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FIA T 1 B.,,,.aharriTi: ABIDIN DA l "ER ' 
Per,embe 

28 
AGUSTOS 

\.. 1941 

TELEFON : %3300 

ADRES: Caialoilu 
Nuruoamaniye Caddeai 

No: 54 

ABONJ: 

Yllhll lJOO 

e a;rW. eoo 
1 s .,,w. 300 

D!KKAT 

G Ll'tc,:.e 
Jtiut:rtlen 

e\rak gen 
\-erilmez. 1 

TAKV1M 
Y1l; 1941 - ~: 8 Gûn; 240 

Her yerde 
28 - Agu>tos - PER$EMBE 

3 Hicri: 1360 - Saban 5 
Ruml: 1357 - AGUSTOS 15 

Telgral: IKDAM l.tanbal GONLDK SIY ASI HALK GAZETESl Son T elirraf Matbaumda Baa1hr· Kuru,tur 

Birinci plânda 1 
-::ü:::-R... SG&IClfl bnTaJc 

hauada bir fÏmlelt aibi 1 
1>arlay111ca derhal bütiin 
demokraai cepheai isin 
mücadele iatikameti taay
YÜn etti: Ruayaya yardun, 
Artak günün daueut ba
dur·. Harbin bundan aon
raki inkifallari bu düiüm 
noktaai etral111d11 olacak.
tar. 

Bir mildaruun esir edildii'i bi lclirilen iran bahriyf>lilerinden 
bir müfreze 

Londra • Mosko· 
va bildiriyor 

1-----

Bir habere gore 

iranda 
Muhasama
tin ke•ilmesi 
tek/if edildi 
Bu lngiliz ve Sovyct 
teklifinin ilk f&rb 

lrandaki Alman-
l a r 1 n ihrac1 

Bir lngiliz gaze
tes i diyorki: 

r·==,,,,,...---=-=-

M i 11 Î Sel 
Îngiliz Büyük 
Elçisini kabul 
buyurdular 
Mülâkatta Hariciye 
Vekili de bulundu 

Anbn, 27 (A.A.) - Rei. 
ai<:ümbur Limet 1nonü, bugün 
aaat 19 da Çankaya ko§kle
rinde 1n&ili1 Büyük Elçisi Sir 

BuJàe Knatchbull - Bures. 
aen'i kabul buyurmu§lardir. 

• 
TEBRIZ SEHiNSAH 
zaptedi ldi evet derse 

Bu mülâkatta Harici ~ e Ve
kili ~ükrü Saracoglu da ha
zir b ulunmu§lur. 
B~VEKiL YENi ARJAN. 
TÏN ELÇiSiNI KABUL ETJ'I ' 

Ankara, 27 (A.A.) - Ba§· ' 
vekil Doktor Refi k Saydam 

bngün saat 11 de Ba~vekâlet • . 
te yeni Arjant in Elçi&i M. · 
Carlos Brebbia'y1 kabul et- , 
DlÎ§tir. 

Birçok aç1k fehir
ler bomba land• 

---o-- -

Sivil halk aras1nda 
zayiat fazla 

lngilizler huduttan 
105 kilometre içerde 
lran1n mukaveme
ti S e m b o 1 i k m i' 

5 ~ehir daha 
i~ga/ edildi 

Müteaddit k ur~un 
isabetile yaralanan 

kit' alanm1z1 g e ri 
çekebilecek miyiz? 
Nevvori<, 27 (A.A.) - 'l'ahran. 

dan alman haberlere gore, Tah 
randak1 ingiliz ve Sovyet elçileri, 
kendi h~kûmetleri namma iran 
hükûmet·ne b1rer nota tevdi et. 
mi§lerd1r. Bu notada, 1randa bu
lunan A;rnan ajanlarirua ihrac1 
rnukabilinde muhasamatm kesil. 
n,esi teklif edilmektedir. 
!RANI~! SULH T~EBBÜSLERi 

TEEYWT ETMED! 
Londu. 27 (A.A.) - Reuter a. 

iansmm siya~i muharriri yaziyor: 1 
iran hükûmetinin 1ngi!tere ve j 

Sovyet R.usya ile muslihane bir 
2nla~m,.ya varmak çarelerini ara§
\1rmasi int.imalinden bahseden ha-

(Devaml s '11ncil sayfada) 

Sark eepb.,.;ndrn rPSimler: S ovyetlerden igtinam edilen 
hava dâfi toplan 

Sovyet tebligi 1 1 Alman tebligi 1 

Cephelerde Tallin ~ehri 
harp ~iddetlendi tahliye ediliyor 
257 Alman tay- 11iiimalde Rus ric'at 
yaresi dü~ürüldü hatt1 kesilmit 

r 3 nak/iYe ge
m i si bat1r1ld1 

Sortanlahti 
i~gal edildi 

Ali Bureti Btimayun ~ehin§Blu 

--<>---
Leningrad ,ehri Fînliler 
müdafaa edilecek 3500 

Ruslardan 
esir ald1 

Moskcl\ a, 27 (A.A.) - Sovyet 
islihbarat bürosunun bu sabahki 

tebli~ : 

F erlin, 27 (A.A.) - D.N.R 24 ve 
25 Agustos günleri, Alman bom. 

Alman - Îran 
konu§mala r1 --Almanya taraf1ndan 
~chen~aha yard1m 
vâdi tekzip cdiliyor 

Bir Japon mütahidi 
--v-

lngilizler bey nel mi lei 
itimad1n ne oldugunu 
bilmiyorlar diyor 

Budape~1.e, 27 (A.A.) - Macar 
Telegraf ajans1mn Berhndeki rnu
nabirinin bildirdigine i;èire !rarm 
Berlin bilyük elçisi AIJnan ·a har:
clf" nez..retile yapmakta oldugu 

konu~ma ara P azar tesi ve Sali 
günleri de dcvam eylem~llr 

Ayni habere nazaran vaziveti 
hazlra itibarile iran hükùme.tini 
Almanya ile daha s1k1 bir temas 

muhafaza etmek isteme-min a~ 
kâr ol<h>gu Almanya hariciyc ne. 
zarctindc t.ebarJz ettirilmek!cd,r. 

AIJnan mahafili Tahrandaki A!. 
man büyük etôsinin huzura kabul 

LAVAL ve DE AT 1 • iran Rua p~~evî 

nastaneye kald1nld1 so VYE TLER 

26 • 27 Agustos ge~si k1t'alari

mtz bütün ~nup boyunca dü~man. 
la muharebe ellni~tir. 

bJrd1man tayyare te~ekkülleri ve ediierek 1;leh>n~ah Hazrctlcnlc u. 
M~~ bataryalan, Sovyctlerin •- zun mliddet gèirü~mcsi esn~•mda 
§ag1 Dinyepcr'de ellcrinde tuttuk- AIJnan:·~nm irana yardim va3din· 
Jan ve Bol~evik k1l'alar.nm !ira- de bulundu_i'(unu bildinnesi hak. 
nna yard1m cdecegini tahmin et- kmdaki rivayetlerin sadece mak. 
likleri en son kèiprü ba§lanm tah- sad1 mahrnsla uydurulmn~ bir ba.. 

