle hareketlerini tak. 
ettiklerini açıkça göstermektedir. dir etmiş ve bu takdirlerini kendl-

Knox ckafile> kelimesini kullan - }erine tebliğe karar vermiştir. 
mak istemiyerek Yarından itibaren ···-···-•••••••••••••• .. •-•• .. •••••· .... ··
Amerikan donanmasının icar ve iare 
kanunu mucibince malzeme taşıyan 

Taavirl Efklr 

her millete ait gemılere mümkün ol. Nüaba1ı (5) Karoıtar 
duğu kadar yardım edeceğin! söyle. 

A b ~, . . 1 Tilrki11e H IU"ig 
miştir. one ..,eraıti içia ~ 

paraııile bu miktar 60, 000 lirayı Senelik •.•••.•••••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
geçer. Altı aylık ............ '150 > 1450 > 

••• Üç aylık ............ 400 > 800 > 
Merhumenin cenazesi buı;tün 

öğleden sonra Bomonti Ebek1zı 
sokağındaki kö~kten kaldırılacak 
ve namazı T eşvikiye canıiinde 
eda ed:ldikten sonra Mecidiyeköy 
Asri mezarlıktaki medfeDi mah
susuna defnedilecektir. 

Allah ıani &ani ıahnıet eyle-

Bir aylık ............ 160 > 7oktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmıyan en-ak iade olunmu.. 

iTiZAR - cSiyut Fırka Reisle. 
rinin Hayatı> ve cKan Damlası> 
isimli tefrikalarım11ı yazımızın çok
lnğ'ıandan konamamıştır. Öz1ır dlle. 
ris. 

10.000 lira kazanan numaralar 
154.117 269.654 324.971 

5.000 lira kazanan numaralar 
204.611 238.355 292.233 

294.556 295.880 

2.000 1ira kazanan numaralar 
Soıı clört rakkamı (6872) ile biten 

40 bilet 

t.000 lira kazanan numaralar 
Son dört ı·akkamı (2001) ile biten 

40 bilet 
Son dört rakkamı (7192) ile biten 

40 bilet 

500 lira kazanan numaralar 
Son dört rakkamı (1118) ile biten 

40 bilet 
Son dört rakkamı (6138) ile biten 

40 bilet 
Son dört rakkamı (7945) ile biten 

40 bilet 

100 lira kauman numaralar 
Son üç rakkamı (740) 

.tOO bilet 
Son üç rakkamı (918) 

400 bilet 

ile biten 

ile biten 

50 lira kazanan numaralar 
Son üç rakkamı (065) ile biten 

400 bilet 
Son iiç rakkaını (603) ile biten 

400 bilet 
Son ile raklcnmı (634) De biten 

400 bilet 

1 O lira kazanan numaralar 
Son iki rakamı (82) ile biten 

4.000 bilet 

3 lira kavman numaralar 
Son bir rakkamı (2) ile bit.en 

40.000 bilet 
Son blr rakknmı (7) ile biten 

40.GOO bilet 
ikramiye kazanmışlardır. 

TÜRK BAY ANLARI 
Biçki - Dikiş 

1 TERAKKİ-YlJRDU 
1 Biçki ve CÜk.İfi hiç bilmiyenle
İ re 9, bilenlere 6 ve dikifi bilip 
' makasdar olmak iatiyenlere 3 ay. 
da bütün incelik ve teferruatile 
esaslı surette öğretir. Tasdikli 
diploma verir. Talebe kaydma 
batianmıştır. Cumar .. csi ve P. -
zardan maada sa .t 9-12 ve 14 17 
ye kadar her gün müracaat olu
nur. Beyoğlu Altınbakltal Sabi 

f caddC3i No. 63. 

,MELEK 
SİNEMASI 

17 Eylül Çarşamba 
akşamı saat 9 da 

Yeni sinema mevsimine nefJa 
bir komedi ile başlıyor. 

