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(Gİ)NÜN~!IJ 1 Tevkif _edilen !(IJJJllll MESELE l Jf R: 1111111111/: 

~~~~:~~f !!~~~::Tercüme kanun olmaz! RK!f{fJJI.it 
ffles'ullyetten kaçmanın 

en iyi yolu; iş yapmamak ••• 
Ne iyi edamdll', hayatında bir kanlleayı bile incitme

lllİf&İr' 1 Sia, fU bMma lllllıp metbde INlunan kimseye sorunuz! 
- lklltettilbül adam dünyada ne lf ıönniiftiir? Ala"9juu 

bant cevabı kulağınıza ben hsıld a11 ueı eyİıril •• 
- FiliııJ 1erde bafkatipti. yahut defterdarlıklarda ıez

.U. •• illa.. 

Celal diın Asliye lkincı Cezıı mah. lerllll t.........,... A1-I 

ct!Msına, il gftn de dt!kkAnının ka- nunu tadile hazırlandlit b.U. olmaıl te kı.rikal biin;ırenbıi wrketnıiye din mikyasta ha l dtk 
patılmasına mahküm edilmlft.ir. dlr1llyor. İ!viçrtninkinden tü.krGk Baeka memleketlerin hukuki mev. ile dünya ielerini birbirinden ayıra- dan nve:!~ ~ 

kem~i tarafından 20 Ura aibt para A dliye Vekaletinin medeni ka- Bu hüküm şudur: Tercüme kanuni nıfından da mahrumsunuz; o tarih. lan bütün cepheden sayet 

Bundan başka Büyilkdercde tuba- kağıdüe t.ıpatıp kopya ettltlrniz bu ıub ınceıenetıill.r, mını HltiJaçları- rak laik bir siıteme dotru ıritmi)'ı ı-...a .... ..ibi 
1 

..... t_ ........... _ • "-~ 
• • • fiyeclllk yapan Moı·dobay, 1brlıimi kanurtlln \adile serçekten muhtac de hiç niyetiniz yok; iltlyonanu ki _... •• _.............., uııuw 

f,nlı .,. ,...... ~ ferde gHre ha,ka, ete a :fazla fiyatla salnuf, "ynl mahkeme ınadıleleri TUrk alleslnln temeline s bir mütercim. hatta )'ukandıa ~m! So.~ ciimhuriyetiain nıerk 
eerıuy t re tarafından tevkif olunmuştur. konmuş infilak maddeleridir. Patla- Peyami af a geçen Fransız mtıtetekk1rlerinin baş olup Moskova Leninsrad 

•llfllMlır. + KAD/l(ÖYONDE YAKALA- dıtı yerlerde ne dramlara 8ebep ol- hca eserlerinden hiçbirini tercüme M»nra bütün Rut,anm en 
Her ıthl muntuam ;,ine giden, fıkaraya sadaka veren bu- NA..V MUHTh:KlRLER Fiyat dı.ığunu Altıncı Hukuk hikimlerbı- bile etmeden sadece .Fransıı ka~unu Jük beldai Kileli " Kı 

11111 u1atmcla 11..,.... ÇOculdarına karfı nıtitfilı: olan bir insa· Mürakabe Teşkilltının Üsldltlır Bü.. den sorunuz, polislerden eorunıaz, ınıza tıpatıp uyan llazı maddeler, esaailini türkçeye çevirerek Franaıı ~lll'IJDad 181 Kalkutan 
.... uftMlmt h•••bnda, ceml.ret alçu""leri ile iwi olımı icap etmez. rosu memurları 7eniden Kadıküyün. m~rcılatdan IOMlnll&I j olduğu gibi alınıp bazıları ıadil olu- inkıiabının bütün nimetlerini Türki- ~ "--...ld t-~ktın 

1 ·ı , • el b ' h "k" k 1 b't l d ı b·ı · d • d" da h·-'· k' te yeve getirlveraı'n 1 Burada muhata. P-. lf!tr Ye 11CU eu.ft: e 0 
-...ıi ethamet ferdi .. 1 üd . ettir • timaA •• 1 .. d • e azı ı u ar va u an tes ı etm ıı· T~rciıme kanunlarımız aı·aııın ı na ı ır, me enı wn:va ..... u ı - ,, !!..l-oL..- h d .ı.....ıı· 

m . . 0 ç e mez~y • ıç 1 ~ çu e ıse na- !erdir. hangisi tadile muhtaç olmamıştır? j kamUlün nıillt bünyemize uygun ne. hım rahmetli Mithat Paşa nesildir. son mü...-- attı • ,.-.ı 
l&taa. •• Yalı ...... Unüa, t~ etmenm yohmu tikayete uframa- Kadıköy Altıyolda 18/166 numa- :;;•1 icra • İflas kanunu, tarihlerinde ticeleri memlekete mal edilebilir; Sailıiında o, ne kadar yanıhiığını mtflU'. 
IMkta nıhat rahat aenelerın dolnıesını beklemekte bulmu,tur. ralı Ff'Cir kırtasiye matazaeı fahit yanılmıyorsak 1929 U.3~15 ıııco sogyolojl bakımından hulmk, harsı görJil, bunu blllyoruz; :lakaı Cordü- IAllinrradm dabilt mii 
!Jir a.ktma ıöre. ~u. i~ adamdır. Vali gÖ~rıünüz, memleketini 1 fi.yatla k~le.~ ucu Eatmaktnn, Kadı-j tarılılerinri., ;ırtııır~ tadl~e u'ğrıya- ve milli bir müessese olmakla beı·ıı- ğünü ne kadar anladı, blll'lu bilmi. hattı yanldığı bir zamanda 
anar emek iatediii IÇbl kıpırdanlJllfhr. tabıt olarak bazı men· köy Sllğhtlu.,,:eşme cadde!l 164 nu- ı·ak bir ,;tlrü boya, i!ne, dıklş, yama ber, karakterinin beynelmilel vasıf- yonız. Moakova telam m.ricf:llİnİn ha 
faatlere dokvnmut fİkiyetlere uğramt,, Vekalet emrine alm- n:ı a~adn Fllipos Terziyan gu.lgrck ih-1 yedi. Ceza Kanununun da yüze ya. ları da yok d~iil, hem de çok var- Tercüme bll'Jlle bir tanaimat haıı- 'Verdiği vechile Almanlar Kiye 
--- D---- _x,_ bu ik. . vaı· . b k" da h.. .. • t tıkarıodan suçlu olarak Adlıyeye ve. 1 kın marldesi kaç defa yırtıldı. kesil- dır; fakat bır memleketin hayat talığıdır. Bu illet hila o a..:ııyip ... ti"bkamaA t Lattmı .. arar .. •-
--·-·~~- ı ınct ınm are atın usnunıye va.rsa, .1 . 1 d! . . . . •tla 6 uı ed millt bed · il 1 l ı D 1 -· d'~ • d Ok dah .• b" _.:1 d rı mış eı- r. dı, soküldü, dıkiltli ve yamalandı. Bu şaı n g ze m en, em. cııak > ere, cadapt.asyOn> lar a e. varoflanna gin ... Uıle.-dir. 
o )'ine •ısenn ~n. ~ ••• • ıyı • ır. ~am tr. , • kıııııınların kımi İsviçr<'clen, kimi ne güre ölçülüp biçilmi~en yaban:ı dcbiyat ve tiyatro hnyatımızı, ter- Klyefin t~lnden bar 

Telaldtilermmu, düfUncelernnızı ve bunların Üzerıne kurdu· Jkhaat haberleri ı italyadan. kimi Almanyadan alın- ! bir kamın, hemen tornıstan edilıp rüme kanunlarla adil hayatımııı ke. 
iumm maai aiatemile bnunlanmızı o yolda değiştireEm ki, nı :ştır. Türk ııuçJusu, hakimin önün- , onun üııtüne geçirilemez; g.e~irilirs~, miriyor. Gazetel<'rimiıe bı.kınıı: hareketi yapan Ye Gomel 
Alamet Emin Yalmanm 1enelerdenberi Wıerinde durdüğu bir da- y eıtİ kömür nakliye de, kendisini yetlıjtiren ve bu hare- ltt~ ~öy!e, ~lşman atend1aın.'n. elbı. .Milli roman ve hikaye suyunu ı;ck· rini üssülhaı-eke tutan Mare 

t hakkuk • r )' · .. · al bil • d ket.e sevkeden rnH!i şartların hiçbi. , se~ını gıymış sıska uşak gıbı, kol- mekt.e, yerini eskisinden daha fazla V on Boek'un kumanda11 altınd 
Yayı • ettire an " mesu ıyeh uıterıne a en ... amtnı navlunları . h .• t il d b' İ . )arı eilerinden bir kanş öteye fırlar mikyasta adaptl\R"Olllara teı·ket.mek.. k,· Alm ... - ordulan .......... il- Ki t kel. .___,_ • unı. b 1 b"I ı· t a·k •-·· ··r·k h"'k'' rıne e emnıılle ver me en, ır B , , 1 .... &·-- ... 
a • '!' eu~. 8!' ~nı ~ a 1 e un. Y 1 ve aotu u u um· viçı·eli, bfr İlnlyan, bir Alman gibi p~çaları toz ve çamur içinde sürü- le<lir. Seçme tiyatro, edebiyat, hu- fin cenultundan taarru• yap 

lermuzd. e.ki mıyar ferd. •n. ce.nuyele kal'fı ~p~ hiim. .e. t. olmalı... Kömür nakliye navlunlal'lnlll kı11 muhakeme edilir. Kazanı Cenevre- ! nur. _ . k k e 1 l · te ü e i i ·· 
B k d _Lı"-•-- bir b I ,_ tarifelerini hazırlamak için l\lınt.aka R h 11 C ı-ı N i d h b . ·u !\er er nın re m 11 n mıını. - Maretal Von Runstedt'in kum 
ıaı anncayı •ncıtmıyen a am aa..aı avıyet o aralli Liman Reisliğinde bir he_yet faali_ i'.leıı, ôinanıosu Romadan, çarkı Bcr- ı a met e a ur v~ . a ıı ır kaşa et~e~. mabadıma yabancıdır; duı altındaki Alman ordul 

alakadar etmez, biz mensup olduğu cemiyetin menfaatleri için yl!le geçm iştir. Yeni tuifel<'r ay ba- !inden getirilen bu melez hukuk ma. çok hukukçularımız ve fıkır adanı. fakat gunluk ve devamlı trcsirlerlle b" Ukr t 
k nd!_!_! L!I_ ·-&!LI.-- ""..ı b"I k feclak" t" 1 • ~al be'· kinesi adli fonksiyon vahdetinden l larımız, Halkan Harbi snalarında zevkimizin dokuma~ınl vilcıı•Jn. geti- grupu pr ! . ayn~nm or 8 

e - - IMIUIUU ınıe ı ece ar ıp enn çog masmı ıı. şından itibaren nıuleber olacaktır. ' . . . . t ü k "h · t· k . nunda getuf b çevırme L-rek 
li taınamile mahrum oldugu ıçın, ıkıde et-e ınc an un zı nıye ıne ıu ı,ı, o ren guııte romanlarına tıikıi.yelel'i- ır ua 
yonıa. Yeni n:wlunların bugünkü fiyatlara bit· c;at der durur, kırılır, yeniden de.vrin feHlketlerind_en aJdıkları m.üt ııe, gilnltlk alacak.verecek davaları. yaparak birletmif olduldan d 

C'~'-ad BABAN nazaran b iraz daha yükse:k olacıığı h d l i ı h 11 .... ___ • karar !!.L f ın . i . yllpılır ve yine bozulur. Yeni Adiiye ı; ers er n zoru ı e ve can ev ı e mızın hukuki miivazenesine vanncı- l'UDIAll .-nuırıı g-1nıo e 
tahmın ed lmekled_ıj· A Veklliınizin tercüme kanunlar ara. mücadele açmışlardı. En başta gös- ya kadar bütün aelfımetimizi tereli - 1 kallde tebliğinde bildirilmift

0 

I * ŞARAP . s~ TISALt Tl. 1-~- ıııııdakj bu vahdetılizU:•·i ortadan kaJ.. terdikleri lrliis etmiş örnek, Mithat ıneden beklemekteki hatamıza işaret 1 h~. bü .... Al t 
TACAK - - lııhı sarl11r daro:sının ı d k . . b 1 bi t k h k k Paşanın Fı·an11adan memlekete sok- uu )'ua men 1f11Panun e 
Tekirdağındaki büyük şarap falıri- ! t ı~n~~I . ı~ın \~n ar~ r ite i u u tuğu ilk tercüme kanunu ~R!i idi ediyorum. 1 ettiii genİf çember ~de Ukra 
kasının tevsi ve ıslah amelh-esi ni- ı b: ehi . sınınü tP.? ~sın a edr ıneyt vfe Bu kanun hatta onun m111i ihtiyaç. Tercüme kanun davasında hiç nanm merkezi ile burada cephe 
h ti 1 t. F b "k b •1 df - ır rıne s r ıınup gıcır ıyan ara - ı • - kimse, ateşli ve aydı~lık ru~unun tutan Rus kuvvetleri kalm'f ol 

aye ennı ş ır. a r ; a u Y1
• ger tarını kaynaıtırarak ahenkli bir bll- l larımı7.a göre bir düziye tarlile uğ. dostu ve hayranı oldug-um eskı Ad-

ııenelt>r~t nazaran daha fazla ıstlhsal tiin haline getirmeyi düşündiiğüııil ı rıyan yeril taklitleı·i bile yaşamadı . !iye Vekili Mahmud E!'lad Bozkurd yor. 