Moiotof 

Benzin ve petrol 
nakliyat1 için 

Japonya Rusya. 
• protesto ett1 

Molotof diyor ki : 

Suikastç1 taban
casile yakaland1 
Vel'9"lles, 27 (A.A.) - Komüniz 

me kan;- gonüllü gidenlcr için ya • 

p11an rncrasime i§tirak eden resmî 

§ahsiyetlere kar§1 bir suikast ol. 

mu§tur. 
Aralarmda Laval ve Deat de bu. 

"Amerikadan al in an iunan resmî sahsiyctler grupu ay

emtia Rusyan1n nor
mal ihtiyaçlari içindir,, 

Tokyo. 27 (A.A.) - Ôgrenildi
gine gti;c Ja;x..:iya, Anot~ikadan 

Vladivostok yolu ile tayyareler 
için Amenka bcnzini gèinderilmc. 
si.ni Va§ington ve Moskova hük:û
metleri nczdinde protesto e tmi• ,.e 

(Devaml 1 Ùl>Cli .. y fada) 

nhrken. bir adam rovelverle bir 

çok kuqun atmi§tir. Bu adam be. 

men yak•lanm!.itlI'. 
Laval ve ~at'e müleaddit kur. 

§UD isab-ct etmi~ir. Bunlar Versail 

les hastahanesine kaldmlnuritu. 
En sor. hab~rlere gore, Laval ve 

Deat'in yaralan evvelce zannedil. 

di~ kadar agir degildir. 

~[·PEK Y AKINDA) 

SON TELGRAF'ta 

A 1 man hatlar1n1n 
gerisine parolal1 
beyanname attyor 

Mosk·wa, 27 (A.A.) - Rovter· 
Rus tayyareleri, cephed;ki ÂI

man haeari arkasma \'e daha geri. 
lere bcyannarr.eler atmaktacùr. Bü 
tün bu beyannameler, Rus halk1. 
run katï azmini giistermekte ve 
Almanyada ve i§gal altmdaki mem 
4!ketlerr.c olim bitenler hakkmda 
haberle .- verilmektedir. 

Sab günü gazeteciler konferan
(l>e>'llllU 3 üncû saytada.) 

' ........ ~ ............. ~ ................... ...:.. ....... ;.... 
Vehbi Koç 

~---

257 DÜi;lMAN TAYYARES! 
DÜi;lÜRÜLDÜ 

Mosk.,va, 27 (A.A.) - Gcce ya
ris1 ne&redilen Sovyet ~bligi: 

26 Agustos, k1t'alanm1z, bütün 

( l><'vUIU s üncll - - ) 

ISon Sefer 

?>?> 
D D 

rip etmi~lerdir. hon oldtogunu beyan etmekted r. 
( DeftlDI 3 il:ncil -"""") 1 (J>evam.1 3 Ü<ICU '1lylad&) 

•• • Orf î l dare T èbligi 
Ôrft ldare m1ntakas1nda h e r Erkek 
Vatanda!} 5 Eylûlden itibaren nüfus 

i hüviyet cüzdan1n1 üzerinde ta,1yacak 
<l rfl idare Kouiutanlllmdan leblll lavlik\a tesb1\ .>Çln 5/Eyiûl/1941 tari· 

1 

Pek Y ak1~da) 
ed • mi~t.ir: hJnden itibaren nütus hüvlyet cilzdan-

, )rfi idare mmtakasl dahi.llnde te- lannt her zaman üzerlerlnde ta.§1rna!a
hlr ka.saba kOyler ve sair mahallierde n ltizumlu &ôrillm~tü.r. 
her erkek vatand3$1Jl hüviyeUerini lto- (l><'vamt S iin<û • Yl.Mla) 

==::===i1 GÜNÜN TENKiTLERÏ Ej ===:=: Servetini Kons e r
v a tu a r la ra teber-• • J _ Almanya hiçbir arazi ist&- G" d BUlfÜn nhhatine dütkün biriae 
ru et t 1 g l as 1 s l z iim kamlarru§br dedikten sonra une~te urma aç karnma meyva yeme, teftall. 
Ankara, 27 (!kdam muhabirin- Polonyay1 Î§gal etti; lngiltere / ain kabuiunu •oy diyecs olsak 

den) - Servetinin yarism1 kon- milletlerin istiklâline bürmet g an ars 1 n bizimle alay etmez mi? 
servatuarlara tebcrrü ettigi vazi- edecegini sèlyliye soyliye irana Evvel zaman içinde ,Un~te 
Jan Vehlbi Koç bu hususta bana ciriyor. y A .z A 1' 1 clurmaktan odümüz patlardJ; 
dedi ki: Yunanistana sabahin altis in- sELAMl lZZET SEDES ~anmak hem çirkin. h .. m de .ih • 

._ Tamamile malûmatim hari- da nota verildi, b arp ise daha bat için fena idi. Bugün plâj 
cinde yapùan bu ne§riyat tan ne evvel ba~lami§h ; tran sabahin _ Evet. iehirlilerine veya plâja giden-
kastedildi~ni ve ne yapilrnak is.. dordünde nota aldi, yabanci or- _ Beybude yorulma umm. lere giin~te durmay1n1z yanu-
tenildigini anlamad1m. Ben serve- dular ise daha evvel toprakla. I>ur da ben ,;ana ba~ka bir §"Y 51ruz diyeeek olursak bi%e bb-

Aka Gündüz'ün ~aheser Romani 

ONU HATIR IÇil~ ÔLDÜRDÜLER tirni !cap ettig zaman ve !cap etti- nna girmi§ bulunuyordu. i-ëiyliyeyim. Evnl zaman içinde ka.ha ile plmezler mi? 