KARIMLA 
evleniyorum 

Baş rollerde : 

JOEL MAC CREA -
NANCY KELLY -

ROLAND YOUNG -
CESAR ROMERO 

Z 1YA1 EL i M 
General Feridun'ım refikaları Prenses Nevcivan ba ubah .$iş]ideH 

konakla~ında irtihal etmiştir. Ha"ır işi nde btıyillı: :fedaka ·!ık. 
lan ihtiyar etmeyi kendisine şhr edhım)f bıılwıan Jnerhame d5a:ra. h&. 
diseleri karşısında her gün ehemmi~ "ti artan bavacıhf!D vatanımızda 
da inkişaf etmesi arzu ve emE'lile bu Ub'Urda biltlln sfldl ile ç.ahısnıakta 
bulunan Tfirk Hava Kurumuna dört hın İD&'llis Unaı tıeben1i etrne&cl• 
beraber tahtı tasarrufunda bul:ına11 blr buçuk nnlyon liTa kıymetind• 
~ir çift11tl dahi kara, denir. ve hava kDTV m se terk ,,. hibe etti~ 
memnuniyetle haber ahnmı~r. C n.b J! n lreadiıd. f~?1 nlınıet v. 
nt•hterem ıınc· fte ~inı afl 1 in ubır dileris. (R22ll 



Sahile : 4 16 EYLÜL 

alih Necati Eczahanesi Babcekapıda Vakıf han karsısında şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde şubesi yoktur. 

Y ATiLi - YATISIZ KIZ - ERKEK 

SiSLI TERAKKi LiSESi 
ANA • iLK • ORTA ve LiSE 

Nifantaıı ı ÇINAR SOKAGI 
Talebe kaydı için her a-ün maracaat edilir. Telefon: 80547 

' .. 

lstanbul P. T. T~ 
Müdürlügünden: 

1 - İdaremizde mönhııl mna lı ve ücretli memuriyetlerle ucreUı 
atajyerliklere ortamektep mezunları müsııbakn ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak surctile pek iyi derece 
de kazananla r lfi Ura maaşlı veya 60 lira ücretli ınemut'iyctlere, G ve 6 
nunıara almak suretile orta derecede muvaffak olanlara da takdir hakkı 
İdareye ait olmak üzere 20-25, SO Ura aylık ücretli stajyerliklere tayin 
edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli memur .. 
loklara geçirilirler. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 4 - Taliplerin 788 sayılı memurln kanununun 4 Oncti maddesinde· 
k1 ıartlan haiz olmakla beraber Devlet memuriyetine ilk defa girecek. 
lerfn 80 yavını geçmemiş olmMı Ub:ımdır. 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
6 - MOsabakaya girmek ist1yenler 29/9/941 paurte3i günfi akşa.. 

mına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelcrlle beraber İstanbul P. T. T. 
Mildürlüğüne müracaat etmelidirler. 

6 - .Müsabaka 30/9/941 salı günfi saat clO> da yapılacaktır, 
(8049) fc:abmda sinde 3 bte almabilir. Her yerde p.ıla bhllari marla iate,mia. 
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rak o sol si üu 
Tarafından nefrl 

rlcaslla 
Tebliğ edilmiştir . 

Bay N aji Şevket 

Bay Raouf El-Bahrani 

Bal N ·ı El.Su\cdı 

Bay Mo'\ııınını t Ali Mahmoud 

Bay Musa El-Şabcndcr 

Bağdııd ceza kanununun 80 inci 
mııddcslnin 2 nci fıkrası ''e yine 
aynı kanunun 12 ncl babının ikinci 
mııddcsi ve 1940 ~ •lında intı~ar eden 
10 nunııırulı Tc\ari kanuna 2 nci 
nuı.dclesinln birınci fıkrası rıhkfımı 
mucH>ıııre ınüttehlm olduğunuz ve 
t.u meselede bize icabının icrası için 
b avale edilmiş bulunduğu cihetle bu 
lttlhamlnr hnkkıııdıı <'( vap venuek 

zcre n kert idaı el örfiycııine mü. 
.. acaat ctıncğe m('(!burc;un ız. Bu ila
nın neşrindl.'n itibaı en ~ edl gün zar
fında en yakın polis mcıkczine tes. 
Um olmanız la:ıındır. Aksi takdirde 
:1!}41 yılında tııtişar ed('n 60 numo.. 
rah İdarei Örfiye kanunu muvak~ 
!.ati zeylinin 2 nci maddesi ahkamı 

uribince muhakemeniz gıyaben ic-
111 edilecektir, 

Orfi Meclis Reisi 
Yarbay 

7.30 Program 
7.u3 Müzik 
7.4li Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saati. 

* 12.oO Program 
12.3,; 1'ürkçe plak 
12.45 Haberler 
13.00 Türkçe plak 
18.:lO Müdk. 