yapaca o'r. , G l , de, büvük biı· ümidin verdiği sevinç- ! Çünkü Fnm11adR en az iki asırlık bir kadar metıul değildir. Dünyanın en Kiyef dU,tüitt gihi iki Al * S T _VE l ~ URT F ı:AT. le, kul~lı:tan haber alıyoruz. ftkir tekamftlünftn neticetıinden bllş- temiz ve g!izel nlyetile onun memle- M-.Jinin çevirditi biiyiilı R 

KANDEMiR LARI - Fıyat Murakabe Komısyo- S n 1 d T .. k k .. ı·· ü Ü ka bı"r şey olmıyan Fransız ı"nkılli- .d d" ·1 •wı b Ü d d imh Lut t·-•· 69 Yıazan: .. t w t f" 1 h kk d on gun er e ur oy us n n kette yenı en ırı ttıg u tere me or mu a a yaq -.un 
~····· .. ···--··•u•·---·- ~~ ts~kt~e tyo~r _ı~at ;rı ika 1 ın da. ~arip evlenme tarzile medeni kanun bınırı nimetlerine iki dakikalık bir kanun - aııanesl, tarih önUnde, halef· mak mecburiyetinde bulunuyor • 

.:M 
1 

e a ını . ugun eı· e ma e e. arasındaki büyük tezadlımn da Ad· terr.üme ile konmak mümkün dekildl. !erinin bitip tükenmez tadtller ve Daha cenupta Almanlar 
Cemal Paf• Afganlelanda blrı IJlyada wıa~ı cektir. Beledeye fktısat MfidOrlflğ~ Jiye Vekaletinde geniş bir tel.kik O ne ali şeyi Sizin hiç detllse bir tnhfhlerle bir tiirtft yok edemedik. koldan Kafkaıyanm kapm R 

db~ld~ud 'hkuStıata eldeKetti~ neticelerı mevzuu olduğunu gazetelerde oku- aııır süren, fakat rönesan11danberi lcri büvl'ık bir hatadır. Benim bildi-, t f •• • d"w b. kolda 
V8 bir tOpÇU taburu la•kllln& mUY81fak oldu ı ır ı ten eon.ra omis.:von satış duk. Bıı •-·adlıı.ra vu··cud v-en imı·ı. asırlarca kıvamına gelebilınl, bir ğl M. h d E l B k d o uzenne ve ıger ır 

fi ti te b t d k """" ~· m a mu sac oz ur y~ı- K •• . •· .. 1 ..... • ... 
ya arını s 1 c ece tır. !erin bir ucu köylünün dini itikat. ansiklopedi hareketiniz yok: Ne bir yorsı.ı, u:zun yılların tecrltbe mtha- .ınm u.zerme yunar enı:en uçun 

Hatta bir kelime bile türkçe bil. nıa brtıııinda Mllm durdu. ~tı 8 _ 

ınlyen Afganh yaveT Abdftlhamld dam gayet sakin bir vaziyelte seniz 
Ban da kendini tutamaz, o ela bi - sadasızdı. Cemal Pqa bunu da istic. 

Tu .. tU .. D ı•şçı·Jerı·ne larında ve iktısadi hayatında ise, Monte11quieu, ne bir Voltalre, ne bil' kinde bütün vuzuhile ortaya çıkan bir kolla UkraynMUn yakan 
öMlr ucu da besbelli ki medeni ka- Diderot, ne bir Helvl!tiu•, ne bir hu hatayı anlamışhr n Adliye Ve. mana kadar merkezi bulu 

meccanen yemek nundadır. ' ' Jean - Jaques • RoU!IM'ftU l!'elip in. kaletinin kt-ndistnden ~onra yaptığı, Harkof üzerine ilerlemektedir( 
siınle beraber gözy~şı dö~erdi. '9'ap etti. Bu da binbiı: macera geçir- Yıllarıfanberi Adliye Vekaletini kılabm fikir temellerini hazırlamış! ş:mdi de yapını ya hazırlandığı tn- Fakat bu h•eketlerdea en m 

İnh1Aarlar İdaresi Clbalideki fab- s0nu gelmrz tetkikler, projeler, tadil Garp Avrupaııının en büyük endfü;. d ' llertn l'Ck dnğrtı ve zaruri oldu. hirni ve askeri ve siyaai bü · 
rlkanın işçilerine rle meccanen ye. teklifleri Iıazırlamıya mecbur eden tri ve sermaye mcııılPketlerindcn bL !'!unu itiraf edecektir. l'Jen nrın böyle değifiklik yapmau muhtemel 
mek tevziine bir kıl( güne kadar baş bu adli buhran önünde varmamız ri olmıya namzed değilsiniz, bilakis hh~r mrıb·~liğtn sayılı mümessillerinden lunan Kaflc-"ın kapıama te 

Fakat bu, çok sürme-l<lı. . . miş bir esirdl. Kıi.şgaı·dan gcllycır. 

lıyacaktır. Bu fabrıkada 2000 den şart olan hükmü c~aretle ifade et- ~arp sermayf>slnin eınriıı rlı·~in:z; ırl gı ı tanıyorum. -=L _.:ııil -.~~.u tü t ·ıt 
ziyade işçi bulunnıaktadır. menıizin 1,amanı gelmiştir. hiiniyet flhini taşıyacak VP J,11 ıı I SAFA ...,. ea en ya.u,, .. f r. ıngı 
============================= yacak, iktısaden hiir blr bnıjuva sı- Peyam dahi bu vaziyetin ehemmiyeti 

Cemal Paşa birden kendıne ırelır ı muş, Ankaralı imiş, Memleketine 
ve ayağa kalkarak: d<inmek iatiyormuı. 

_ Hıı.yu.. çocuklar-... derdi. O . o ı ad s·· k l 
1 kt 1 : • T a yaver ureyyıı urye o a. 

mutlak~ m~ıaffer 0 actı._ ır. .. rak Ankaraya gidiyordu. Ce~l Pn. 

••••••••••••••••••••••• ·······•••••••·•• ••• ••••••••··········• •••• ·····-•••••••••••••••••••· · '.,kd.ir ettiğinden Kafkasyan 
Ve bır lahza evvel gozy<1şı dokcn ş.a bu Ah ed· s ·· 

bu adamın bir an 11onra ümit ve m 1 uı·c•yyaııın . yanınıı 
. 1 d 1 .. 1 ri 1 •·ti t tl .. 1 verdi, Bu zavallı Ahmet giızel ve_ Musiki san'atkarlannın ımaıı a o u goz e n n ""' ı a ı gu - ı le 1 · • _, H - • 
d 

- . Ü t f 1 k t d me P şırıyoruu. em yolda Surev-
ügun , e ra ına az nı ve uvve a. hl d .. • I );. . .. .. ı ··k ,. 1 p yaya zmet e er, bcıylece de \"Ul'ılıı. 

5ıttıgını gorurc u • ..,ema aşanın, k di d k • 
al d d . b"" .. k G .. , 1 na avuıur yor . u . Süreyya ilt> o sır ar a, aıma uyu ıızıueı • . 

"lh ld - - 1 k 1• dır beraber Kabılden hareket ettller. 1 J am a ıgmı soy eme azını . • 
Gün geçmezdi ki bize, bahusus Emir İ Bakuya vardıkları zam:ın Enver 
.ı\.amanullnh Hana ve Afgan ricaline Pa,a da ~rR~a bnlunu~ormıı,. O st- 1 
Ulu Gaziden sitayişle, muhabbet ve racla Baku bır parça yıyecek dnrlıf:ı 
hürmetle bahsetmesin. çckiyordo. Halbuki Sltreyyanın er. 

Cemal Paşa Af •anlatanda çok ça. z~k .sandıkları bayii .. yüklii ve zc~. 
lıştı. Bütün müşkülii.ta rağmen ora- gındı. Bu sebeple Sureyya bir gun 
da muntazam bir pi}·ade alayı, bir Enveı• Paşa ile yanıntlaki Hacı Sn. 
topçu taburu ve bir süvari alayı nılyi ve Baka mümessilimi.ı: Memduh 
't.efk:il etmiye de muvaffak oldu ..• > Şevket Beyi yemeğe davet etmiş. 

Değeı·li muhatabıma sormuştum: Ah~~ de o gün va:an ycmE-kleri 
_ Ço'k fıaklarda geçmiş bu her plıınyormuş ve tam pılav tabağı e

bakımdan canlı ve hareketli hayat linde yemek odasına gir ince, nacı 
tpnde tesadiif edilen garip yakalar Sami, Ahmede dikkatle baktıktan 
da oldu mu? sonra yerinden fırlamıe, tabağı elin. 

,. L- . , F-·L... hangı· den alıp masanın üstüne koyarak 
- Ş .. p .... mı var. --... Ah d' bo 

~rlni 1 1 me ın ynuna sanlnuı, ıapur 1511Y?!_'.a 1 
• •• şupur öpmlye batlamıı. Odadakiler 

- Mesela? .. _ hayret !içinde kalmışlar. Hacı Sami 
- Kabilde bir gün, polis müduru 

1 

de meaeleyi eöyle anlatmlf: 
- yani oranın tabırile . EmfrülMa - -. Bu demiı xı:a.,...n belli b l 
"-' P i t edeı'Ek · cefeD- ' • '"9 .. - n aş ı ..__..... apyı z yare ' zenginlerinden Ankaralı Ahmettir 
dtm, dedi, hapishanede bir dell 1 B'- '17'.&a- ·....:""mı b · 

• · L- d b ı d - m n""" .. ra C!Hıg• z uman u--var. Sızın .... ra a il un ugunuı.u bflyük bi d . ,, b "k d 
nasıla do Ben Ceınal !'a1ayı nu~ • r en . .ıa n ası var 1• 

- ğ\ ~~ tı ~tu j Bizi, yani yüzlerce ınsanı tek ba,ına 
gorece m, en onun ya ı~a .. • bu Ahmet miaafir ett1 ve günlerce 
rün, diye bai'l'ırıp duruyor. Kaç gun. d" d" i i -d" H tti . ii" di k 
dür ne lladar dövdukse, ,sövdüJ.:se na. ye ır 1

' ç 1 ı. . a CJY ır , u · 
• B d ı1 b şattı, atlar bedıye etti ve nihayet 

fi]e, p;rad etı:11~~r. u 8 an a a- oradan yola çıkarken bize para da 
ıımız er e cır ·" nrdi. Kiifgarda buna r,as!gt>lme~fy. 

Cemal Paşa sordu: dik halimiz haraptı. Hey 'koca Ah_ 
- K1m imiıı bu adam? met hey! .. 
- Bilmiyoruz 1d cTürküml> dl • Meğer Ahmet de bir yolunu bulup 

yor. Hindistandan bizim hududu ge. Siberyadakl iiseı-a kampından kaç. 
çerken yakaladık. Elinde lılçbir ve. mış, Kaşgara gitmiş, oracla ça1ıııııış, 
eikası yok. cTürküm, Cemal ı,aeayı çabalamıı, servet yapmış. 8onra gii. 
göreceğim!> feryadından başka lif niln birinde kargaşalıklar olunca 
ettiği yok. fabrikası yanm111, bütün !;Crveti glt

miıt ve şimdi... işte yurdun<ı d'imi. 
yordu. Zannederı•em hala da Anka. 
radaclır bu Ahmet.> 

- Getirin onu buraya. 
'Biraz sonra, perişan kıyafetli bir 

adam, Paşanın karşısında, mükem
mel talim ve terbiye görmüş bir as
ker gibi dimdik durdu: 

- Adın ne senin 
- Mehmet! 
- Tlirk mirin aen? 

Cen1al Paşa. Kabile vardığı -zaman 
Emir Amanullah Hana şöyle de
ınl§ti: 

(Devamı var) 

imtihanlarına başlandı 

San'atkAr Safiye bu imtihanlara 
girmek istemiyor 

lrialkl •n'atkblartndan biri 

İstanbulda umumi mahall«de ~- kişiden yalnız tldsi muvaffak olama
gı çalan ve prlı:ı söyliyen sanatkar- mıştır. Bunlar son hafta tekrar im
ların imtihanına dün Esnaf Birlik.. tihan edileceklerdir. 
leri merkezinde güzide bir heyet hu.. İstanbul Bekdiyesinin emri iizc. 
zurunda başlanmışLu-. rine yapılmakta olan bu imtihana, 

Mümeyyiz heyeti eu zevattan mü- Münir Nureddinden baıka bütün sa
rekkepti: Bestekir Sad~dln Kay. ııaı karlar girıniyc mecbur iseler de, 
nak, tanbnri Dürrii, kanuni Artaki, bazılarının her neden.se bu ınecbu
E;yyubi Ali Rıza, Sadi I.şılay :ve rlyeti nefislerine yediremerlikleri ve 
Belediye İktısat Müdürlüğünü tem- bu arıırla saııatkı'ır Safiyenin de im
si! eden memurlar. İmtihanda nota, tihana girmek istemediği saylenmek. 
usul ve ıarkt darbelerinoen sualler teı.r r. 
sorulrnu~ ve ayrı ayrı cıarkılar söy. fmt!hana ~lccek cuma devam e-
let!!Prcla numaralar verilmiştir. dikct>ktir. N~icede muvaffak olamı-

Dün imtihana girenler arasında yanlnr sanat icrasmdnn men"dile -
oku~'UCD Suzan, Nevzad, Agyazaı· ile c<'klerrlir. C~miyet nizamnamesinin 
kemani Maksud, kemençeci Aleko, . bir maddesine göre altmış yaşını 
udi bestekiir .Mehmet Yürü, kılarnet ı d oldurmuş olanlar imtihandan mu11f 
Saiih gibi t.anmmıı- aanatkarlar da olduklarırdan bunlar eskisi gibi ça. 
vardı. Dünkü imtihana giren yirmi lacak ve tı~·liyeeeklerrllr. 