SON TELGRAF' S b h • h \ ~ ~kilde kullanmasnu bildi~m _ Dur, devam etme. Biliyo- aç karllllla meyva yemek Slhha- lnsaniyet, devletler ve millet. 
ID OD 8 ar DCfflYR 1 I için •En Son Havadis. adile ç1kan rum, insaniyetteo. devletler ve te mu:tlr say1brdJ, bugünse aç Ier hukuku, istiklâle riayet bwt-

r\. programtDJ bekleyiniz"' lbU gazelenin ikazma Jüzum <l'lma. milletler hukukundan. istiklâle kal'JllDa meyva y iyoruz, hem de lal'JJI da modas1 geçmi§ azizim,,, 
·---- J !!!!!IW!!!!!!l!!!ll- d1gm1 tasr m ve keyfiyetin tavz.ihi- riayetten bahsodeceksin. kabuklanni soymadan ~- i~· oru•. cnn-1 S tmcll laYfMla) 

- ni r i<:a ederim.• ;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
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Hazreti u mm et 
---VE---

ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 

( ___ ._Y_a=z_a_n_: -"-Z_l"--Y_A~~~A=K~l-=R~__-) 
Bu ba§hk, e\•vclki günkü Son 

îelgraftand1r. Ben bunu daha iki, 
üç hafta once Îkdarr.da yazm §lJm, 

r.:ikat bu muvaifakiyctlcr!n en hcnüz donmÜ§ olan mücahitler, fakat o vakit bu i~e aldtrl§ cden 

'KDA M 

Bogazin imari rein 
' Î§birligi yapiliyor 

Belediye ve hükûrnet mah arsalarin taksit
lc sahlmas1, ev yapacaklara 

diger koJayhklar gosterilmesi dü~ünülüyor 

Belediye ve $irketi Hayriye mumes
silleri toplanarak bunu gorü,ecekler 

2s - Ac;uç;ros - 194! 

1-Iarbin ald1g1 
istikametler 

·.-azan: Hâmid Nuri Irma~ 
1 D . J'k ol· 
1 

anz1g ~erbcst §Chrine ma 1 · 
9 , rnak gibi blr ihtilâftan aolay1 93 

1 

y1lmm Eylûlünde ba~hyan Alrr.3_11' 

Ta b ta b a~ 1and1 ya - Lehistan harbinin dogurdugu 
Y büyük sava§la geni~liyen saha~ 9 • 

Fi AT 
Listeleri 

Ônümüzdeki 
hafta dükkân
lara as1lacak 

rm1, §imdiki vaziyeti bildigimizJell 
tekrarlam1yacag,z. 

. ...r r· 
Ingiltere adalanna kar§I ·~ 0 

büyük ~ercfi, dogrudan dogruya tekrar silâhlanarak Mescidi ~erif olmam1§h, bakal!m §imdi olacak 
Resulü Ekrem Efcndimize râcidir ëinünde topland1. Bunlarm arasm- m1? Me~le, pazar günlcri Bak1r
Çünkii, nncak onun askcrlik dehâ- da birçok yarahlar da vard1. këiy ve Veliefendiye i§liyen oto
s1 saycsindedir ki, ba~langçta (30 Seferberlik hazirhgi, birkaç saat j büsler meselesidir. Ben iki, üç haf
nefer)den ibaret olan islâm orùu zal'fmda ikmal edildi. Resulü Ek. ta onoeki yaz1mda §Oyle demi~tim: 
su, b:r scne geçme.den yirmi mis. rem Efendimiz, yarah ve )' üzü Bakirkoy otobüslerile Veliefendi
line ib!âg edilm~ .. (Bedir) ve (l!- sarg1larla sarih oldugu halde or. ye yeni i~lemiye ba§ltyan otobüs
hûd) gibi iki bü!'Ük meydan mu- dunun ba§.na geçti. Sür'atle Medi. ler, ayni yolu kestikleri halde bun-
1-. arebesine ~irerek, kuvveUi (tâb!- neden hareket etti. lardan Baktrkoy arablan niçin on 
1e) manevralar1 ka~mda, birkaç Ordunun mevcudu (1>30 nefer) be§ kuru§a gidip geliyorlar da .be. 
misli faik olan dü§man kuvvetleri. piyadeden mürekkepÏi. Ve sancak- rikiler, mü~terilerden yirmi ik.i§er 
ni ma~lûp eylemi§:ir ... 0 tarihe · tarhk vazifesi del (Hazreti Ali)ye buçuk kuru§ ahyorlar, bu haks1z.. 
gel!nc1ye kadar, h1çbir kuman- tevdi edilmi§ti. hk degil roidir?• 

Beldeiye Reisligi Bogaziçini ha-1 re hey'eti âzâsmdan bir zat da top
rabîden kurtarmak üzere $irketi lantiya i§tirak edecektir. 
Hayriye ile i§birligi etmeyi karar. Dü§ünülen esaslar arasmda Bo- · 

1stanbulun bütün semtle. 
rindeki sati§ yerlerine as1la
cak olan fiat listeleri müra
kabe te§kilâti tarafmdan tab
ettirilmektedir. Bu listelerin 
onümüzdeki haftadan itiba. 
ren asilacag1 ogrenilmi§tir. 
Komisyon bu listeleri her 
malin rnevzuuna gare tesbit 
ve tayin etmi3tir. Bu itibarla 
listelerdeki müfredat 15 _ 2-0 
kalemi geçmiyecek ve gayet 
kolayhkla okunabileœk yer. 
lere as1lacakt1r. 

veç, Danimarka, Holanda, Belç1k3
• 

Fransanm i§gal ve istilâsind8~ 
sonra dahi Man~ ve ~imal dcnitl 
saihillerindeki yakm üslerinden h3

• 

valanan Alman tayyarelcrinin 9t• 

bklan hombalardan .ba~ka taarrut 
yapùmadl. ingilterenin deniz kU''' 
vetlerile birlikte, kemiyet ve kef 
fiyet, eleman itibarile razlaca kU"' 
vetlcndirilen tayyarelerinin, tan~· 
piyade, topçu tümenlerile digcr cU• 
zütamlarmm te§kilâtmda bu.sui~ 
getirilen tekâmüle, Man§ ve $~JTl~. 
denizlerinin tabiî mânialari mZ· 
mam eyledi Bëiylece ini:ilterc ad3• 

larmm istilâs1 kolay belki de ,•e 
daha kuvvetli ihtim~lle mürnkiÎ11 

gorülemedi. Atlantik, $imal. Ma.1:~ 
denizlerinden ayni adalara mU

5 

temlekelerden, Dominyonlardall• 
Birl~ik Amerikadan nakliyat y9• 

dan, bu derecede askerlik kudret 1slâm ordusu, henüz harpten Benim bu yaz1m üzerine herkes 
ve mahareti gostermem.i§tir. ç1km1§ i0lmasma ragmen, büyük meselenin düzeltilecegini bekler. * bir intizam ile (Hamrâül-Esed) ken bir de ne bakahm, bu sefer 

(llamrAul-Esed) Gazvesi mevkiine geldi. Muntazarn bir or- Bak1rkoy otobüsleri de otekiler 
dugâh kurarak yerl~ti. gibi, on be§ yerine yirmi iki§er 

t:h?d. harbinde, islâm ordusu Bu snada garip bir tesadüf ol- buçukluk bilet kesmiye ba§lama-
n:~gl~biyet mevkiine dü§~e~i§ti. du. (Muid bin Ebî Ma·bed) ismin- 1nnlar m1? Yâni bizim yaz1, onlara 
N.'. tekim bunu en ~vvel mu§r~l~r de bir zat, §ahsî bir i§ için (Mck. âdeta ne duruyorsunuz, Otekiler 
boylece k~bul ett.1l;r .. ve Uhud ,. ke)ye gidiyordu. Bu zat, islâm or. ayni mesafeye yirmi iki buçuk a-

la~trrrru§tir. 