* 18.00 Program 
1 8.03 Ork tra 
ıt.00 Fasıl ııazı 

19.:lO H!lberler 
19.45 Serbest 10 

dakika 
19.55 Şarkılar 
20.16 Radyo gaze-

tesi 
20.45 l\füzik 
21.00 Borsa 
21.10 Müzik 
21.80 KonuşmA 
21.46 Türk Miiz, 

22.30 Haberler 
22.46 Müzik 
22.66 Kapanış. 

Kitaplarınızı --, 
ARiF BOLAT . 

KİT AB EViNDEN 
ulınız.. Bütün kitaplım lıulabi. 
lcccğiniz gibi Anlcıır_n ne~rb·a- . 
tın ı n, A vrupanın nwdel vc.'sl\tr' 
m.ccaıunlarrnın Bubı{ıllde y • 
ıirıl.' ııt~ ~l'1dıı. 

.An!aro cruldc 89 - IBtrıı bııl 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 

tedavülden kaldırılmaaı 
hakkında ilan 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli bir kuruşluklarla 
bronz on parnlıklar darp ve piyasaya kifi miktarda çıkarılmış olduğun. 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların 30/6/1942 tarihinden sonra teda
vülde" kaldırılması kararlaştırılmıştır. Mezkfir ufak paralar 1 temmuz 
942 tarlhınden itibaren artık tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren 
ancak bir sene müddetle yalnız !lfal~andıklarile C. Merkez Bankası şu
belerine ve C. Merkez Bankası eubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası 
şubeleri tarafından kııbul edllebllecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunlan .Malsandıklarile 
C. Merkez Bnnkaııı ve Ziraat Bankası eubelerino tebdU ettirmeleri ilan 
olunur. (4129~5605) 

Müessesesine müracaat ediniz. RADYO NÜZHET son sistem 
iletlerle milcehhez atclyclerini emrinize imade bulundurur. 

RADYO NÜZHET 

Deposu: 

Z. SAAJMAN 
Sultanhamam,Camcıba~ı hanı 

Atatuı k bulvarının Şchzadclıaşından ıtlbarcn 668 metrl!lik kısmının 
toprak tesviyesi makadam şose ve gıranit bordür inşaatı kapalı zaı f 
usulile eksiltmeye konulmuştur. l~eşlf bedeli 79487 lira 42 kuruş ve ilk 
teminatı 5224 lira 37 kuruştur. l\lukavelc, eksiltme, bayındırlık i~eri 

Gıılnta Voyvoda caddesi No. 47 Voyvoda Hanı. Telefon : 43712 genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif huliisasilc buna müte-
iıı•••••l!lllm-• Posta kotusu 1026 ••••:m•.mm::•lil5 ( fcrri diğer evrak 397 kuruş mukabilinde Belediye Fen leleri Müdürlü. 

Hayvan Sağlık memurları ve n-.Iban 
mekteb· müdürlüğünden: 

Malın cinst 
'Miktarı, 

Metre 
Talımin B. 
ıltfJtrrsi 

Tııtarı, 

L. Kr. 

Elı.ıisel1k lL 135 690 79G 50 

ilk T. Eksiltme 
Lira G11n ve S. 

ğünden verilecektir. İhale 2/10 1941 perşcpıbc günü saat 16 de Daimt 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri :Müdürlüğüne mn. 
raeaatla alacakları fenni ehliyet. 941 yılına ait Ticaret Oda~11 veı.ika. 
lnn, imzalı şartname ve kanunen ibrazı lüzımgelen diğer vesaiklc 24!10 
numaralı kanunun tnrifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektupla
rını ihale günil saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri !Uzımdır. 

(8068) 
• •• el\•ert kumRş 78 16/9/94 t 

Paltoluk kumaş 64 450 243 00 Salı 
14 

Talımin B. i lk femina tı Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
Mektetılmiz talebelerı için ulın nıasına lüzum görülen rukarıda 

n iktarı yrızılı ve nün•unclerl mektepte mevcut yerli malı clbisdik vo 
paltoluk kumaş açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Nfımune ve şart.. 
name Selimlyede mektep muha ebesindc gorülebilir. Vericilerin eksilt
me günü belli saatinde Cağaloğlunda Yüksek Mektepler l\luhn~ebecili
gı binası dnhiUnde toplanacak Satmalm:ı Komisyonuna teminat makbu:ı:.. 