Eyüpte bir hayvan 
sergisi açıldı 

htnnbul Vilayetinin tertip etmek. 
tc olduğu hayvan seı·glleriııden biri 
de diin E;•üp kazasıııda açıldı. Bu 
ıniinasebt tle yapılan açış meraııimin. 
de Vali .Muavini Ahmet Kınık, Ik 
lediye Rl'ls Muavini Lütfi Aksoy, 
Belcrliye Muamelat Miidürü Zühdü, 
Fatih, Bakırkoy, Kadıköy, Beyoğlu, 
Beşikta;ı F;yüp kaymakamları hazır 
bulunmuvlar<lır. 

Sergi Eyüp Kaymakamının bir 
nlltkundan ııonra Vali .Muavini tara. 
fından açılmrştır. Sergide 54 hayvan 
te~htr edilmiştir. 

Bursa Halkevlnde 
BUrha neddln 
Tepsi tem slllerl 

Vemnunlyetle haber aldıtımıza 
güre büytik sanatkarımız Bühaned
din Tepıi, 26 erlfiJden itibaren Bur. 
sa Halltevlnde ~ bü,.Uk tema11 ve
reee"ktir. (Baba Ramiz - 6-0.000 lira 
- Kadın .Deniz Gibidir) piyeı n 
komedilerini temıtl edecektir. 

AJJ'ıca verilecek olan bir edebt 
matinede de .Berlin Dana mektebln
ıl(•n mezun olup Avrupada büyük al
kışlara mazhar olan Seniye Tep~i 

en g1jzide klasik ve cırtetik dansları
nı oynıyacaktır. 

Avdette Tepsi kadroma kış. aezonu 
temsillerine Ünyon FransPzde baş
lıyaeaktı r. Muvaffakıyet temenni e
dt.!riz. 

Nikah merasimi 
ilı1tanlıul avukatlarından Bay HÜ. 

SAMED DİN GİRA Y'ın küçik keri
mesi Erenköy Lisesi mezunlarından 
Bayan N criınan Gi ra)''la Galatasa
ray mezurılarınd.an ve Hukuk Fakül~ 
tcsi son sınıf talebesi Ye Kabataş 
Llaesi franııızea mualliınleı·inden Bay 

/" "\ iidafaa1111a ittirak etmiye kar 

1 
p a z a r ) l k e d e D vermistir. Umum HiPdittan B 

"uma~danı olup Irak ve f randa 
t a k s İ } e r lngili2 kuvvetlerini de idare e 

mekte bulunan General Wave 

Bu fOförlerl der hal dört cündenberi zaten Tiflis 
· k & t d · I bulunuyordu. ,. aya 8 in Z Kafkasyadaki m~cudu • 

Son benzin tahdidi dola,Y1t1lle 1 milyon kadar tahmin edilen R 
hemen bütün taksi şoförleri pa. 
zulık suret.ile hadd1nd'" rı fazla kuvvetlerinin Bafkumandana • 
para mukabilinde yolcu taşımak. va.ziyeti tetkik ettikten son 
tadırlar. Bu yolsuzluğun yiizlle Irandaki İngiliz kuvvetlerine fr 
:JIS zam dahi onüne geçememiştir. Azerbaycem üzerinden Kafk&sy 
Alakadar makamların bu vaziyet Azerbaycanına hareket etme) 
karşısında vııtaııdaııiara tavs!ye- 1 için emir vermittir. Likin İngİ 
si, der-hal 42154, 24382, 21828 liz kuvvetleri Ma•era)'l Kafkas 
numaralara telefon etmeleri veya ve hatta Dağiatan ve ~ 
en yakın zabıta memuruna mü-
ı-acaat etmeleridir. 1 ve Kara Çalistan aibi timali K ._ ____________ _. kıı.sya arazisinde kalmayıp da 

Te,.k.k:Ur timale gideceklerdir. Çüok 
General Wavell emri yevmisind 

Zevcem Prf>DeU NeYdYanın cıena- Kafkasyaya eifea n Ruslara y 
ze mentsimlnde İatanbul Hiilıı:llınet dım edecek olan İngiliz kuvveti 
ve ~led.iyP.el, Kalk Partlai ve Ha,•a rinin 1'edefi Rosfof olduğun 
Kurumu Meduız •e tııbeleri nanıla. 
nna biı'er tenıail heıreti ir.am ve çe. burih -:tm.İftİr. • 
lenk traaU aurettıe vlki iıtirakten · tngltız1er belkı Rusların 6 
ve İfltanbul VaU Ye Belediye Jlei:;ı riıldeki Alr.anbırm fwblid 
muhterem Doktor Bay Lutfi Kndıtr tasyİlıİllİ ...... llir tvllftan d 
ile dıier giizide dost ve lfbıalarımı. tlıia6f etm.k t~aiinde 
:ı:ın bizzat huzuN.rmclan "e İstanbul jMCllklarcLr. ÇünWi hagilis 
nıatbuatınca merhwne hakkında ya- buatl henle hemen müttefik 
pıtan kadtrşinasane neşriyattan ve f L-!lter _ ~ la daki d&rt 
cfalııl v• hıtnçt.eı. mektup, telgraf ve ~1 e aaa • ~ 
telefonla vukubıılan tazlyetler<len mü milyonhııls İnciliz ani ....... 
tevellit tiikriminnet borcumun sayın tün Alman lMn'uzunaa mü 
allkadarana ayrı ayrı arz ve lblatı J'Ükiİftii Rml• yükl~ri 
mütea~sir olduğundan bu bapta da ~nda .maattal ........, 
kıymetli gazetenizin lüLu!kir vesa. 01atm711Cağınr ,...,.ak llülc 
tetlni ıaygıLırla dilerim. Wr ihraç a.....ketiae tepw etm•• 

Fmıfan V"fdioHltc tedirler. 
s 8ugüa laarbin w politikan 

Nail HutlugU'in dünkü güo Beyoğlcı ıınihralam ~um fimaJi 
Belediye daireein<W! evlenme aeitlerl kil ediyor. S-ede otuz mily 
akı aba ve dostlanndan milrekkep ton petrol ftll'eft lııu ü1keain-nm• 
mümtaz zevat muvacehesinde icra Rus)'Ultft mlidafMlt ve ilMi ft 
kılındığı ö~renilmlştir. Tarafları teb rek İncrilterenin A-yadaki me 
rik ve saadetler temenni ederiz. .-e istikbali için fevblide ela 

~~--~~~~~~-""'!"'""~~!!!!!'!!!~~!!!!!!!!!~~~~!!!'-~-....._.~~~~~~~'!!'!"---·~""'!"""-"!"'!!"-~~-""'!""'--.~~~'"'!!!"~~!!!!'!"1- lll!ZC::Z:S~~ mİJ'•tİ ı..iz bul..,...ld.dır. - Evet Paşam, Türküm. 
- Nerelisin? 
- Edirneli! 
- Burada ne arıyonmı? 
Bilmem kaçıncı topçu alayının 

nalbant onba,ıflı Mehmet, o zaman 
başınrlan geçenleri Paşaya anlattı. 
Meğer Mehmet onbaşı Sarıkamışta 

esir olduktan sonra Siberyadan kaç. 
mış, Çine gitml11, oradan Japonvayıı 
•ecerken Japonlar tarafından yaka. 
laıını11, sonra yolunu bularak oraclıın 
da kaçını9... Bu ııcfeL' Himliçinıdtt 
Franııwann eline ~miş ..• Yine bil• 
punduna getirmie, oradan da kur. 
tulmuş ama, İngilizlerin eline düş
müş. Hindistanda bir müddet mah. 
pus kalmış, nihayet oradan da sıvış. 
ınış .. • Ve taın hududu c~rken Af. 
ganlılar yapışmışlar yakasına. Ha
r1tayı gözünüzün önüne getirinız: 

Edirne neresi, Kabil nerede? 
Oemal Pa,a, gözleri yaşararak 

Mehmet onbaııyı okfıadı ve onu der. 
bal serbest bıraktırarak süvari ala. 
yına nalbant onbaşısı yaptı. 

Bir başka gün Cemal Paşaya ha. 
l>er ver4iler; cBlr ÇlnH gelmiı, aiıci 
görmek istiyor.> dediler. Biraz sonra 
da, batında Çin aerpqu, bıyıkları 
dütük, yantk ytızlü bir Çinli, Pap. 
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hiçbir zaman hatırhyamadı. Sadece dinden gelen her şeyi beraberintl.e 
koştuğunu billyordu. alıp götürse ve ben yine iki ile ikinin 

'Nihayet kendisini bir meydı>nda dört ettiği dünyada kendimi bul. 
buldu; ltu~ıık bir hayrat ~~menin sam ... :. 
bıışmdaydı. Biraz nefes aldı. Yüzünü Abdullah Efendi birdenbire aklına 
yıkadı \·e meı:mer taşa otuı·aı-ıık din- gelen bu b..ziyeden fevkal.ide mem.. 
lenmiye ~lıştı. Artık diifünınü~or - nun oldu. Şimdi hayatın<Ja okadar 
du. Düşünmek Iüıumsm:du. Bu ge. çok inanmış olduğu rakamları bjr 

Yazanı Ahmet Hamdi TANPINAR ceyl olduğu gibi kabul etmişti. Bir kat daha seviyordu. 1ki ıle ikinin 
• ............................................................... __...... te:-ı adüf, bir talih onu bu gc~ce aie1i... d cirt ettiğini bilmek mtihinı br tec-

İçinl müth1g bir hiddet kapladı: hın 0 kadar sevdiği sabah saatlednln de fanilerin. yn~adığ-ı znmanııı hu - r?be b.ir nevi. muhikti. Fakat o 
cAh mürai ala m "' ai D k b" 1 müjdecis i pfakı. kani kuzah san~ı t dutları harıclne bırakmıştı; başka bırdenbıre bu ınıyarm rla ıııhhıtından 
ha •.. Böyl; ha ~e ı~~k ~ı~ .

0Yt' notlarınd~ taşıyan öbür horoz öttl!l- türlu blr zamanı )'aşıyordu; huna 41üpheye dii§tü. •Hakikaten dört ınü 
datır ve burn~~da 

1 
wl se~ . . en~ n - !erinden çok farklıydı. Bu bir bi.iv'ü itiraz etmek gülünçtü. O sadece bu. eder acaba? dedi ya iki!~rden her 

diyerek başını sallıyo eg ,enıı ~ L~l · ~·> g!>Cesinin lı?J:ynnl inı11ynltın d~ln nıın lı.i.tmeslnl temenni e<liyordu. , hangi biri kesirli jse ... > Oyl.ıı yn her 
100 d V h r, ~! uı!ılrfiu aı ıııı d;.,.,,.1n 8~best btnıkan eş.,... ... an:a. cKinıbillr belJct ~!Mit doiunea ba hangi bir rakam kesirlt olabtlfrdl, şu 

yor u. e o, ava ' ., «anki ~,., ' ,,-,, . . . k d bl ... -- .ı: d B ' 1 -ı..ı halde L •• k'ı d b" . . in beh h~ ile lbi gUIU' • nun cehenneminde IJirle~'ttn bir ış cnee e ...,,., ..,yor u. ııc e..., re "" .,er en ırısın eme-
l :ka r~y y~ muo g h y(lr vo ~in eeııiydi Ye bu .es dalga dal 1 bütün bu gördüğü te.Ylcrin keneli b.. hal &ir .kesri olacaktı. Fakat han. 
a~Tın ko:u ':~1:~~ 8~:dö~~akt11rrnm ga, kıpkızıl bi~ şei'lt gibi uunı;•or: f':161ntn mahsulleri oln~ası ibtım:ıUn! glsln!n? .Abdullah efendi bi~ nıüdı!~t 
ıev· 1 d lf !. di go fg L.ı. kadınla alev halkaları ı~ı~e tesadüf ettii7i <lilştindü. "Bu 'kada'!" çırkin ve ~attz d!lştindtn<ten soma bunun sik <Jki> 

ış yor u . ..,un onu aı ... ·tm ~ıer ~ •· b" dO il< b Jnıut hl d .. ı L. le: k b' ..•. · 
glb' b""tü b k 1 bal k b· ı..- ber şeyi ölcsi}'e hapsediyordu. ır D)'a, Bttell MU '!" u. o aeaı;.na arltT' vereı-e ıru •""ın-

1 u n u a 8 
_ 

1 ona a ... <JVr, şilnccide idrak edilebilirdi. Ya b.h:zat leşti. Çünkti ikinci ~ucb lnhı bh~zr,t 
0~~ ::ve~ edere~ . g~üyoı-laı:c!ı . . ~ü- , - 7 - kendi iffışiil>Cisıııin, sakat ve za1!nt kC!fldisi eldq.un11 ,biliyordu. Evei 
~~n ça~I korQz il ı:t akva~ozunl ıçın- A bdullah yine g1tmiye hazırlan- biı- fikri sabitin mahpusu 1ı.e ... Bi ı· ikinci iki J<ı>n<lisiydi. VakıA bunu 

8 seııı e o ere . aıuıt ııı·ını ~ an için, bu korkunç kalabalığı, şimdiye kadar hiç rlüşünıııeı-..i~tl. Fa_ 
ş:~:ati~r ~e harada bn· o<Gelscne, . dı. Buradan da .. kaçması. liizıın bu çıldırtıet tesaiU'lf!rn ve ofila. kat tinni1an ne çıl<ardı .lfadem ki 
g. e du a • Abdullahçık gel..> gelıyordu. Bunlar gormen1es:, işit- ıın ga)·ı-i lrlantıld sürfüıtinii kentli fU anıta biliyordu, meııc!e yoktıı. 
dıye onu çatınyordu. «Gel, diyordu, memesi icap eden ıeylerdi. fekrar kafasıncl11. biitün ömriinee ta:,ı=rrıış Şimrli bfzznt bu keslrin kıymetini 
g~l, burada ne «67.el ettenlyorıu:, nc1 başmı omuzlarının arası!lA soktu ve &mayı autündü. BU llttımal, ltepıııtn. t11}'i:ı:ı etmek tb1ırırı. ~bdnllah efen. 