Bu maksatla ônümüzdeki hafta 
Belediyede $irketi Hayriye Müdü
rile, Müze Müdürünün ve §ehirci
lik mütehassis1 M, Prost'un hazlf 
bulunacaklan bir toplantt yap1la. 
cakt1r. . 

!stanbulu Sevenler Cemiye~i ida 

gaziçindeki belediye ve hükûmet 
mail arsalarm bir ktsmmm in§aat 
yapmak §artile halka ucuza ve tak
sitle satùmas1, nakliye, tenvir Ï§- , 
lerile diger baz1 hususlarda âzami 
kolayhk gosterilmesi, rnetrûk ara
zinin iman gibi yeni fikirler mev
cut bulunmaktadlf. 

harp mevkunden ne ale mccbur o. d • h ·· ·· 
·~~~~~~~ .. ~--~---

Jan Kureyl? reisleri, harp meyda. I Eukga mE1 fgord~nc_e _du_raladt1. Resulü hrken, siz niçin on be§ ahyorsu-
n·ndan b' k k k kl j rem en 1m1z1 z1yare etmek nuz, budalahgm lüzumu yok, siz 
durarak \'a1rziyaeçt1" ::_nu"an~kuza a~m:a lçin karargâha ugrad1. Gordügü de yirmi iki buçug· a çikarin! mâ-

'" " a§a ve mu- · t' d h . . 
r:akereye giri~tilcr. Ve nihayet, §U m ;a:;; ~· ~:r1ethleEr f'çmd~e _k~ld.1. nasma gelmi:;; galiba ve onlar da 
karan verdiler: ui • esu u a en 1rn1z1 zt. oyle yapmi§lar. Üstelik Bakirkoy 

Bu kada r 1 rf tt .k yaretten sonra yoluna dcvam etti. yolcularmm istasyona kadar gotü-
- r pa a ar sa e 1 • B' 'dd r 

E .. "d .. . . d 1r mu et sonra, Kurey§ ordusu- - 1 · B h ed b k 1 n guz1 e suvar1 ve p1ya elerden t ld' K d" . .. 
1

.. 
1 

ru rr.ey1p asma an e ira 1 ma. 
mürekkep koca bir ordu ile gel- na ras ge 1· en ISI mus uman ° - lan da caba! 

Pirinçve merci· 
mek fia tlar1 

Mürakabe komisyonu 
bugün tesbit edecek dik. Harbettik. Fakat buna muka. mad;gi için serbestçe mü§rik or- Bir kere bu Ï§, esasmdan sakat.. 

bil, hiçbir fayda temin edemedik ... dugâhma girdi. Ebû Süfyan ile te- benim, once de soyledigim gib~ Fiat Mürakabe Komisyonu bu. 
(Muhammct). daha hâlâ ya:;;1yor. masa geldi. Sirkeciden kalkan bir araba için gûn ogleden sonra Mmtaka Tica. 
(Medine), l enüz onun elinde bu. Ebû Süfyan onun Medine isti- Bakirkéiy istasyonu ne ise Velie. ret Müdürlügünde toplanarak mer 
lunu ·or. (Îslâmiyet) ise, kuvvet ve ! ;:ametinden geldigini ogrenince, fendi de hattâ bir ad1m farketme. cimek fiatlanm gozden geçirecek
§evketini muh::ifaza ecliyor ... ~u j' f1rsati kaç1rmad1. den odur. Boyle oldugu halde Ba- tir. Malûm oldugu üzere Ticaret 
halde. geriyc donmeliyiz. Son kucL - E, soyle bakahm. Uhüd har. k:rkoy on be~ kuru§ iken Veliefen- Vekâle~i toptan mercimek f~atlan
retimi_zi sarfi:tmeliyiz. (Muham- j binde J:>eri:ian ettigimiz islâm or. di niçin yirmi iki buçuk oluyor? 1 n_1 te:>b1t _ederken yalruz ye:ill mer: 
met~ ile O:!a iman cdcnlcri kâmi- 1 dusu, Medineye nas1l donebildi? Hususile pazar günleri, Veliefen- c1meklen ele alrn1:i ve bu nev1 
!en 1mha ctmcd1kçe, Mekkeye av- (Devami var) (Devami 3 üncù sayfadal mallarm k1ymetinden dliha dûn O-
det etmemeliyiz. lan kirm1z1 mercimekleri ay1rma-

Fakat bu karar, pek kolay veril- m~tir. Bunu flrsat bilen baz1 kim-
memi§ti. Kuren reislerinden ba?.1- p Q L r STE "'i scler de ellerinde bulunan ve kilo. 
lar1 maglûbiyeti kabul ederek, mü. N AH KE M LE~ DE Ve a su 7 • 8 kuru§a alman külliyetli 
::adeleye dcvamdan ihtiraz etmck. _J miktarda kll'm1ZI mercimek stok-
telerdi. Ebû Süfyan ile diger harp E k• • . 

1
. d larmm fiatlarm1 yükselterek 20-

kulat Ile kand1ra'b1lm1§lerdi. "i: dar makamlar bu vaz1yetin iyi ne. 
t~:~fta:lan, onlan .bir. hayli mÜ~-1 s 1 Dl 4i:anl1s1n1 e ID en kaç1r1nca 25 kuru§a ç1karm1:ilard1r. Alâka-

Ni_h~yet, _v~~ile_n k~rar;n derhal tekrar kand1rmaya kalkm1c:: fakat ticeler vermiyecegini nazan itiba-
tatb1kme g1n;ald1. R1c'at eden as- "J:' ra alarak kirrn1z1 rnercimeklere 
kerler derhal durdurulacak.. k1sa • ayn fiat tesbit edilmesini muva-
bir istirahat verilecek.. ondan son- Ç d 1- • • l ·1 k l f1k gê>rmü§lerdir. Komisyon bu iç. 
ra, ansmn (Medine)ye hücum edi- ar~1kap1 a KIZID yenl Dl~an ISI C ar§l a- timada perakende pirinç fiatlarm1 
Iecekti. ~Inca dayanamamt§ ras k et a y 1 ç e km i ~ da tesbit edecektir. 