526,00 39,45 Fatihte Kırlcçcşıne mahallesinin Sekban. 
başı İbrahlmağa sokağında 19-21 numa. 
ralı kiirgir ev nnkazı. 

Keşiıleler 4 fubat, 2 mayıs, 1 aius tos, 3 iklnclteşrln tarihler inde yapılır. 

1941 IKRAMI YELERI 

ları ve aranılan vesikalarilc birlikte gelmeleri. (7G19) 

Esa.8No. 

501 

667 

1201 

1210 

1302 

e tam 
ankasından: 

f!1 erl:t ve cinsi 

Çengelkoy, ~ııgelki>l caddesi eski 31 sayılı 
ll7.66 ınctıe murabbaı arsa. 
Bl'yoğlu, Kir~nıitci Ahmet Çdl'bl mahallesi 
Caı,ılııltı soku~ı yeni 2 ııayıh 174.38 nıetra 

muı·nbbaı haıap knrnkolhane. 
Beyoğlu, FcıikCiy, Bozkurt mahallesi cSakıZ> 
Bozkutt sokak eı;kf 23, 25 yeni 218 sayılı 
tahminen 137.66 metı·e murabbaı uısa. 
Fatih, Mcrkeıcfendi mahallesi eski yeni 
Mevlevihane tekkesi sokağı eski 6--6, yeni 
27---0i, en yeni 6 ı;nyılı 3115 metre murab. 
baı hane maa bo,.tannı ~;ansı. 
YeşlH:öy, Şevketiye mah. cAyastofonos> 
Çeşme sokak 11 ııyılı tahminen 2304.72 

lı!ul:adccr kıy. 

391.- Um 

1744.- > 

651.- > 

:ll6.- > 

116.- > 

CSl,00 51,08 Fafhtc Krrkçcşme mnhallcslnin Kırkçeş. 
nıc caddesinde 57-59 numaralı ev :ınkazı. 

Tahnıln bedellerllc ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iki parça ı 
nnknz satılmak üz.:re ayrı ayrı acık arttırmayn konulmuştur. Şartna • 
neleri Zabıt ve l\!uamdii.t M ... dGrlüğü Kal,mindc görülebillı-. ihale 
2 10/941 pcışeıııbc günlı snat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
lipleı in ilk teminat makbuz veya mektuplaı ile ihale günü muaı;yen 
saatte Daimi Encumcnde bulunnuılnn. (8216) 

Ankarada: Sökmen Bürosundan: 
Ankaranın merkezi yerinde otobüs durağında yazlık, 

k ışlık sinema ynpmıyn elverişli a rea ile imar parseli kelepir 
arsalar, BankRya borçlu Lol i r adlı apartımanlar satılıktır. 
Ankarada Yeni sinema üstii No. Ö m er Sökmen. Tel: 2303 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 

600 > = 2000.- > 

ALI HAYDAR TANER 

Yabancı 
Kelimeler 
LÜGATi 

Siyaset, ticaret ve iktisat saha. 
sında kufüınılmakta olan beyne]. 
milel kelimeler dilimizde de yer. 
leşmiş bulunu~·or. Garb asıllı yeni 
kellmelere gazetelerde ve kitap -
lnı·da da sık sık tesadüf etmekte. 
)•iz. Bir çoklarımızca bunların 
hakiki miinalan bilinmemektedir. 
Bu defa neşredilen 

2212 
JJ'etre murabbaı arsaıı•n yancıı. 

Beyoğlu, clleyazıt> Haeı Mimi 
cTopçulnn NccaUbey sokak eski 
27:-, sayılı tahn inen 2[i.79 metre 

mnhallesi 
287, yeni 
murabbaı 

Sıhhi üesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

1 Şışli Çocuk llnstaharıc inin 126 kalem ilaç ve mnlzemei tıbbiycsl Yahane1 kelimeler 
L0GATI 