:;zel..~>- ve SOJll'& itö!°"• llllteftta.- kOftDıya h~adı. 'NerelE!l'den geçti, den müthişfi. cAh bir sabah olsa, bu 

1 
di uzun uzadıya düşündükten scnra 

yen utuyordu ve bu o.tü11, Abdulla- timleri gördü? Burasını sonraları ve l ıeametli gece, hayal, hakikat, ken-1 bunu tek baoına halledemjyeceğlni 

kestirdi. Etrafında bu mühlm müş. ........... .. Fe,,.i TOGA 
külü sorar.Jıiı bir ıı.daın aradJ. Fakat 
kimsecikler yoktu. 

Bu vaziyet karş11ında ilk önce ya.. 
1·ın sabahı beklemenin münasip ola. 
cıığına kaı·ar vermek istedi. Fakat 
aonra meselenin kendisi için ehem. 
nıl)·etfni düşünerek bundan "azgcç. 
ti; aklı müvazene11inin yerinde .olup 
olmadığwıı tahakkuk için kendisine 
biı icik çare göriinen bu kesir meae
teııiııin muhakkak halli lizınıdı. VP 
ynaş yavae hitısediyordu ki bizzat 
kendisinin tamam bir rakam olarak 
kalması da buna bağlıdJr. 

«Tam bir rakam olmalı:, tam blr 
rakam .•• A.ıh, ne u..adet yaralııbi !> 
diyordu. O bütin ömrünee bunun 
lçin çtılı~mış. hüviyeti üetünde hiç 
bir matematik ameltyestnln yapılma. 
ıına razı olmamııtı. Bununla bera
ber •imdi tam bir Takaının meveudi. 
yetinden de ın pheleııiyordu. cRer 
rakam kabili takt11mı!ir!> ~iyordu ve 
marJem ki kendisi dki, jdi. O halde 
onun ela taksime razı olmam H.:zıın 
~ltT'tff. Bu muli.ha-ıalıırm içinden 
tiikett iği, beT tfirlii adedj tamamiyet 
ümldl~riııi 71kıJ> ~v~ 4bdu.l. 
lah efendi, birdenbire kendtsinj son 

(Dwannı Hı·) 

r.''"'""'''""'" ..... "'"-•"'"'''""'I 

L~~~•in '8f~~j 
Dehi, gagret oe /a· 

aliget gö.ter ... lc krıd· 
retidlr I Dwipt 

Bir çoklan cdehb yı fevkal
beşer bir kudret sanırlar. Bu te· 
!akki yanlış.tır. Çi.iııkü bütün dA· 
hilPr de herkes gibi birer insan
dırlar. Yer yüzünde :zuhur ederı 
bütün dahiler.hı ha,.ttnı tetıklk 
eden bir mubarrlr der ki: : 

cBüttln dillilerin hayatındıı.rı 
anlatılıyor ki dehA, güçlfiklerle. 
erıgel1f'.r1e uiratftlftlrtan yılmıyan 
etirekli gayret ve faaliyettir. En 
büylik di.hilerln hayatı, dehU.nın 
bundan başka bir şey olmadığını 
göst.eriyor. Onun için en bfi~ ülc 
ıair ve muharrirler, yalnız llbınt 
ile yazı yazdıklarına dair tıerf 
tıAıGlen ldcllalara ı;ülerler. Çilnkil 
Mı yazılar, plnız ilham e:serl 
değil, gayret ve faaliyet eseri• 
dlrb 



Dünya harbi 
75l bacl ... , 

1 
lnlfllz teblll 

1CABIB8, 19 (A..A.) 
Ortaoark lnsttts umumt karars&

hmın tetlliti: 
L1b1Mla, Tobrukta tfddaW bir 

kum flrtlnası dön ketif kollarıllllzın 
faaliretiDa encel oımu.eıur. 

Ahn• tebllll 
BIDllLlN, 11 (.A.A.) 

... oNalan 1'9111 tebliii: 
Almaft •vat ıanareleri Büyük 

Britaayanın prk sahilinde asker! 
ebemDıiyeti olaa mütAıadciit tesisatı 
bombalamı~ardır. Dün öğleden son. 
ra düşmanın Holanda ve işgal al -
tındaki topraklar üzerinde hav• a • 
kınlan Japmak icfD Mant*UJ eecmek 
teşebbtls11 esnasında Alman a~an 
iopçu ve mayin cemileri ZO tneilis 
tayyaresi dütürmiitlmitr. Bunlann 
cl6rdü bomba tayyaresldir. Diltman 
ne gtndüz, ne de gece Alman top· 
raldan Ülı8rinde IJ9!!!&11l1ft'ır. , 

c l 1iin gaısı ........................ 
K9radenlz• 

geçecek 
ltaıraa 

Şarkta tehlike 
çanı çalıyor 

,, ...,.-"'f ....... ) 

miiteaddit defal" nuarı dikkatini 
celbetmlf ve bu hususta icap eden 
Wlııiriın'in ahnmuını So.,ei ldlkü-
metinden talep eylıemlttlr. 

Sovyet hiıkumeti mathlp t.edbtrleri 
•lmamtt buhındufundan Japon Ml· 
Jdimeti ~ ;v&ıilndell vuba 
eelebllecek kazalaıdan mllt..emt 
tehlikeli vaziyeti Moskova nezdinde 
protesto etmifdr. 

ş.tda ........... çUyor 
Tok)'o, 19 (A.A.) - Harbiye Ne.. 

zareti Matbuat Bürosu mensuplıt -
rından binbaşı Tomlnaji cŞarkta 
t.ehlik.e çanı calıyon başlılı altında 
neerettli'i bir yazıda diyor ki: 

Cenuptaki ger~nlii'e gelince, şu 
cihet bilinmeUdir ki, Holanda Hin. 
diatanından J aponyaya yapılacak 
sevkiyata mani olmak istlyen her
hangi bir devlet bu gibi manevrala. 
ftB 11otl,.._. ~- 1[enaf
aİtll 1kSı.- Wmakta ..... ....,_ 
lerııe Japonya, şerefini kurtarmak 
için .tleriye dofnı bir adım atmıya 
mecbur olaeekttr. On MTıedenberi 
prkta tehlike 1tarett çalıyor ve 
dünyanın yeıti nJzanunı haber ve
riyor ve Şarkta Japonya gibi, garpta 
da Almanya Te İtalya eskimiş re ~ 
jimlere ka?'fl mücadele edi7or. 

Japonya için ileriye doğru atıl -
mak ve yolunun iizerindekt b11ttın 
maniaları 1arma1c zamanı ,,.el~iştfT. 

Yeni Mal m lldllrlerl 
Ankara, 19 (Hususi) - Beyti11-

tebab Jlalın~dilrlOlilne Çınar Jlal-
(lt .. • ı•w.ıt ..,,_, mtıdl'lrft Naim, Karakoçak Malmtı-

--.....z.. ll.a.lıı .d...Ll ~ dfirlftih• Manıt Muhuebe memUTU 

..,..u ... ı 
.. ........,. •~w 1el"e "e..__...... llld-t MalmlcHlrtltane 
......... miillllriindiir. - llJllVUt ;r-&e,rha11 Pamuk Deneme, Islah ft 

Ancak Almanya bu aıefruz tfretme çiftUii ınuaıulit aıiicHirii 
......,,. J a parken, Bulpr Nn• MÜ!llln, Çın.ar Malmüdfirlüiün• AJ. 
...... h.11an hup gemilerinden vacık malmüdüril Şükrü. Ovacık 
latifad ... liilum lıiaaedec:ek nıi· Malmüdürlütüne Kocaeli muhasebe 
.tir? Ve ..a.., böJle bir,...... memuru Cevdet, Adıyaman Malmü; 
ı...._ eıe.ek illa _... k.tMait d~e Ha'fft MalmMth·ft Pmı.ı, 
..ı.--'--Ja L.. 

7 
__ ..ı.___ t--:W. Denizli Kör ){almödtirlüğüne GISl. 

• unu- ... ..,_ - M-1ma.1.rr.....a. A,.if Şirnak Mal-edec:eji menafii ....... ,tmp Mr 1WJ.?.arı ... U(,lUl"U T ....... ·------L - ·..._? müdirltiğüJle Şı!"k )falmüdifti a. 
,_,~ _ _ .,... hi• ta"ln f!dlhniflerdlr. 

y.._ ............... ' y 

.&ile bir aelllia yoklama ~- meldir • ~- _...,iri ve 
llı..ıen leri aitmediiiml -,.ı.ınit T~ battı hareketi ~a~· 
elshıi - ......... pta ... bir laaıda uuiib'= ..a.ibi ~ ...... 
-6talea ••dıiııı 16- ·· ıınD- .._. ........... vesasre )'11-

~ Yalnız bu mün!:etıe ::ıaki formülü ölçü ~I~ ele 
..,._ fabrikatörlerine ,. ...... .&abiJirler ve hükümlernıı h~ 
lılr Claha ha~ .. '-6 -.,..dan, '8tmadan bu fo - ........ w..,.... ilerine iptina ~- • 
~ ...... ...... • • TtirkİY8J'e bir .. , teklif edil .. ....... ....,_..:;.t: . Ali. hemen balatalar, .,_ 

• • .._ ;...s.11. L __ • • JOI': ed!t- mevcut muahe-

~_, 7--Ruwa takq» teklif ·-.. ,.,~ • bükiimraft• ......... 'i .... •• -.k po- delere ve Türkıyenm ba ifte TW a. u. hakkın• dokunu,ona, b" 
t•lfa•~ ua •• -ap w -.eli .._•ı::;, Wr .mi Türkiyenin ~ ........ edilirse 

._ ö .................. Wlmi,en ha)'lrdan ve tabii lll'ar • 
W.,e ....... • bhn ......... Tir- müteUila ...-.vemetten iha~· 
... ""'-tJe~-~ ".._ TirkiY• kendi yurduntR1 ~ 
..._ V-..: tr.--_~- • ---1Lii teınİll etJDek jstel', ._.. a., ai hı" • ~ c:in/de de...- L_._. __ clo-
..... idi - • ....,. te- kaleli h~ ---
...,, ~-- ..... hile ~ bu tdaü 

........._.ta. Le qan . ~ ha· 
• __,.. _ , • yaldafbnıcılık her neva ır-ı-t 

.... - ela :• .. ~.... nlı:ederin ,_rdlllkA'•~~ --: 
Ptıbt Wçy.. -...U,et ••l'llliftir. zaferi •ir bl'aflll .r!• diier ~ 
W. ~e.lefter--.. ~ fm ıem.e ~ wsda b• ...._de ha ~llld ınlnaae- Mlb UNlreli ne ~·· 
- a8nlW 1;i'(i"-aeleai ordula. ne de .,._ milWlerle olaa dost-
... •llklınleri J~ han- hlk münı eNderPw rakıftanr. 
._ IPncll ki, a. -..W ş· d ' tekrar -ut Bulgar 

~ =--· 6111=-. M'!m ı.nı:..i. ltalyan ,_.u~ hl&iyi~ .... • •Uiridr...,.. ~ a..det edelim .. _. .. 
... ~- aiı :..... ..::: ... 91kuanlan, Tih4ı ~ 
...._ ~ "-vetine 4eH 11111 7Ukanda tıatlrlattıtınm 
+c" T .... TM: ... .:. •· hnlUaaı &zerinde diifiiMÜY• ~-

~ • 1 •Wtr. • •et edelim. Bu müJihazadan • 
.... ~ het keadilerine yarayacak .... 

.... "'·- .., ..... elde tid bilirler· .... • rkvıaı ada. 

Adllyı VakAIBtl bOtOn 
mahkGmlan çaltstumak ı~n 
geniş tedbirler alıyor 

Tiııceıkıııı 
ılbMI tamızlan 
Ct atk ............... 
y .. 11. llUUıbetaclttt '* ... 
too ldlMttH -~ ~ 
tlvartna kadar tlerltittkt.d lbıl!t., 
teld Mareşal Von Bock, ileri har&
lletlni Mnda 4vıiaıarM uMl or-
4ular ırf'l~uaa pd w ... o&lll iki 
cıenahını ilerletmlye Te nziyetiJli ıı. 
lah ve uım,e etıaife kOf\llaluıtıı. 

Ank&l'a, 10 (lluaUlt) - Adliye ( Dtter tartftln 11'.a,.erl !• Pal>. Alman Baekıunandaabtı. lloab'fa 
Vekileti yeııi Ceu. w Tevkif - rikasında çalıştırılan kadın mahk1lıb latikametlnde J&ptırdıjı bu büytlk 
evleı:1 tıilamıtdltBt tatMkandan O. llrdan tok İyi tandıma abnıUkta- taarrus hamlesile Boll8vıkleria dlk. 
larak Aıaklft Oezaevblde blaluııaıı dır. B11 'ftai1't karııtıda A4llYJı katini era11t telb 91 lllth btvetl• 
büMın 8lahkiHlllann "1tlbfthııHı Vekalttl . dtiü fabrlkallrtfıUZÜ d• rlni MoaJco•anıa a64ıfUltn& ha• 

11~ olaa ı 1'Ci mektq Olmaktan kllrtulmu,tu. 