Bu müzaker~ esnasmda, tesadü
fen Kurey§ ordusu arasmda bulu- Kumkap1da Ni§ancada Daltaban met Ali bu ya§li kadm1 dëvmÜ§ 
nan islâm muhiplerinden (Abdul. yoku§Unda ikamet etrr.ekte oian ve ayn! gün Çar§1kap1 civarmda 
lah bin Amrülmüzni), bir bahane I muharre·n admda biri Safinaz is- :\foharrLm il:! kaq1la:imca tekrar 
ile derhal Kurey§ karargâhm1 ter. minde - 'aradenizli güzelce bir kiz. küfre •e tccavüze ba:;;lam1~hr. 
ketti. Sür'atle Medineye geldi. Ebû la ni~an.anmt~tlr. Bundan bir mücL Mehmet Alinin t"Cskin edilemiye.. 
Siifyan ile diger Kureyc: reislerinin det evvd Safinaz M"Chmet Ali is. .., cegini anhyan Muharrem o slfa. 
kararrn1, Resulü Ekrem Efendimi. minde d•ger bir §ah1sla ni~anh iken 

h b d . da bozuk bir tabanca çekerek mü-
ze a er ver L. sonradan aynlm1~lar. Fakat bu 

Resulü Zî§an Efendimiz, Medi- aynh~a ragmen Mehmet Ah bir tecavizi korhutmak istemi§tir. 

Sahte §ahadetname 

Et ve sakatat 
fi a t kontrolü 

S1k1 kontroHer ya
p 1 lm as1 b il di ri l di 
Fiat Mürakabe Komisyonunca 

tespit olt:nan yeni et narhma gore 
perakende kuzu etlerinin âzamî 
65 kuru§a ve k1nrc1gm da 60 ku. 
ru~a sat1lmas1 icap etligi halde 
Büyükada ve Beyoglundaki baz1 
kasaplarda di.;n 70 - 75 kuru~tan 
sati:;; yai_Jild1gt gorülmü§tür. Bu. 
nun üurine belediye müfett~le. 
rince de:hal ceza zapti tut~lmu§
tur. 

Diger taraftan sakatat fialla
rmm da bazt semtlerde çok yük. 
sek .:ildugu at.!a~ilm1§lir. Belediye 
Reisligi et fiatleri gibi sakatat fi. 
atlerinin de daimî olarak kontrol 
edilrnesmi dün alâkadarlara teblig 
ctmi~tir. " 

Svilingraddaki ithalât 
e1yam1z 

Sivilingradda bckliycn mallan
nuzm memlekete ithali ·için faali. 
yete gec:1J mi§ tir. Faka t bu nakli
yatta baz1 güçlükler vukua gel. 
mekte o~dugundan getirilmekte o. 
lan mall .. mn bir tonuna 100 lira. 
dan faz .1 riakliyat masrafI binmek
tedir. Halbuk1 harpten evvelki 
normal "lamar>larda bu mallarm 
tonu 10 liraya kadar nakl"Cdilebil. 
mekte idi. 

ncye henüz .gelmcmi~ti. Yaralarm: lürlü Sat·nazi unutamaml§hr. Bundan büs'oütün asabiyete kap1.
dan muztanpt1. .. Fakat bu ha.~r~ 

1 
NihayE-t bir gün Safinazt kan. !an Mel- m"Ct Ali b1çagm1 çekerek: 

ahr almaz derhal harp mechsm1 dirmaya \'e yeni ni§anhsi Muhar. - Ya sen! .. Ya ben! ... 

Millet mektepleri §ahadetname. 
lerinden sahte olarak tcdarik et
mekten ve kullanmaktan suçlu 
Temisto: ... u üç giin. Ali bir gün 
hapse m;:hkûm olmu§lardtr. ~a. 
detnamey.L vermekten maznun 
mcmur 7eki Kocaman vefat etti. 
gin den ht kkmdaki davanm suku
tuna ka1ar verilmio;, ~ab1k 1stan-
bul Ma.\rif mudür muavini Rü§tü Oniversite ve yüksek mektep-
Ollav .,,a:ûfesmi ihmalden bir ay lerde kay1t ve kabul 

toplad1. Mesclenin ehemmiyetini .1 t k k d' .1 Divip Muharremin üzerine atil. 
anlatt v · t· .. . b remden ayru1p e rar en 1s1 e J 

hapse mahkûm olmw;ïtur. Üniversite ve yüksek mektep-
1. az1ye 1 muzaiŒreye 8§- . . t _, d · 'lk-ladi nt§anlanmaya le§Vlke karar ver. mi§ ir. uun an sonra i~ 1 once ---<>-- lerde kayit ve kabul ~lerine 1 Ey. 

T~biîdir ki bütiin cshab1 kiram mi§tir. Pu hu. usta da bir çok te. karakola ::-.onra da mahkemeye in. 
harbe dcvama taraftard1. Fakat ~bbüsl~ ·de bulunan Mehmet Ali tikal etn::?itir. if?le dün sulh ikinci 
hemen hepsi de Resulû Ekre n E- bir nefüe alamaymcà i~i tchdide œzada bak1lan bu duruiimanm, 
fendimizin istirahate ihtiyac1 ol- intikal cttirmi§ ve Muharremi de davaciye g0re mahiyeti ... Mehmet 
dugundan bahsediyirlar .. ve ken. tazy1ka ba§laml§hr. Yava!! yava§ Ali ise l<.endidnin hiç bir tecavüz 
dilerinin bizzat harbe i§tirakine ri.. fiiddetle.-1en ?u tazy1k_ arhk Mu. fikri olm'.1digim , kendisine taban. 
za gosterrniyorlard1. harrem1n evme tecavuzlere kadar • ca gos'eren Muharreme kar§I ha. 

Muhamminler kâtibi bir sene lûl Pazart"Csi günü sabahmdan iti-
iki aya mahkûm oldu J baren b 1~la_mlmas1 k~rarla§tu·~~ 

Emniyct Sandigi esk.i rnuham- m1~hr. Kay1tler 30 Eylul Sali gu. 
mcnl"Cr leâtibi Salâhattin Taray, nu a~.?" ma kadar devam edecek. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu \•arm~hr. 1 t · d f t k · . b • 
teklifleri kat'iyetle reddetti. O ge. Bir glin yine Mehmet Ali Mu. ya im 1:':.'1 _a ~-a e ~e . içm içagi. 
ceyi harp plân:ni dil§ünmekle ge- harrcmin evinin onünde Muhar- 01 çekt·gmi soylemliihr. 
çirdikten sonra, ertesi sabah (Mes- rem ve Safinaz1 Olümle tehdit e. iki tanfJ. da ayn ayn dinleyen 
cidi ~erü)e geldi. Namaz k1ldlf- der bir vaziyct~ bagmp çagmr. mahken:.~, müdafaa §ahitlerinin 
d1ktan sonra, (Bilâli Habe~î)yi ça- ken i~e kom!iulardan 64 ya!ilann. celbi ve Muharremin hâlen Beya. 
g1rtarak, derhal seferberlik emri da Varn,1h Fatma isminde bir ka. z1t merkezinde mahfuz bulunan 
\•erdi. dm rnüdahale etmi§ ve Mehmet tabancasrnm bozuk olup olmad1g1. 