2525 

2929 

3001 

3036 

oükkiının &01120 hıss si 
B yoğlu, cBeynzıt .?IIüC'yyl'tzade mah·ıllesl 
Bülbiil Serçe 0olrnğı eski 31-:l3, yeni 29, :a 
sayılı arsa, Uılımlrıcn 7•1.68 metre muro.lıbaı 
Fatih, l\liı-nhor İlyasbey nıahnllcsi eski 
Cnmiişerlf yeni Ali efendi sokak e. ki 17 
mükerrer yeni 2--4 sayılı 158.59 metre 
murabbaı maıı clükkfın hanenin 1/4 hlsı;esi 
Yeşilköy, Ayaııtofonos knryl'si ~ vketiye 
mah ıllcsl fenerc ır"dcn Bulvar sokağında 20 
snvılı tnhmirırn 5ili 22 metrC' murnblıaı nrsa 
Üsküılar, Ycnimnh:ıllc eski Vnngın bağı yeni 

Ş('tnrct sokak eski 28, yeni 3G sayılı !IG.60 
metre murabbaı ev. 

CilG.- > 

747- , 

Ci9.- > 

67C,- > 

1322.- > 

Yuknrıdn ndrc 1 ve tnf lliıtı yazılı gayrlmenlmller peşin para ile 
ve açık arttırma usulile satılacaktır. 

Müzayedeye •,tirak eıl"ccklC'r mukadder kıymetin yüzde onu nl be. 
tinde teminat yntınnaları lfızımdır. 

İhale, 22/0/941 pazartesi 1?ünü snnt ondadır. Satış esnnsmdn verilen 
1 

bedel mukadder kıynıçti geçtiği takdirde tcnılı ut akçesi derhııl arttırıı. 1 
mryurnk ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal et. 
tirileccktil'. İsteklilerin pey akçesi, nüfu!I kzkC'resi ve iiç kıt'a fotoğrafla 
birlikte bildirilen gUn ve snnte kadar Şubemiz Eııılilk Sen·isinc gclınc. 
leri. ( 805} ( 8022) 

. "\ • • . - l' . ' . . ·. • - ~ . • • ' ' ' 

ist ~eri~z~Ç~~~~1sa1~~aıın~>·'Ko~isyc>'n.u:''".;1~~1ıarı 
10 adet Dekvaç 
12 adet filika pusulası 

Yukarıda c ins ve miktarı yazılı iki ka lem eşya 18 Eylul 941 
perşembe günü saat 14 d e l)azarlıkla alınacaktı r. 

açık eksllimeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme Hl/9/941 cuma günü saat 15,30 dn İstanbul Sılıhnt d"l· . ·•abancı kelimeleri 

• • e ~ı "1 . l li ~.. b' 1 k 1 K . ı • ımıze geçen :t ve lçtımaı ;• uııveııet •' uı uı· ıc;u ınusın< 11 uru u omısyonda yapıla. ıınh ve bunların ekserisinin ~rnn. 
caktır. 

1 
ızca i talyanca, İspanyolca, Ingi. 

. 2 - .Muhamml.'n f!yııt 12fi kalem ilaç ve ınnlzcnıeı tıblııyc için 2689 lizre 've Almanca karşılıklarını 
lırn 93 kuı·uştuı-. • . o!itc•rnıektcdfr. Fiyatı 276 kuruş. 

:ı - l\luvnkknt tcnıııınt 201 !ıra 74 kuruştur. lr: 
4 - istekliler şnrtrınıneyi heı· gün Komisyonda görebllfrler. tur. • • 
5 - İsteklilerin 1941 yılı Tieaı·et Odası veslkasile 2490 sayılı ka. 1 Kanaat Kıtabevı 

mında ya:ılı ve iknlar ile bu işe yeter muvakkat teminat nınklıuz veya l ili••••••m•m•mmıai 
banka mektubile bl'lli günde Konıisyıına gelmeleri. (78[;5) , 

Türkiye Cumhuriyeti ' -
ZIRAA. T BANKASI 

Kurul u ş tarihi 1888 - Sernınyesi : 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

ZİRAt ve TİCARt HEP. N EVİ BANKA MUAMELELERL 
Para bir iktirenlere 28.800 llr!l ilu·amiye veriyoruz. 