YiM CtMGl PafAt"" .ı 110Nik l ıdam, bir (Sillefınanl Mbrl) <t) 

- Aynen ve brfinen - Bu adamı can rrlnden .utllHlc tcta 
[Tallt Pl•a; ne yapmalı:rdtf •.. Nib:te& ltu 4hfa 

imklnmı temin için ha$-lıklara 
'*'1aıtıftıl~. Albta C:... .,. Tevlit~ 
evinde bu maksatla genit atölyeler 
yapılması kararlaıtınhmpır, 

kadın mAhküm çalıottrıinıası için t& rettirdik~n IMlNı 1!llnlp lll1fttıah
ş.ebbüslere girifırıiştir. Vekilet Kay- tana dönınüş; Ukra111ada :reni kuv. 
attl \'t 1' .. nlt f~ fazla vttll taamı! 1aa11tle1ert ıaıtarak ha 
miktarda mahküm kadın amele gön• dlenny ordulanm IUlit ve '*1larıa 

Bına haber •erl70flat ki, ali ma- talih, Tallt Paoaya Jlt ol&fak au
hui ipek meselealni, yiae bana bqı rette t.ecellf etti. Cemal Pqa, bir 
'fdtt.ai mtidafaa ve tahaffuz olıiıak ihtiyatswıkta hlmusı~ lPAUal 
iHrt orta1a atmış ve tufeylilerbılı ıtnıeftdiferlet idaresini ntillteflt et. 
vaaıt.aaile ihvan ve rüfeka metlkle- mek emeljle Suriyeden lt>elt tdba)a. 
rlnft aleaeo ıaevnıa bahsettlnıelı: asına ~es!!tlt etmlett. O 111e1&nda. 
cllretine kadar ileri gitmişsini:&. Suriyede yapmıya teşebblt ıttıtı bir 

dermqt kararlattJrmıştır. 

----------0~~~1eoo1•~1S18fo.-~r::::~~l!!lıı-.-.----

ALMAN 
tebliği l 1d11 ye Yekileti 

(l '""•tJM/ .... ....._, 
18--19 ayh'il gecesi Alman pvaş 

ta:nttreltırt Mö!lfo\tıya ve Odesa 
~hrile lhlutnına muvaffakıyetll bir 
taarruzda bulunmuıtardır. Bir çolt 
yangın çıkmıştır. 

Leninarada taama devam 
ecliyo,r 

Berlin, 19 (A.A.) - AJman kıta· 
tarı 18 eylulde Leningrad iatibki.m. 
lanna. karşı hUcumlarııaa tam mu -
vaffakıyetle devam etmişlerdir. Bir 
Alman pi1ade tümeninin banklı aa. 
hası olan bölpde milhlm bir nokta 
zaptedilmlttfr. Alman pJtede tuta • 
lan civarda barelı:itta bWunan t.e .. 

avukat l ık 
kııııını 

ta di l ıdiyı r 
Ankara. 19 (Huauai) - A.cili)'e 

Vekileti avukatlık kanununun 
tat.bikatuıda gör111eo balı aorluk. 
lan gidennelı: için bu kanunun 
maddelerini tadile karar vennlf. 
tir. Bu huauata tefldl edilen btr 
komisyon faali:yet.e 'bafla11llftlr. 

şeldı:6llerle trtilıatı temin eclebilmit- .. __________ _. 

terdir. 8oTyetlerbı bicumlan tarde. s o v y E T 
dtrilmiftlr, b 1 • • tliloılt ve dii1111&na kanlı sayiat Yel'-, 

MWur ~ 4!;.~·t on1.. t e ı ğ ı 
Berlin, 19 (A.A.) - .UllWl Bat- MOSKOVA 19 (A.A.) -

kumandanlığının fevblldı teblill: SoV7et istihbarat bilronnmı clb 
Mareşal Von ltunsdetd •e Mare. akpmki teblith 

şal Von Boock ord11 ııraplannm mtl. 18 EylUlde lutalaıqmss bütan 
temerlm taarruz hareketleri 7~l cephe bo)'Unea düfmuda çatpı~ 
blr muazzam ihata maharebesme mıtlardır Ha Junyetlerimiz 
miincer olmuıtnr. Gomel muharebe- muh ~ ;• ela d .. 
sinden sonra miihim lmnetler Don. are mey anın u~amn 
na nehrinin yukarı ve qetı mecra- ıırblı kıtalanna. piJadesıne ve 
!arına doğru ilerll,erek şfddetlt mu. topçu.una darbeler indirmiş ve 
harebelerle bu nehri sorlamıtlar ve tayyare meydanlanncla bava kuv 
sonra ela taarrau cenap ıatikame - \'etlerine hücum etmiftir. 
tinde devam ederek Dnieper nehrini 16 Eylôlde hava muharebe)~ 
Kremencuk"un Dri tarafından 120 lı:L rinde ve ta are meydanlarında 
lometre sentılikte bir cephe iizerlnde 118 Alma yy • taL..:- edil. 
fevkalade mtlşk1ll prtlarla geçerek • • . ~ tayyaTest ..,.., 
şimal istilı:ametinde taarruza hazır mıt~ır. Bızım kayıbımız 29 tayya. 
bulunan diğer grupla birleşmişler • redır. 
dir. Bu iki grupun irtibatı 13 eyliil. Son giinlerde J(iyef civannda 
de Kiyefin 200 kilometre ıarkında fiddetli çaTpıfmalar olmaktadır. 
vukubulmuştur. Çenber 4 Sovyet or. Alman fatiat ltıtalan insan ve 
d~sunun etrafında .kapanmııtır. Bu malzemcce ka)dettikleri muaz.. 
dort ordu imha edılmektedlr. :Mare- zam kayıpla hiç zan dikkate 
şal Kesselıing ve Ge ıeral Höhr'ün l d n na d 
hava filoları bu parlak harekatın a ma an muhar~~. ıney anına 
inkişafına büyük mikyasta iştirak durmadan Y~i cüzüta~la~ ao~-
etınişlerdir. maktadır. DUflllan Kıyefın mu· 

Bir F"m ımhha battı dafaa hatta üze~iude bölgeler• 
Stokholm, ı• (A.A.) - Pta .._ dea lifdM:1e illılbkmnlılmınm yat"

lcamları pyrl --1 olanlı:; ..,,_ .....,. ...,,.ffatc olmuf ve ,ehrin 
deniz kunretlerile vukubulaıı bir mu- varoflanna doğı-u çık.mJfbr. 
harebe ueticestnae llmarinen zlrlıh Şiddetli muh.T9eler devam 
sahil muhafaza gemisinin batmı ... ol. etmektedir 
duğunu kabul etmektedir. Muha ·hl d d. 

Flnlandf)-a &JTIİ aıaıftan 4000 ton ree er ev~ e ıyor. 
luk bir gemiye daha maliktir. Social Bat~~..: 37b dırıl6'man 
Demokraten gazetesinin verdiği bir •--- at dı 
habere göre, Finlandiyalılar Hanıreo MoskO'Va, 19 (~.A.) - Almanlann 
şehrinin kat1yen açlıkt:n muztarlp blyittı: gayretlerıne rafnıen Lenin. 
olmadığını ve mümtaz Sovyet lata. gıoad h!ll m'ukaTemet etmektedir. 
lan tarafından muhafaza edilmekte Şehre b!'fl '8Pılan hleumlara bq
olduğunu da kabul eylemektedirler. !analı iki hafta olduğu halde hallan 

PWerln tuuwllifhld)ell bnıll ......,.ı,..ı pe1ı: a8lr.emae1 • 
Stokholm, 19 (A.A.) - Re4pola dtr . 

cephesinde Karelide, Beyaz Deniz ti. BtıMım 1 «in 9"tıl ~ laJ -
zeri.ilde ,,et lrilda idi' ...nıeenı mandam Von Leeb, kıtaatına her ne 
no1ı:ta olan 1bı1ı:ajaeml, Y'hılt!T tan- pahuın~ olursa ?ıs.un, oebr~ zaptet. 
fından ilfl"&l edflmittlr. me1erillİ enıretmıfti. Şlmdi bunun 

Sala eepllelincle l'ialer •• Ahun. pyrJmüaıküa oldaiun11 l'Öıen Von 
lar eski hududu geçerek memlekeUn Leeb, Lenlııcrada bir takım risaleler 
içine doğru hayli Derlemişler ve bir attırarak teslim ohaıaciıtı takdirde 
kaç köprübaşını işgal etmişlerdir. tebrl at.ete " kana boiacağı tehdi-

Bu cephede yakında n11Mat clar\te. diıai aavu~ktadır. . 
nln vurulması muhtemeldir. Sovyetlerın bir mukabıl taarruzu 

Türk lyenl n 
va zi yeti 

(1....,MMl.,,,.....,._J 
Bunun için de bu gibi haberlerin 
klwıler taraftllftn ~karılchtını na. 
zan dikkate almalı: 7eter. 

İran hiıfüıelerinden sonn Tilrkfye 
ele huıl olan cUkkat ve endişelen 
başka clhetler.e çevirmek hedefini 
güdenlerin bu baberleı i çıkarmakta 
tabttdir ki btlyttk menfaatleri var
dır. 

Btltün bu şayialar Yakınşarkta 
herhalde İngilizlerin lstedlklerl ka
dar çabuk unutulmıyan hassas bazı 
noktalardan nazarı dikkati başka 
cihetlere çevinnek hedefini gü<len 
basit bir hlleye dayanmaktadır. 

laailizlere göre 
Loadra 19 (A.A.) - Cenubi 

Ukraynada nkm hW Alman iler· 
rilemesini bahis mevzuu eden bu 
sabahki Londra ıazetelcrinin ço
iu Türkiyenia tavn hareketi hak. 
kanda da mütalealar yürütüyor-

lar. 
News Chronicle'in siyaat mu-

harriri fUnU yazıyor: 
Söylendiğine göre, Mihver 

devletleri tarahndan hazırlanan 
bir projede Bulgaristanın ltalya
dan harp gemileri ıatın alması ve 
bu gemı1erin Karadenizdeki Bul· 
gar Jimanlanna kadar Bulaıar bay 
raiı altında aefer etmeleri derpif 
edilmektedir. 

Londrada }U cihet iyice bilini. 
'f('' ki Tiirlriye 1* 8'bi hilelerle 
aldatdamaz. 

Tihki)'e, Montreu".'I[ 111ucı"bince, 
ınaJik oLluiu haklar üzerinde fev 
kalide haua bulunduğunu her 

üzerine diişmaıı., Lenincraddan kilo
metrelerce eed oekilmittir. 

Diier taraltaıı Leningrada karşı 
deniz yolu ile yapılınıt olan bir ta
anus tqııbbiisll, dilfmana atır za
yiat verdiriım.k ıaret:U. tardedil • 
miştir. Tonajları Yekunu 40 bin to
na balii olan 87 semi batınlnuftn". 

llerkes mlft~nda SQTYetler, 
Almanlan Smolensk latikamedade 
püskürtnıire deftnı etmekt.edirler. 

Költeaaı ve Sa •· a 
..,....andı 

M09kova 19 (A.A) - Sov
yet tayyareleri, Soul:na ile Kös
tenceyi bombardıın.an etırıişler
dir. 

iki Rml8ll llaldİJe 
......... eh 

Moııkon •9 (A.A.) - Ka
radeni.zde bir Sovyet tahtelbalilii 
iki Rumen ukliye cemilini batır
mıttır. 

zaman isbat etmiştir • 
TimH töYle yazıyor: 
Boiaaann muhafızı bu1undu

tu müddetçe: Türkiye Bulgar 
plln1arının tahakkukuna bh hlil 
olacaktır. 

Türkiye, fimdtye kadar, Mott
treux mukavelenamainin muha. 
rip devletlere ait harp gemilerini 
Boiazla'rdan geçirtmemek hakkin 
daki hüküınlerine büyük bir itina 
ile riayet etmittir, 

Berlinde öyle zenneclili10T ki 
Türkiyeye tavn hareketini deiit
tirtmek mabadnu ıüden Alm1.:n 
gayretlerine Türk;ye makaumet 
etmiyecektir. 

Mihverin Kafkuya istikametin 
d e icrasını taıavvuı ettiği baı~ 
kat tahakkuk etmiyeceJct.ir • 

takipten kurtulabilenlerini Dinyeper 
terlsine aMl.•ftt· a11 itletdeıl .-mra 
tfliil başında şimal mıntakasına yük 
lenerek Leniagraci'ın iwıpılatiae b
dar dayanmıştı. 

Bu hareketler esnasında ne -
fes almış •e kurtetli tiz~klerden 
lt\ırtulmuş e1an So~ •crket ordu. 
lar gtupıp Vea Beek ord~ruun ~ 
tek cenup ve gerek şimal mıntaka~ 
larına tardun etmel~ritU tnebelmek 
'ft bilakis o mınt.kalardan ımıırkez 
mıntakasıtla kvti1!t pndel'Jni,- Al• 
manları mecbur eylemek için, Ma
retal Thnoçeı.ktı bir takım ııın ht\m
leli akınlar Ye mukabil taarruzlar 
t.ertfp ve icra etmi,.e b .. laıtuıtt. 
lhınlanlan biri Alman merkes otıfu.. 
laT grapann I01 eeMlnna dlllra 
Moskon • Riga demirrola boyanca, 
c1iteri maldlr «l'UPWl At e1nahına 
dcıinı Moakondan Gomel tattıtam. 
thıde giden demleyoluaun tiaalinderı 
)'alnlmıı -nı her ikisi de SoTJederin 
böyillı: aaytat ve eaiı' nrmelerile ••· 
ticelenmitıü. 