----0--

Bir yaralama vak'as1 

muham.n;lerin mahallelerine gide. tir. 
rek k1y!Tlct tahmin ettikleri, hu. 
susata "" olarak kendilerine ve. 
oilmesi lâz1m gel'Cn mu.hammin 
ücret va masraflanm fazla gos. 
terme suretile bu masraf ve 
ücretin hanc1 k1smm1 zimmeti. 

Sirkecide bir otelde oturan Mus 
tafa oglu Mehmet admda biri ev. 
velki gec:e y:msma dogru Emni. 
yet Sand•g1 onünden geçerken hû. 
vtiyetlen anla§1lam1yan bir kaç 
§ahsm L,,cavüzüne ugram1~ ve bi
çakla muhtefü yerlerinden yara
lanm~i:f Hâd1se hakkmda müd. 
deiumunulikçe tahkikata ha!ilan
m1~tir. 

Bilâl, Resulûllah Efendirnizin 'bu Alinin t~cavüzlerine mâni olmak m tetkikiiçin muhakerneyi ba§ka 
emirlerini ilâna ba§lad1. Harpten istem.î§tir. Bundan sinirl"Cnen Meh güne ta,lk etmi~tir. 

ne geçirdikten rnnznunen mahke. 
meye ve1·ilmi§tir. Neticede 2246 
liray1 bulan zimmet sabit olrnu~ 
ve Salâhattin Taray bir sene iki 
1y hap.>e ve 2l46 liranm tazminine 
mahkûm edilrrù§tir. 

vorsun? 180 kuur§un yüzde be~ l i§te, hallet. Sana bir paket sigara, 

m 1 ten ~ir i.enelik faizini ç1kanver~ bir ~ut~ da kibrit var. 

r·- l scne. ... 1 D1ger• at1d!: 

l 
Bu s:?le:r de Necmi güldü: - Benden <le o kadar .. 

y azan . i G 1 - 0 ··ara !§Îni bizim gibi sati. Necmi, bu vaidlerden ziyade, 
• R F A N D 0 A N c1lar, banka muhasebec.s.inden da. j Nuri is l!indek1 çocugun goste~di-

, ____________ Edebî Roman 49 _J ba iyi msap eder1z. Zihnen dokuz 1 gi muadticye bak1yordu. Blraz 
Kuru$ bddum amma. dur bir de dü~ündl.l ve onlann deftcre ç1kar. 

Necm1, 1çinden güldü. Fakat ço. - Yok efend1m, alay etmek had kaleme vt1ray:m, bakahm dogru maga ça•1!!~1klan hal ~klinc bak. 
cugu da hakh buldu. ~erbct satan dim mi'! Mektepte iken biraz he. · çiakcak n 1? h. 
b1r ada!l':: rivaz vr:n.n iç ·üzünden saba nld:m crcrdi de ... Olu1· ya, Ufak bir d;istur yazd1 ve ayni - Bu sizink.i mi? 

hsctmek hakikaten fazla idi. bazan !>.liçilk b1r ey, insanm zih- rakam1 dde edince tekrar çocuga - Hay1r, bu Naimin, bu da be-
Amma, neden.t.:, oniarla buaz da- nini kar:l?hnverir. dündü: • nim .. 
ha kon~umus olmak t:ini, çocu. - As amm bu bizimki senin ilk - Ev~t aldanmam1~1m, dokuz Necl'T'i dudak büktü: 
gun bu tek1ifmi de yapmas1 için mektept~ okudugun dcrslcrdcn kuru:i :-d:yor. .. . . 1 - Nafilc yere rnünaka~a etmi§-
bir f1rsat dah:. buldu. degil. ..rit sen malm1 satmaga Taleoe!er, 0nun sozlermdcn z:.. siniz. Çünkü ikisi de yanll§. Siz 

- ArK:ida§m dogru sôy:cdi b y bak! yade, dcltere yaz1d1g1 düstura ve meselevu biiyük bir ~hemmiyet 
kardc ... "'erivc:r de muadeleye bir - Ben malim1 sathm Nuri efcn. hal $ekk1e hayret etmi~lerd .. •Bu vcrerck bir y1gm rakam karala. 
de biz goz ata11m. di. Bak gügürr.lerim barn bo§... nasil olurZ• der gibi birbirlerinin nu~sin1z ve yanh§ yoldan yuru. 

Onlann bir §CY soylemesine Bu sefe rde çocuklarm onündeki yüzüne bakiyorlardi. mü:;:süniiz. Halbu ki iki taraf1 da 
mcydan biral:madan, çimenler ü.. cebir kitabma elini uzatti. Yap. - lptidaî m"Cktebinde boyle ~ey- IX rr.uraobama taksim edin, eli· 
zerinde duran san müsvedde def. raklarm• kan§hrarak zorca bir Ier okut·~y?rlar m1yd1? 1 nize bi~ meçhullü basit bir mua. 
ter•ni i;~arak kart§tirmaga ba-?la. muadeleyt i~ olsun diye gësterdi: - ElZlm zamamm1zda iptida. 1 dele kal!r. 
d1. - $unun g1bi bir §'CY mi? iler biraz zorca idi. Benim de ak., Hem i:oylüyor hem de yap1yor-

- So ·1er misiniz muadeleyi? 1 Çocuk güldü: hm biraz hesaba fazla ererdi de... du. Ïki dakika iç.inde neticeyi &Oy. 
-:- Gtt isine be adam, alay nu - Sen onu birak ta benim suali- - Pe:< iyi amma, bizim muade., l'E!yince, çocuklar hayret i,inde 

ed1yorsun? me cevap ver. Bakalun neler bill. lemiz bü:,je kolav haUedilemez. kalcùlar. Kitaota, muadelenin kar. 

$1Smdalq cevap ta, Necminin soy
ledigmin ayni idi. 

cBrav0!. diye bag1rdllar. 
Biraz evvel fazla rnüstehzi dav. 

ranan N·Ifi, K1zarm1§h. Kar§tsm. 
daki adam1, tebdili k1yafet etmi§ 
bir riyaz1yeci olarak gordü ve 
mahçup hir srkilde sordu: 

- Siz hakikaten satic1 m1sm1z, 
yoksa b!:imle alay m1 ediyorsu. 
nuz? 

- Demin de soyledim karde§im, 
alay etmek h:i.ddim degil. 

- Bu kadar riyaziye bilen bir 
adam a.nk sahc1hg1 yapar m1 
hiç? Hangi kap1y1 çalsamz size i§ 
vcrirlcr. ;;u muadeleyi de hallede
bilir m1smiz? 