1 

Beher k ilosuna 165 kuru~ tah
min edilen 1 5 ton sade yağı alı
nacaktır. Pazarl ıkla eksiltmesi 
18 19 / 9.J1 perşembe günü saat 
l 5de Top hanc.:de İst. Lv. amir· 
! iği satın alm a komisyonunda ya
pıl acaktır. Kati teminatı 3 71 2 
lira 50 ku ruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür . İsteklile rin 
belli ·vakitte komisyona gelmele-
ri. 242-8088) 

••• 
Adet -60,000 10-15-.20-22-25 

35 m ilimetre lik. 
IX3-IX35 m ilimetre· 

1 

8 adet 250 lirahlı: = 2000.- lira 
85 > 100 > = 8500.- > 
80 > 60 > = 4000.- > 
300 > 20 > = 6000.- • 

En 
Zarif 

En 
Sağlam 

·- latanbul Ealnöatl 8 

BORSA 
IS • 9 • 941 muamelotl 

Le•dH 1 lterll 1 5.22 
Nevyorll 100 Do'ar 129. 5275 
Ce ıaeyre 100 ı ... ' "· -. -
Ma:frft 100 Peııeta 12.19 
Yolıcha. lto Ye. - .-
Stoiı:iıol. 100 lave~ kr so 10 

ESHAM VE TAHV!LAT 

Yüzde 5 lkramly•ll 9JS -.-
" S ,. 1933 .ErranlA.e.C. -.
" 7 1134 SiYU•Erınaruıal -.-
" 7 .. 'l lll 7 
., 7,S 9=s T Jrk borcıa 

Tranı l -.- ' 
Aaa, De. 10111 1 ve 2 
T. C. Merkez Bankası 

-.--.-
il Bursa harici altm fiyat~ 
Retadl1• isteklilerin b ell i gün v e saatte Knsımpaşada b ulunan komis-

yonda hazır bulunmaları. ( 8 1 49 ) 

, ıo.ooo 
1 relik . 

5,000 IX4-IX4,5. 
lik. 

Kalı• Betlblrllk 
milimet- Kllç• altıa ıra• 

25 Lira 5> ...... 
116 .. 75 .. 

J " 54 •• 

lstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz liae11i müsabaka imtihanına giren okurların kabul liste

leri gelmiştir. Alakalı okurların acele l ııt anbul Deniz k omutan-
lığına müraC' e>atla rı . (8171) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbarasu tasarruf hesap· 
larında 'n az 60 lirası buluna !ara ııened'!I 4 defa çekilecek kur 'a 
ile aeatıdald plina göre ikranıiyo dıığıtılacsktır : 

Cinsi Mikdan Jllalııı bedeli lllulıammcn bedeli 4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 adet ı.o~ lıralık 4,000 l ira ı 100 adet 50 liralık 6,r,oo lira 

1 

' 250 > 1,000 > 160 > 20 > 8,200 > 
Eczayl tıbbiye 66 kalem 3518 lira 86 Kr . 263 lira 91 Kr. 40 > 100 > 4,000 > 

Gureba hastahanesine 941 mali senesi için lüzumu olan yukarıda DİKKAT: Hesaplarıııdski paralar bir sene içinde 50 liradan 
ı ııktıu·ı yatılı eeza)•ı tıbbiye)·& talip çıkmadığınılnn eksiltmesi 10 gUn 1 a,ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verile-
uzqlılnu~tır. İhrıle i 23/01941 tarihine müsadlf salı günu saat l.> de cektir. Kur'alar senede: 4 defa, ı Eylül, 1 Birinclkilnun, ı Mart 
İstnnbul Vakıflar Ba,ıniıduı liiğtl binasında toplanan Konıi!yonda ~·apı- ve ı Haziran tar ihlerinde çek;lecektir • 
luenktır. Sa ı1name her rrün Levazım l{ııleminde görülebilir. (8212) lı••ııııc•ı•••••••••••••İll•mlııiıİııııl•••••• 

Yukarıda yazılı 75,000 a det 
m antar alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltm esi 19 / 9 / 941 Cuma g ünü 
saat 15 de Tophanede Lv. imrr· 
liği aa tın a lma komisyonunda ya. 
p ılacaktır. Talip lerin getire~ekle
ri nümunelerd cn beğenilmek su. 
retile alınacağından iateklilerin 
nümune ve teminatlarHe belli va. 
k itte kom.iııyona gelmeleri. 
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