Bea ıiıll 111 ...... AfÜl olarak IÖY· ~lt mWiti metıenbet •e umraıı içbl 
liyeylnı ki, artılı: •izin yaptığınıı had. bir sermaye vücude getirmeyi df1'tln. 
di marui'11 çoktan qtı. Ve size kar. müıtll. ipek mtıbaJaasını &ı ;ok 
fi 11Wei tedip uaatınqa beni ıMebur reRmt bir ~kilde cereyan ettitdl. Ve 
etti. ılmendlferler idatesinln ~u~afaka. 

Talat .Pa .. nın, bent llaınrı W&lckl tiltt ve takat evrakı rMM!ye, milsbi. 
etmesi ve bu sebeple .kendj itirafı te tanzimine medar olacak blr ted
~hlle. beai manen lelt\!daı· etmek bire teveastllle, ıahıs ve hl1Vi;et1 
üıere bazı entrkalan lı.ıyam eylettıe- malı'.im bir zata •enıed imza ettlre1'ek 
ti, acaba neden netet ediyor, diye bjr para aldı. Bu paranın, Rumeli 
ıu;un müddet düıündiha. Maahaza, hisarının tamlrattnda lııtiırıal ohın. 
b\l tıebebl IJlihnakta hlt ..a.klllft çek. dutu da malıimdur. O •ırada Cemal 
ıntıdim. Pıta, kendiliğinden SurlyeFI Lerket. 

Mahmut !Şevket Pqaııın ._kat ıa- mlştl. ihaneti vatanlyclen m6sbet 
badet.ini müteakip tefekklll edecek canilerin akrabaaı cbu ufak fıra.attan 
olan kabinede DabJUye Nıınn ohıu. acaba lstıfade edeblllr m y!ı!t ded;. 
ya karar nrmlt olan Tallt Paşanın ter. Ve slhlrklr (ipek) btlnıHlnt 
bu anuıuna muhalif r1lfeka içinde kullandılar. İşte, Talat Paşa 0 ... 

bjr ı11mrei mabauaa teşekkül etmiş.. man, bu bllJriilmez rakip olarak tar. 
Y_e bu ztı~e, o Nezarete Cemal he- flmlda kal~ olan Cemal ttapaın 
yı mOnasıp g6rmekte bulunmuştu. aleyhin' kenclW için pek muuza 

Gerçi bu zilmrenhı tahakkuk ctmL refilı:ler balmuş oldatunta gtSrQ Ve 
ye ramak kalm1e olan arzuları, Ce. hemen onlarla itttlak akded&rek 
mal beyin merdane bir cevabı reddi (ipek) Ye (Cemal Paıa) keltm.lei'i .. 
karıııında tatmin eclilememiı iw ni apf yerde tekellilm e~ 1tzı11t 
de, Talşt Paıa, rfifekanın kısmı aza. weleoeilni eıtırtk&DJarına, Uftdiu 
mının itimadını kazanabilmek cQret. haa olaa .. kilde thsu etti, 
kirlıtında bulunmut olan Cemal be. (D•Mtm Mor) 
yt. katlren affetmi7e)"e karar ver- (1) (~ AMerl Hwb u. 
mıştl. tılllMC Harpı. (Irala) .., 
ı.-. ....ıa &ait Balia Pata Ue aalc....,,enin lftımHdatit t.tt. ,_. 

Nafıa Nasın 'nkill Cemal Peeaııın ....,_...,. .,. tlMlweU.,. ,........, 
aruuaı aomaktu bqlapa ....,il, rfccıC. ,....,,. kal-. Prwft&t141' ,.. 
Cemal Paşanın Harbiye Nezaretini clintMi•.,.'" -"Pfx• bir lcaırpna _.... 
deruhte edememesi tetebbilstle talı:vL 9'Gık nretile. iA&tAar •tıniıtt. 
J• bulmu1- ve. Almanlarla yapıla. 
cak ittlfakm Cmal Papdan sfalea-1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l 
meal l&zım gelecetlnJ tavııtyeye k•· 
dar ileri gitm!ı .. Ve miiteaklben, Ce
mal Papnın lstanbuldan ınaklaotı
nJarak Suriyeye gBndertlmesl Te 
kaııala sevkolunması eababmın tehi. 
yeslle tetevvtlç etmiştir. 

Tnllt Paşa, cliğer birçok fedakar 
arkada9la1· hakkında kullandıtı tisa. 
nı. muhakkak Cemal Paıa hakkında 
da kullanmıı.. cCanım, hiç ulmazaa 
Mısır seferi tahakkuk etıneıse Cemal 
Paşa J& şehit olur; ,.U.ut veaaılin 
nokt1anı, ot'd1U1111ltt berbat Te perişan 
eder. O da, çılgtm bir hale gelir. 
Beynine bir tabanca sıkmakla, bizi 
kencUıinden kurtanr.> demittir. 

Fakat ne yapalım ki Cemal Paşa
nın tallhl, her nereye ıibnifM orada 
......,,...,....... taWUei -.... eclL 
yor .• Ve bu muhanel ralı:.iMn 1nJmL 
tl, gerek fhna Te gerek mahalifler 
mabafllinde dalma artıyordu ve bu 

· ı~·~i;d;;··2so<i'ii;;iik. 
kumaı çalan bir 
ıebeke yakalandı 
l&m.lr, 19 (Buud muhabirimizden 

telefoDla) - İkl a74anbeti muhtelif 
poeJeıde Autartalu cvdlldude 
teni ve kitapçı lıfeJamet lltmanaa 

Başvekil 
Dr. Clodius'u 
kabul etti 

(Btriut ecMfetJn ~J 
ClodiU1'11, Türkiye mDrahlıM •• 
Jeti reilt Numan lle~la 
ile birltkt.a kabul etmlıt.ır. 

Ebe di Şat ı n 
muvakkat kabrinde 

9 eyltU geeeal netnefilen lıılr Bo•
Jet tebliğine göre bu eetit -mukabil 
taarruzlardan blr GeGnctbl Vi)ru. 
manm cenup taraflarında ve 8mo. 
lem .. hrlnln '11 ldfometn emubu 
tarkiıılnde bulanan Yelala lı1ıilıalM
tinde, Viyazma civarındaki Alman 
mevzilerinin sağ cenabı geriıine 
cloirıı teftih obnmq w 18 lllaltlk 
muharebelerden 91111lra ba tardtak 
alta ..,. l9kts Almaa fnba U:• 
kilometre kadar geri f8kihai711 ...,.. 
bur edilerek Y elnia kaaabuı " o
nun civanndald körler Sovıetlarbı 
eline gepn~tir . .Alman resmi tebliğ. 
leri de mühim kuvvetlerle yapılan 
Sovyet mukabil taarruzlarmnı düş
mana ağır ıeaytat verdirilerek tarcl 
olunduğunu blldtrdiler. 9 eylwden
ber1 bu taarruzun devamına dair 
resmi teblij'lerde malumat buJunma
dıiına göre bu taarruıun da Gene
ral Konjcf tarafından evvelce ya.. 
ptlmıı olan mukabil taarruza veya 
akına benzer bir hareket olduğuna 
ve hamlenin mevzii .oJup neticesinin 
bir parça gernem• veya ilerleme 
şeklinde bultmdafuna htikmohıHbt. 
lir. Bazı hususi haberlerde So-ryetle 
rin Smolensk civarında bir kaç ts
tikamette dana mukabil taarrm -,a., 
tıklannı bildiriyorsa da resmi teb
liflerde hanlardan baluıedllJBı11Deıl 
-.eıwi,_.ls .. IMt'r d -..llılden.. 
na del!let eder. Yalnız Alman iııtih
barat ajansı Smeıen.ldn to kllemet. 
re timalf .şatkiafrıde bir SoT7tıt tıuT
ruzunun dü~mana •tır :zayiat •er
dirilerek tardedlldiiinl bildirdi. Bu 
8oT7l't taarruzlarının cellti ırüel. 
kah şuradan, kah bura.dan yapılma
., pllnm: vtı mua71en Mr cal'9 ta. 
kip edllmekaida ppıJdı1clamn ıh
terir. Bu mukabil taarruzların bir 
ehemmiyeti haiz olabilmesi ~ 7& 
v 01'0filn mıuı.rıı. Mmlı:te, Leain. 
crad mıntekulnda tun'lll eıllill AL 
man orchllanma tıal nma• 1raTtl. 
yahut Bacljenny _...rlle birltbl dlkkiııınclan 2600 liralık balat ça
GomeJ tarafındıJci Alman bnetle. lan bit lnnıs tıebekeai nthayet ,.. • 
rf11e 1rarfa ,_,.ht= .... ....._ blumlftır. Rınad~ ..ıe..t. 
Dlfer taraftan mukabil taarruz ya- dar oldntu halde polıalık teref ve 
pan Kızıl kuvvetlerin ı.zı tedbirsiz haysiyetine mugayir bereketleri tıea. 
hareketleri. 8"e1ee .&ki oWufu ise.. bit edilen J!Olia meIDtma Stıle1111&n 
n bualamı 'ettber ttfn• ahnatıak lle Nkcl llamlde vtliyetre itte el 
tn:halaw • ..,.. .. .wıw. 8oa c.ekilrilmittir· B1r auclmaun e-.bldı 
Ufa İlmen plü cenubunda yapılmış 50 kostllmltık kumaı Te bir çok ,.ra 
olan mukabl taarrus bum bir ml- bulunmuıtlll'. Tahkikat devam eli - ALI HAYDAR TANER 

Yabancı 
Kellmaler 
LÜGATi 

.Udlr. Diler IMr pamllCla bunelaa _,._r_. __________ _ 
lıebsedecefts . 

Marepl Timoçenkaıum bu taanwı 
Janndan gözetilmesi lizımgelen mak 
atlaT iki wıalih11ı&& 11e 1tullea etli. 
W,ilir: 

Biri Alman merkez ordular 81'11-

Bulg•rl•l•n 
S. Rusyaya 

bir nota verdi 
panu Kiyef veya Leningrad cihetle- (J itlli ıaJı,ifedn cı.-J 
T'lnde yapılan .U.U taenwlanaa Mlttlnıetlu bir 1'Qta tevdi ederek 
prdımdan menetmek; Dobrucada Dobric civarına &9Fet 1 

Diğeri Von :Oock ordularını hırpa. parqiltçillerbıin iDIDll1ıal protllto • 
b7arak vt mlhlm 1dr taama 8!1· etmiftlr. 1 
nmı doğurarak tialal ve eenup _... Ncı&ada tultla edilcUfine göre .,. J 
takalaı·ındaki Alman ordularının ta- ltltn 16 iade hafif makiaeHNr, ta
arrmlannı clanlat'ap •lan ...n.. bancalar ve verlcl telsiz lletlerila 
ordu1a1'1nın yardımına koeturroak.. möcehhes ve itıtlerinde Bulpr pa. 
Her iki fikirde .... otan nokta. ti~ ıuı ba1mum paraıti.çller Bulgar 
maide ve cenupta ezicl taqılclere topraklarına inmi)'e tetebbüs etıniş
manız kalan Sovyet ordularma en- lerd.ir. Bulgar ordııauna menıup bir 
direkt yardımd11·. müfreze ile yapılan bir çarpıtma es. 

Slyaııet, tlcaTet •e lkttaat aaıı.. 
emtia lı:ulluulmakta olan 11e7 .. 
aelmilel bilmeler dWahde • 
Y•ı.tmlf lıalun"70!'. Gal'b • 
aılh yeni kelimelfft .......... 
ve kitaplarda da ilk sık taa. 
dllt etınekte)'il, Bir coldannaa,. 
ca bunların hakiki mlnalın W.. 
linmemektedlt. Bu defa DefJ_'8.. 

dil• 

Yabancı kelimeler 
LOGATI 

Hiç ı:ft11he yok kf eııaıı ff1tir dol- nasında bir .zabitle bir kaç nefer öl. 
rudur; iki cenahtaki Kızılordular müştür. Bütün parqiil:çüler öldütOl. •. 
şiddetH mtılttı.rebelerle utnısırk~n ea1 l · 
merkezdeki Kızılorduların Atıl dur. müı ve)'& r edi miştır. 1 dlllmlze gecen yabancı tefi. 
maluı, dilşman t1a"lletlerhlt def Te meleri izah Te hnla1'111 e1ıılerL 

tard ne ftı:tifa eylemelerl Te hamıın lıs!I .. ıırı·c·ı """eri sinin J'ranmea. İWpnca. ı.. fnltıyativfne tabi kahnalan hatah btr D l 1 llGI er 1 panyolca. taam- " Al-. 
Revkulceyş hareketi, yanlış bir harp ca kartalıldanaı siltlrıaıbl. 
tdart!llf olurdıa; aftcalı: bt1 fikrin 1era dfr. Plyab 275 kal'Uflur. 
t L."vl l '"' 1..n· ........... *Bir ana km idam edildi -arzı ..... e o amu; outn ... ılT, _...... Kanaat Kitabe.: 
MoeltoTanın nıahafasaaı endiŞMt Mı BuclapefUI 19 (A.A.) ı Mac- ı ..,. • 
JOlda harekete lebar etnıi~r. yaT Nemzet ıazeteırinin bil· L,·------• •••=----•=••..IJ-$ 

Jılantal Tfmoc;ettko•um r;&r.ıettftt dttdiiine ıöre Sarab Ertitch .lıt- ... --.-..... _···-· .. ·-
mabatlan t.eıntn editt etmedftt ~- minde bir kız talebe ile anneıı ve Tutrirl Efkar 
huld6r; uıcalı: Gcımel t.nfmdan bir amele komüniıt propaaandası 
Kiyefin şarkına doğru Alman ileri yap~larından dolavı Hırvatitl
hareketlni Te tazyikini belki lıfru 
~ikttrmlttlr; fakat, 8ovy« tebllt- tanda kiia O.iek mahkemesi ta- ı 
lerinde tudilı: edlldiğ! ~htle. Kiye- :.-ahedan idama mahkOm edihn~- _______ ı 
fia ıiJnali .. rldsl:ndeld Çernlavnm )erdir. idam hükmü derhal infaz 
ve daha cenupta din Poltavanın edilmi,tir. 