Necmi, ona da bir goz ath. Îki 
dakika ;iü~ündükten sonra, cevap 
\"erdi: 

- Logaritmamz varsa §imdi ç1. 
kanveririm. 

Çocuk hayretinden yerinden 
s1çrad1. Necminin bu cevab1 veri§i 
meseleyi yari yanya halletmesi de. 
mekti 

30AGUSTOS 
E f b 

- k pan vapurlann mayinler, deniza~· 
sna ayram gunü a . tilan, tayyare bombalan vas1taS1' 

zançlar1n1 hava kuru- le batmlmas1 faaliyetinin deva111
1 

ingiltereyi istimana mecbur ede< 
muna buakmak istiyor medi 

$arkta iki ay evvel, 22 Hazir~Jl· 30 Agustos zafer ve tayyare bay
ram1 m1;nasebetile Cumartesi gü.. 
nü §ehr:mizde yap1lacak merasi. 
min harn·hklan ikmal edilmi§tir. 
Dün sabah k1taat ve mektepler 
mümess::l"Cri merasim ve resmî 
geçidin yapilacag1 Taksim rneyda. 
mnda t,,plan:.irak her te§ekkülün 
bulunacag1 yerleri ve tecemmü 
zamanmda kendilel'ine aynlan ma
halleri oelleir.!§lerd1r. 

0 gün ve gecesi bayram §erefi. 
ne §ehrimizin '.ekmil Halkevlerin. 
de ve t.iyyare cemiyeti §Ubelei-in. 
de de ui:.iant:lar ve müsame1E>ler 
tertip oli.nacakhr. Dün bir çok es
naf ve hu mcyanda sinemac1lar, 
§Ofürler, Mitapç1lar, lokantacilar 
ve bil&hanecilerle gazinocular 
hava kurumu Îstanbul §Ubesine 
müraca&t ederek 30 Agustos zafer 
ve tayy&re bayram1 günkü kazanç. 
lanm :>f:\"e seve hava kurumuua 
terk ve !eberrü edeceklerini b1L 
dirmi§lcrdlr. 

r· da Sovyet Rusyaya yap1lan taa 
ruz, Sovyetlerle birle~tirdi. Da~3 

ayni günde 1ngiltere Ba§vekili!11J\f 

Sovyet Rusya ile müUefikan 11.f, 
reki:tini ilân eden nutku ne§red\ 
di. Iki ayhk hâdiseler dahi tngi 
tere, Sovyet Rusya, Birle~ik Afllf' 
rika tesanüdile ittüak1m kuvvet' 
lendirdi ve §ümullü bir hale getir• 
di. 

Müttefiki îtalyanm Akden~zd~ 
ve Libyadaki mücadelesine i~t1ra 
eden Almanyanm, Împaratorluit~~ 
Dominyonlarm1, müstemlekeler1111 

ve mücadeleye devam kaynaklsr~· 
ru zapteylemek istedigi gorüldil: 
Londra hükûmeti Suriye ile Jralc 
taki mücadeleyi dahi Almanyn!l f1 
ayni maksatl&nna g0re ba~lana11' 
devam ettirilen bir hâdise tc13k"

1 

eyledi. 
Ukra}·nanm bugday ve madetl; 

gtda depolarile Kafkasyada I{azC1 
denizi sahillerindeki Bakû petr0 

kaynaklarm1 zaptedecek Alrnan!~ 
ordusunun, fngiltere aleyhine iJI 

Komür sabtlari a1k1 konkrol istikamette taarruzuna ~evarn i111: 
ediliyor kânlarma malik olacag.i hcsap1Bf1 

Fiat Mûrakabe ~ilâti komür di. Garpte ingiltere adalarin9' 
sati~an ;izerinde ihtikâra meydan §arkta Hindistana, Basra korfez1• 
vermemt:k için kontrollerini art. ne, Iraka, Sutiyeye dogru müstll~; 
hrm1~lir. Yap1lan tetkiklere g0re bel hareketlerin vuku bulacai; 
kay1klarla getirilip toptan olarak tahminleri Londrada ciddî ve e' 

satilan i...::mü1 lere narhtan fazla hemmiyetli tar7da yaplld1. fi 

fiat tal\!p edildigi anla§tlm1§ ve Kafkasyaya UÙl§mas1 farzolull 8, 

bu ncvi .>ab§ yapan baz1 komürcü- Almanya ordusunun, Hind1stafl~ 
Ier yakalaruuak adliyeye teslim ve Basra kè>rfezile Iraka iki kO, 
edilmi~fü. dan hareket sahasmm Efganista~ 

Gerek kay1k ve gerekse araba. uzanan müsait ovalar olacag1 cl 
larla satilan komürl-er toptan fiat dî hesaplarla tetkik olunmu§tut· 
haddinl! dahil oldugundan komü. Dinyeper nehrinin ~rk1nd"i 
rün kilr~sunun 5,5 kuru~tan sahl. I §ark cephesinin rnerkez ve ~!11:1 
mast icap etmektedir. mmtakalarmda Rusya müdaf!llle 
Oniversite binaamda tamirat mukavemetini muhafaza ede1~~ 

Ünivn site 1ektorlügü yeni ders Orta Asyada muhtemel bir har~1 , 
v1h için muhtelif fakülte bmalarm mevziî kalmas1 ihtimalleri faZ!~ 
da tamrr:it ve tadilât yaphrmak •. d1r. Aksi takdirde ba§kaca iht1l~i· 
tadlr. .3u meyanda hukuk ve ik- lann zuhurundan endi~e olun 3 

t1sat fakültelurinde bazi ders sa.. lir. i~ 
'. onlan genl~letilecektir. $ark cephesindeki muharebe? t' 

T1p fakülte3nin 1 inci cerrahi hedcfilerile birlikte husule gelir ~ 
klinigine de lj bin lira sarfoluna. bilecegi akislerin, hâdiselerin <:

0
j. 

rak asuisor ;n~a olunacakhr. Ke. büyük dikkat, alâka ve eheJ1l0~, 
·alik buras1 badema kaloriferle yetle tetkiki ve takibi icap etme 
.s1hlac:ik\1r. 

Arkada~mm yuzune mânâh bir 
~kilde bakarak, büyük bir mah
cubiyet gostcrdi, sonra tekrar 
Necmiye dondü: 

- A'i::ih a.<?kma séiyleyin, siz 
hakikatte ne i~ gorüyorsunuz' 

-Ayak sahc1hg1 yap1yorum. Sa. 
bahlan da oglene kadar bir fmn 
da bulu,1 uyorum. 

- F1rm sizin ·mi? 
- Hay1r çmikhk yap1yorum. 
- Yaz•k degil mi size. Tahsili. 

niz her halde çok fazla. Niçin bir 
memur;\ et aim1yorsunuz? .. 