Almanlar tarafından zaptı bu taar. * Bir lradm iki Mth bir cOC9ls 
ruzun dahi durınadığlaı IÖllterme~ ..L.z..-....L e··1c 19 
tedir. Cenup ve ştmaı mıntalı:aların. _,.__ - u 'ef (A.A.) ı 
dakl Alman taarruz1annın devann- Tu~oviati. civannda kain Vizu• 
na 8Sre. f'lhl'id• 1stıllea ecl tem ikl reatl de bll' kadın iki batlı aort ----·"--~--;;;;~, 
mlllh- ..,. ..tadın Tfmoeea1ııo elli ve dört ayaklı bir çocuk do-
tarafınclan elife eiiı•ıiiiiM lıılk. immuttur. Çocuk aacak Wr .... 
m.-ıek icap eder. aut 1qamıttır. -



ASiPirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilacıdı r. Bahçekapı; Salih Necati 
= 

c~~~;~J Türkı·ye ko·· mu·· r satıs=nı ' 
ll!t:ı>ıbul sonbahar tenis oampıyo

ııasına hafta ıçlnde Moda Deniz 
Klubu kortlar ııda devanı cdfüni.ı;ıtJr. 

TEK ERKEKLERDE: 
L. Lohncr, Zeki R12nyı 6/ 3, n 6, 

6 1,· Mac Rey - E. Lohnerl 6/ 3, 3 / 6,, 
6 4, Melli" • Ahmet Tandoğanı G/ 2, 
2 ti, G ~ . Reggıs • Holıncsi 6/ 2 
12/10, Hasım İbrahim Cimcozu 
611 8/6, Muhittin • Mac Reyi G/3, 
6/4 mağlüp etmJşleı·dlr. 
ÇİFT ERKEKLERDE: 
Alaeddln • Semih, Ahmed Tando

ğan - Zomopulosa 9/7, 6/1, 
?tfuhittin _ Benjamen, Celil • Ed

Yardn 6/1, 6/0. 
Muhittin - Benjnmen, Ziya • Ta

rıka 6/1, 6/0. 
Zeki • Hasan, Lohnere • Rcggio 

hükmen, 
Mac Rey • Holmcs, Andon - Rn

faele 6/4, 6/2 galip gelmişlerdir. 
Rugfin saat 14 lh da dömifinal mfi 

sabukıılarına devam edilecek ve tek 
erkeklerde: Muhittin _ Mcllh ve 
Reggio • Hasan ile karşılaşacaklar-

dır ı Çın, erkeklerde: Muhittin • Ben-

ve t evzi müessesesi 
Beyoğlu fle Kasımpaşa bayii 

Ali Hüsnü Türkoğlu 
Tirle antrasiti (Sömilcolc), lcarabiilc, gazlıan• 

•• bil' 1111111m lcömiirler 

BeledfJe aarhı Üzerine derlaaJ tHJlm edlll•. 

r Temiz kömür ve °' 
l DOGRU TAR~ 
Galata, Karamustaf a paşa caddesi 

İktısat han No. 5, Tel. 43858 
jam n, Zeki Rıza • Hasan fil', ı 

Mac Re~· • Holme.. .. , Alaeddin - ~============================!! Semih ile karşılaşncaklarrlır. ı 
Final maçları yarın saat 14 ~ da 1 

yapılacaktır. 
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LOKMAN HEKiM -- Doktor 
H.tfız Ccmai t~r.lfındnn neşredi
len bu sa "•lı' mecmuasının 3 3 
üncu sttyı:; 5 E.ylul 941 de inti~r 1 

etmı. tır . Okuyucularımıza tavsıye 1 
ed.-rız. 

. • l - . 

İstanbul' · Be 1 e eti y esi İ 1 •·n 1 ar ı 
Bc:uglu, l!;mıııon\<. Fatıh, Beşlkuış, Üsküdar, Kadıköy Belediye hu. 

dudu dahilindeki yollarda ve tcrtuvarlard:ı açılacak bacaların kapatıl • 
mı1ııı ve ıist; ı evetmıuılıırıııın yap.iması işi kapalı zaı f usulile eksilt
meye konulmuştur. K .-ş . ı b<:ıl cli 30.000 lira ve ilk teminnt1 2250 liradır. 
.Mukııvele. eksiltme, hayır clı rlık ışlerl genel, hususi ve fenni şartııame
lcı·ı, proje keşi! lıiılfi a~ık buna mütcfcrri diğer evrıık 150 kuruş mu
knblllndc Belediye Fen İ,lel'i 'Müdüıfogünden verilecektir. İhale 6/ 10/ 941 
paı:.nrte ı günü saat 15 de Dalnıi Jo~ııcümerulc yapılacaktır. Taliplerin 
ilk temlnnt makbuz Vl' '/11 mektupları, ihııle:' tarihinden sckfa gün evvel 
Helrolye ren İlfleri M ııdilrlfiğunc mul'acnutla alııcııklnrı fenni ehliyet, 
941 yılına ait Ticaret Odası vı slknları, imı:.alı şartname ve kanunen 
lbrıızı luzımgclcn digl'ı vcuiktc 2490 numaralı knııunun tal'ifatı ~·evre
sınde lıazırlıyaeaklorı teklif mekt.uplannı ihale günü saat 14 e kadar 
Daınıi Encüıııcnc ,·cı meler! lüzımdır. (8214) 

Karabük Demir ve Çelik Fabriknlnrının te Is ve inşasında ku11anıl
mak iızcı e cclbeclllmiş olıın montaj IUfıt ve edevatındnn 31/12/ 941 ta
rihine kadar mahıecıne iade edılenlere tarifesindeki şnrtlaıla ~ 50 ten-
zUat yapılacaktır. ( 6807-8331) . ,,. . 

Aşrığıdn cımu , miktarı, muhammen bedel ve muvııkk11t teminatı 
zıh 1 kalem taş kapalı zarf :ı ullle ek iltmeye konulmuştur. 

Eks itme r. 10/ 941 paz<ıı LL I gunü saat 11 de Sirkecide 9 uncu 
İ§letme b! rı ıı eh A. E. Komi~~onunda yapılacaktır. 

İst ki leı muvakkat teminat makbuzu ve diğer kanuni vesikalarını 
havi kapalı 7.aıi'larını ayni gÖn ve saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine 
vcrnıelerı liızın dır. 

Şartn:ınıder parasız ol11rak Sirkecide Komisyondan ve Bandırmada 
Bandırma istas)onundan temin edilh. (8298) 

Mıktarı ılluhammen bedel "!tfot•akl~at teminat 
CiNSi Ad" t l,frcı l~ 'ra, 

Bandırma p:ııke tnşı l~0.000 16800 1260 
• • • 

Ankara lstaByonu -civaı ındo yaptırılacak depo için yemekhane, yı. 
kanma ve Ziraat Baş lif ufettişliği blnalaı ı ile Cebeci istasyon binası 
ınşaııtı kapalı zaı f u ulıle ve vnhldi fiyat iızerinden eksiltmeye konmuş. 
tuı. Bu iıışaatta d<işeme ,.e lentolar için muktazl demirleı· id8l'ecc veri
lecektir. 

l - Ro işln muhammen bedeli <155 000> lirııclır. 
2 - f ~tckllleı bu ışe aıt oartnaıne vesalr evrakı D. D. Yollan An

kara vcrn ı !!'n c77ö> kuruş mukablilnde alabilirler. 
S - Ek itme 7110/ !JO tarihinde salı günfi saat 16 da Ankaracla 

D. n. Yolları Yol Dıılresındc loplnnacıık Merkez Birinci Komi~yonuncn 
yapılacaktıı . 

4 - F k fltmeye glreb imek için i11teklilel'in teklif 'lllektuplarilc bir. 
ilkte aşağıda yazılı tl'ıll'nat ve vesaıkl nyni gün saat cl5> c kadııt· Ko-
miı•yon H jl:foe vermclcı i luzımclır. 

a - < ıooo:. Ilı alık muvakkat teminat, 
b - 2490 sa)"lı kanunun tayin ettiği v<>sikalar lle bu i~c mnbsus 

olmıık üz ı e Munakaliit Vekaletinden alınmış chlly<>t ve ikası, ehliyet 
V<' ikası iç ı ıhale tar' hinden en aı:. sekiz gOn evvel bir is tida ile Mil· 
nakalat V k etme murncnnt olunması. (6726) (8261) 

r Acele satı lık, 
bağ ve köşk 

28139 7.İra eb'adında içindeki dört odalı bir kôt'k ile 
( 400) mahsuldar meyva ağaçlı ve (4000) üzüm kütüğü ve 

yüzlerce fidanı bulunan 

* YENİ A D A M - Yeni A-1 
damın 351 inci sayısı dolgun brr 
~kılde çıktı. Gazetenin bu sa· 
yısında Bıı ltacıoğlunun Musikide 
Türke Doğru adlt başmakalesin
den ba~ka Ahmet Rasim hakkın
da yazılar ve merhumun mahya-

1 lar hakkında kıymetli bir yazısı, e· b .., 1 t J kt 
edebıyat anketine gelen cevaplar,, ır ag ace e sa 1 1 ır 
Halis Özgünün pedagoji makale- ı 
ai, ki ap sahifesi, Sofokles'in Yu- Llstanbul : 
nancadan tercüme edilen Antgo· Tepebağ, 
ne adlı dramının tefrikası, ve 
Baltacıolğunun Hayatım adlı ese. ---

Slllvrikapı - Çırpıcı, _, 
No. (10) e müracaat 

ri \'ardır. • 

Cünden güne güzelle9Cn bu 1 
fik.r ve ıanat gazeteaini bütün 
okuyucularımıza hararetle tavsi
ye ederiz. .... ,,. 

G1RIŞ iMTiHAN SORULARI 
- Yurdumuzun, matematik kül
türüne bütün neşriyatile faydalı 
olmak gayesini 9iar edinmiş olan 
MATEMATİK KOL TOR Mec-
muası tarafından, bu namda neş· 
redilen formalann üçüncüsü de 
çdcmıftır. 

Bu formalarda müaabaka imti
hanlarında sorulması kuvvetle 
muhtemel Aritmetik, Cebir, Tri
gonometri, Geometri ve Fizik 

---------- ----
Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Ekslltnnye konan iş : (Bur~ll • Yalova huılut yolunun ı+aoo 

66+ 700) kiloınetrelel'i aı usındııkı bozuk şc.- eııın Sandoviç sisteminde 
in a ı, kapalı ıuıı! usulllc ek lltmlye konulınuştul'. Kcşıf bedeli 
(656033 lııa 1)9 > kuruştur. 

2 - 1<::1< lltıııesi 10/ 10/ 1141 cunı a gbnii ııaat on biıde Bursa Vilayeti 
Dalmt Eııı:uıııeı inde yapılacaktır. 

8 - Uu ış aıt hulu ııi keşıf, &flsılel fiyat el tveli, maizeme ocak. 
lıırı grafıgl, fennı ve hususi, knııalı zal'f usulilc <:ksilbne, bayındırlık 
işleı i ~artııamclcııle mali ş rtname \'C mukavele ınojesl Nafia Dııire. 
ainde görulebıln. 

4 - };kslltnııye giıebilnıck ic;ln (26451 lira 34 kul'uş) muvakkat 
teminat vernıdeıl, uçüııcu maddC'de ) azılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapnbılcceklcı 'ne dair ilıa le gününrlen en az beş gtln evvel Bur 
sa vilayetine mıırııcaııt ederek ııluca klnı·ı ehlivet vesikası, Ticaret Oıl.ı. 
sına kayıtlı bulunduğaııa dair 941 yılı vesikası ile blılfkte mektupları
nı 2490 sayılı kanunun hükümll ı1 dahılinde hımrlayıp 10/ 10/ 941 cuma 
gilnü saaL onıı karlar Viliı~ et Dııinıi Eııcı.imenhıe ınııkbuz mukabilinde 
vermeleri ıliin olunur. 

Postada vukubulacak gec'kıneler k•bul edılmez. (8156) 

kroblermlerirün halleri vardır. · muasının 1 1 inci sayısında: l nö- fakiyct sanatı; şark ve garp ede-
Yükack Mühendiı mektebi, nü: K&zım Sevinç Altmçağ rübni: biyatı, edebi nükteler, vecizeler., 

teknik okulu V« Gazi Terbiye Yahya Kemal, Dua : Halit Fahri meraklı yazılar, mizah, eğlence
Enıtitüsüne müs .. baka ile girecek Namık Kemalin iktııadi prensip· ler; Afrodit muharriri Piyer L.uiz 
lere tavsiye edeiiz. Fiat1 7.5 ku- !eri: Enver Behnan, Polonya den tefrika Fuıad Cökbudak .. ilh 
ruştur. Türkleri: Dr. Zihni Soyaal, aBke-ı vardır. 

* HAFTALIK HAYAT MEC ri yazılar : üç tahsiyetli insanlnr: Bilhassa öldükten sonra yaşa. 
MUASI - Bu defa haftada bir H. C. \Vells. bir infilakın hik·ıyt- 1 cak mıyız? Makale ıerisini her 
tıkmıya ba~yan H AYAT Mec· &İ, Znrra: Bulgar hikayeıi, muvaf- halde okuyunuz. 

. . 
• '"' "' .v . "' . - : . . . 

7.30 Program 
7.33 Muz k 
7.46 Haberler 
8.00Miiı:.lk 

1 13.30 P!,gram 

HJ.00 h onu mi\ 
19.15 Orkc tra 
19.30 Habeı ler 
19.45 Konuşma 

19.55 Şarkılar 
20.15 Hııdyo gaze-

tesi 
20.4!l Şurkılar 
21 00 Bcırsa 

21.10 Milzik 

BAŞ, DİŞ, NEZ LE, G RIP, ROM AT 1 Z M A 
1

13 • .'!8 Türkçe p18k 
13.45 Haberler 
14.00 Türkçe plak 

114.30 Bando 
16.151\lüzlk. 

* 18.00 Program 
18.03 Şarkılar 

21 .45 Konu~ma 
22.00 Orkf"stıa 
22.30 Haberler 
22.46 Orkestıa 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 18.40 Orkestra 22.55 Iôlpanış. 

lıtanbul asliye ikinci Ticaret 
m ahkemesinden: lcahmda ıünde 3 kBfe abnahilir. Her yerde pullu kutulari 11rarla isteyiniz. 

lstanbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 

Sırrı Dede vekili avukat Ömer 
Cemil Tansı tarafından Tak!iın 
imren aparhmanında Mithat Ö· 
mer aleyhine bir kıta .. mre mu· 
ha rrer senetle alacağı olan ıki 
yü7. yetmiş be~ liranın faiz, masa• 
rifj muhakeme ve avukatlık ücre 
tile birlikte tah!ili ve ademi tedi· 
ye halinde dava olunanın iflasına 
ve masarifi muhakemen:n uh<lcsi
ne tahmiline mütedair ikame o lu
nan davanın miiddealeyhin ika· 

, mctgahının mcçhuliyetine binaen 

K81J1f bedeli 
Lira Kr. 

Muvakkat teıtı.itw.t Eluilt1M11in nerede, hangi güıı 110 
Yapılacak işiıı cimt ve 11uıhfyeti 

Ayasofya Müzesi şaclırvıını zemini. 
nin Kefeke taolarlle tesviye ve tamiri 

2453 07 

nıiktan 

190 73 

sau.tte yapılacağı 

Eksiltme 6/ 10/ 941 pazartesi günü 
saat 16 de Yüksek Mektepler Mtı· 
haı::el>eclliğlnde yapılacaktır. 

Ayasofya Miizesinde bermucibi keşif yaptırılacak olan zemin tcsvi yesl ve huna ait tsmir işleri yukarı
da yazılı gün ve saatte açık eksiltmeye koııımıııtur. Olbaptakl keşif ve şnrtnanıeyi g6ı-mek iııtlyenlerin Ar. 
kcoloji Müı:.eleri Umum .l\lüdürlilğ{l ne, tamir yerınl mahallen gbnnek arzusunda bulunanların Ayasofya 
Müzesi Başmemurluğuna evsafı lazimeyi haiz olarak talip olıınlarm da nıüteahhitllk ve Ticaret Odası vesi. 

1 

ilanen tebligat yapılarak icra kı· 
lınan muhakemesi arasında: kalarile muvakkat temınat makbuzlarını haınnen ihale gl\nü Komisyona nıfiracaatlan. (8371) 

Da'l.'acı vekili, mübrez .ıcnet 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pli m 
Ke~idcler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 ilcırıciteşrln tarıhlerinde yapılır, 

1941 iK R A M iYELER i 

j ZAYİ - Kum kapı orta okulu. zi~~ndeki im.zanı? .inkarı halind~ 
nun ikinci sınıf A subesinden al- muddealr-yhın ıstıktabının ehlı 
mış olduğum tasdiknameyi zayi v~kuf m~rifetile icrasını tal~p ~t
ettinı. Yenisini alacağımdan eski- mı' oldugundan talep vechıle ıs-
sinin h ükmü yoktur. Hıısan Er. tiktap icrasına ve istiktap günü 
yalÇ111 olğu 128 Mehmet Necati olarak da 25 9 941 tarihine mü. 
Eryalçın sadif perşemÖe günü saat 1 5 de 

icrasına mahkemece karar veril
miştir. 

••• 
ZAYİ - Fatih şubesinden al

dığım a~keri terhis vesikamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eı:ki
sinin hükmii yoktur. Beykoz Ön· 
Çe!<meleri önünde Salih olğu Ra· 

\ sim Of 324 
1 lstanbul asliye üçüncü Ticaret 
m ahkemesinden : 

Sirkecide Kemal bey sineması 

karşısında 35 No. lu Lokanta ser • 

mayedan Hüsnü Karandan İstan
bul ikinci icra dairC!inin 4 1 / 
1 760 sayılı dosyası rnüstenedntı 

vechile alacağı olan (882) lira 

(67) kunış ödenrnemi~ olduğun-

dan meblağı mezburun teslimi 

vezne edilmediği takdirde müd

dealeyhin iflasına karar verilme

sı talebile Sırn Dede tarafından 

a-;ılan, 94 1/ 123 ıayılı dava· 
1 
da, ela va arzuhali ve daveti-
ye müddealeyhin yazılı ad-

i resine gönderilmiş ise de muma. 

1 
1 

1 

1 
1 

Muayyen gün ve saatte berayı 
istiktap mahkemeye gelmeniz, 
aksi takdirde jstiktaptan kac;ınmı' 
addile mübrcz senet 7.İrindeki im
znsını kabul etmiş sayılacağı kb
liğ makamına knim olmak üzere 
ilan olunur. (941 / 145) 

BORSA 
J 9 • 9 • 941 muamel ,.ı 

Lendr• 1 Sterll'I 5.20 
N~"l'~lı ıoo Dola r ıs2. 20 
Cene•r• ıoo ı ... 'r. ---. -· 
t.laJrn 100 Peuta 12, 81 
Yoko .. 100 Yom - -
Mo. e>I. 100 lııve; kr so 77 

ESHA l VE TAH'/lL r 
Yliade S lkramlyaU 9.U -·.--.. s ,, 1933 ErraalA.B.C. 2G.'ZO 

" 7 934 Sına·Er•ıarıa•l 23.0S 

" 
7 .. ı lll 7 2D.1J 

" 
7,S 9JS Türk borcw -.-

Ana, De. yolu 1 Ye 2 -.-
Şark deilrıaenlerl s.9o 
T. C. Merke:r. Banka11 -.-

ileyhin mezkur adresten çıkarak lri.i 
ı;emti meçhule gittiğinden bahis- il Borsa 

-
harici alhn fiyatTJj 

le memuru tnraiındnn iade edil- Repdlye 
diğinden mnhkemece bu baptaki Kalan BetlblrlUı 
arzuhal ve davetiyenin yirmi gün KUlçe altın p a aa 

2S Llra '5 Kt-
116 .. 

J .. 
so " 
Sl ., 

müddetle Hanen tebliğine ve mu- -------------~ 
h k · J O/ ı 0/ 9 .ı. ı t Eylul : Cumarteml 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lira ı ı 8 adet 260 liralık = 2000. - lira a emenın ., sna 
3 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = 3600.- > 14, 30 a talikine karar verildiğin-
2 > 760 > = 1500.- > 80 > 60 > = 4000.- > den müddealeyh muhakeme gün 
4 > 600 > = '2000.- > ısoo > 20 > = 6000.- > ve saatindl'! mahkemede hazır· 

buiunnııu;ı ve davn bas.it u:ıule ta. 

136!> H. 
ŞABAN 

21 20 
1357 

Rum1 
EylQI 

7 

• .......................... 11111 .. m-.1....................... '• n:265 

l 
bi olduğundan ibraz ve irae ede- 1 l 138 

çan akkal e Nafl•a ceği delaili mürafaa esnasında ,=====;===.:;== 
derhal iraesi mecburi bulunduğu VaMtl.t 

0 Mu .. d u·· rıu·· gu·· nden • ve gelmediği takdirde gıyap ka-
• :arı tebliğ ~dilmekıizin gıyabında 4, 

07 
~ 

11 
45 
06 

ı. - Kapalı zarf usulile ek Ut nıc~·e konulan iş 76361 !ıra 38 kuruıı karnr verileceği ve hu baptaki 
keşif bedelli Ezme kazası jandaı ma haslıınesi ikmali inıaatıdır. 

2. _ Bu işe ait.. evrak ızunlarılır. İ dava arzuhalile davetiye rnahke· 
a _ Proje, me duvarına asılmı' l)lduğu teb· 

Ail .. a 
\ at.ta 

b - Hususi ve fenni şartname, Uğ makamına kaim olmak üzere 
c - Yapı işleri umumi, fenni l)artnamesi, ilan olunur. (941 / 123) 

•muk (Yanalrl) 

d - Bayındırlık 1 .ı genel şartnamesi, ...ıııı11••• ............................................... lıııı.. 
e - Sıhhi t.r<-1 nt, elcktıik tesisatı fenni şartnamesi, 
f - Fiyat bordrosu, 
g - Eksıltme ~'1rtnamesl, 
h - Muknvcle proicsi. 
3. - İstekliler bu l~e ait ı.eşif evrakıııı Çanakkale Nafia MüdürliJ-

ğünclen bedelsiz olarak ~örebl!Mer. 
4. - İhale 4 bll'lltclteşrin 941 cumartesi günli saat 11 de Nafia 

MüdGrHlğO binasınd ı toplııııal'ak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5. - Ekıılltmeye girehllmek için taliplerin 6727,1 t liralık muvakkat 

teminat vermderi ve ihale gününden lankal S gün evvel Çanakkale Vi. 
liiyet inc ıfıüıucııatla alacakları ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesika. 
sını Komisyona ibrıız ctme]eı 1 Jazınıdır. 

6. - Teklif mektuplarının 4/ 10/ 941 cumartesi günil saat ona kadar ' 
nıııkbuz muknbilindl• Komh~yona verılmiş olması ve posta ile gönderile. 
cek nn:klııplnrın ihale giınü saat onn kaclnr Komisyona gelmiş bulun. 
mnsı şarttır. Postadaki gecikmeler kulml edilmez. 

7. - :Müteahhide ıırzu ettiği takdirde Muhnsebei Umumiye kanu -
nunun 8:1 ürıcn maddesi mucibince veı·ece~i teminat mektubu kal'şılıj(ı 
olarak ihale bedelinin üçte birini geçmemek üzere avans verilebilecektir. 

8. - '.l'aliplerin ehliyet vesikası alabilmek için Vilayete verecekleri 
lstidaya bir kalemde otuz bin liralık yapı işi yaptıklarına dair vesika 
eklemeleri lazımdır. (8192) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. 
Satınalma Komisyonundan : 

11242 Jıra 40 kuru~ muhammen bedelle 22 eylül 941 pazartesi günil 
aaat 16 te kapalı zarfla 1222 çlft er kundurası alınacaktır. İlk teminatı 
844 lirıtdıı. Şaı-tname ve numunesi hergün komisyonda gorülebilir istek
lilerin kapalı zıırClaı ını en geç eksiltme natinderı lıir aaat evveline k • 
dar Galata • Mumhane caddeli l'i4 numaralı dairede 1atın a lma komis
yonuna vermeleı i. (7857) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: j 
8/ 10/ 941 çarşamba günil saat 15 de İstanbulda Nafia Müdiırlüğll 

Eksiltme Komisyonu odasında (1999.85) lira keşit: bedelli İstanbul Erkek ' 
Ögretmen Okulu tamiratı açık eksilt.nı<>ye konulmuştur. 1 

Mukavele, eksiltme, bayındıı lık işleri genci, hususi ve fenni ıartna-
mehırı, proje keşif hulisasiyle buna mütefeı ri diğer evrak daircsiııde 1 
Riiı üleccktir. 

Muvakkat teminat (160) Jlradıı-. 1 

İsteklnerin en az bir taahhütte (1500) liralık ba loe benzer I~ yap. 
tığına dafr ldaı·eleı inden almış olduğu ve!likalara istinaden İstanbul Vi
layetini' milracaatln eksiltme tnı ihinden tatil gfinleri hariç (~) gün 
"Vvel alı ın ·ş l!!hliyet \'O 941 yılını.ı ait Ticuet Odası veslkalarile gelme. 
leı i. (8263) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI. 
Kunılut tarihi 1888 - Seruıayeıi: 100,000,000 TQrt lirua 

Şube "8 Ajans adedi: 265. 
ZİRA! ve TİCARt HER N EVİ BANKA M'UAMELELERL 

Pua bir iktirenlere 28.800 Ura ikramiye .,.riyoruaı. 

Zıraat Banbaında kum.Daralı • • kumbaruıa taaarnf b•ap
lannda "ll1 as 60 llra11 buluna lara sened., 4 defa çekli.cık kur'a 
ile apfıdald pliDa &'Öre ikramiye datıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4,000 lira l 100 adet 60 liralık 6,ıiOO lira 
' il 600 il 2,000 > 120 > '° > • .800 > 
' • 250 • ı,ooo • rno > 20 > 1,200 • 

40 • 100 > , ,000 > 
DJKKAT: Beaaplarınnki paralu bir aene içinde 50 liradan 

apiı dü1Jıniyenlere ikı·arniye çıktığı takdirde % 20 !azlasilo veıiic
cekUr. Kuı"alar senede : 4 defa, l :l';ylii;, 1 Blriııcikinun, 1 Ma rt 

ve l H:ııfran tarihlerinde çekllccckth-. 

Sahibi: Z. T. En ÜZ!.i YA 
N eorlyat ?ılüdllrll: C. BABAN, Buıldıiı yer: ldatbaai EBÜZZİYA 