Necmi güldü ve onun bu gülü. 
~ünü diJ'f'rler; ba§ka mânâda anla. 
d1lar. ' 

- Dünyada herkes bir mcmuri. 
yet kapmaga, <levlet kasasmdan 

ted!r. ./ 
~~~~ ·-~~~~---

Denizyollan idareai afÇl 

yetittirecek 

Devlet Deniz Yollar ùdaresi P~ 
ta ve yi.ik vapurlannda her zar1111 

hissedllen miitehass1s a.!iÇI ihti)'" 
cm1 kar~1lamak için yeni bir J<D' 

rar vermi~tir. 1 
B k .. "d . pli''ii u :>rara gore I arerun ' 

cl:' 
vapurlannda cah~makta ola!l . ,, ·~· 
liyetli vc emektar a.!iç1lann ) • 

··11C' 
!arma slajyer yamaklar \e ûÇLl !~( 
sm1f 3.§Çilar almacaktir. aun cl~ 
bu mü'.•hess1s a~ç1larm )~a~ 1~c~ 
bir mürl;let staj gürüp yet1~t1l\it 
sonra .darcnin diger grmi~~~· 
tayin :-c'.:Jecck ve burada Il'leclP" 
ri b·r h:zmete âbi tutul0 r8 ~(1\I' 
d1r. Bu hizmet müddetini .d\•o:' 
ranlar :s:t>dikleri vakit Ocn:z !<'(' 
lan idaresinden aynlabqecd< 
dir. . •S~J' 

Staj muddetmce bu acerni.; 111r• 
!ara her nevi alafranga ve a···ttfi' 

diye, he:.1en masa ba~ma m1 geç. ka vemeJder ve servis ;~lPri 0 (:JV 
~.el~. ~~"r siz de bunun için dirsek J tilecek ve idarni~ baz1_ p,e~·\~e~' 
çurutuyorsan~ çok aldamrsllll%. deki as~ianeler b1r nev1 aë~ 1 

para b~JdemP.ge çali§irsa, hîç ~ 
dogru dü§ünrnü:? c. may1z. tnsa. 
mn akli biraz =iyaziyey<? et ·yor 

(Deva1Dl var} tebi h~iM getirlieceklir. 
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1 KDAM SAYFA - 3 
----
E rin i plânda lcn!ira - Mo!'kova 1 Alman tebligi Sovyet tebHgi 

b i 1 d i r i Y 0 r 1 , <B•• tara.fi 1 iud <a>fad>) 
, l1>a§makaleden de\·am) . 1 Alm&n i.e n harekctm d11rd;ir-

I da do· an l~ 1 Rusyaya ' ·1rd1m ar (Bal) Lu-al• 1 lnc• •Yfada) k · · d · · • 1 

(Bq i.or3f1 1 !nol a7fada) 

cephe b.>yunca düiimana kar•1 a
nudane çarp1•m10hr. 

Ml.I Al Sel ·1smet 1·00··00·· \Alman oastaposunun :::~,:,:::.::~~:.:~;.~':~:::: :~~;;;;;~~~ ,!~~~::: E:11:::::,:?:ti::r:.:ii~~~ 
A 

• 
1 

, , 1~galmden dolayi ale~ puskurcn iÇER! G!RILDI mutemerkiz ;.te~i 1<a111smda kml. r1ant1nde kl a Jan l Ne~y.ork gazete.lcri .. §inuli. Japon Londra, 27 (A.A.) - Salâhiyetll m2i~4t/1r2.< A . ·t . ' ·1· 
Sdm Namura ile guzel guzel ko hf"ll .. i b d . v gus os geces1 garp sa\'t 1-

----------- nu~uldugu haberini veriyorlar ma 1 ere gore, ranm cen_u un ~ . ne vannak istiyen Sovyet bôl-ükle-

Hàlen elde edtilmi• olan sarih 
malùmata nazaran, 24 Agustosta 
evvelce c1ld 1rilmi~ oldugu vechile 
46 Alm~n tayyaresi degil, fakat 
63 AWian tayyaresi dÜ§Ürülm~!i

tür. 25 Agustos günü, 93 Alman 
tayyare31 dü.urülmü§tür. 18 Sov. 
yet tayyo.resi kaYJpltr. 0 1 t H Y 11 

Mu h ak e me sin den Emin olunabilir ki Tokyo birka• huduttan taknbpn 105 kilometrc ri irnha edilmi<tir. eV e a V a 0 a r 1 ,,; ·•1immat vc levaz1m gcmisin:1. içerlere kadar uzanan bir mm ta TALLIN TAÉ:LiYE EDiLtYOR 

T 
eV V C} t 8 y y a r C ile Vladivostok'a gidebilmesini pahah ka !ngiliz ku\'vctlcr i taraf nd&t Helsinki, 27 (A.A.) - Fm kuv- Leni'"lgrad civanru müdafaa e

den so,·yet tayyarecileri, son iki 
gün içinc!e, hava muharebelerinde 
ve tayyare meydanlarmda 101 fa. 
?ist tayyaresi tahrip etmi~lerdir. 

es • at1n1 g e z d 1· 1er B · 1 k Od t ktir E\'Vclâ petrol ibrauna i§gal edilmi§tir. vetleri Lr.c'.Jga gêilünün §Îmali 1 s r C z l Y a Y a a Ç t l an:'b:~;o· .konulmas1nm ilgas1n1 Daha ~imalde Irak hududundae garbisinde Snojarir'i i§gal etmi}-
Buenos-Aires, 27 (A.A.) - Roy. istiyecektir. Sonra da millî Çin hü- yürüyen kuvvetler de buna ben- lerdir. Finlandiya ba§kumandam-

ter: Alman gestapo•unun Arjan- kûmetine, Çang-Kay-§ek"e ~·aptlan zer bir ilerleme kaydetmÎljlerdir. nm emri altmda bulunan 163 üncü t Ankara, 27 (A.A.) - Millî $efI Müdüründen ~ahat almi§lar ve 
~met tnonü bugün ogleden once l direktifler vermi§lerdir. 
d:vlet Hava Yollan Umum Mü- Milli $ef Hava Yollari Umum 

tindeki en müh'.m aiani Codofred, yardimlarin kesilmesini veya as- 1ranhlar, gêirün~ gore ciddî bir Alinan fLrkas1 bu harekâta Îljtirak 
Sausted, Ariantm aleyhtan faali- garî hadde indirilmesini talep c. mukabele gostermiyorlar. eylemÎljtir. 

Ü•; NAKLiYE GEMiSÏ 
BATIRILDI 

tl
Urlügünii ve 'Utkara tayyare mey Müdürlügu···~den aynl1rken geli§- yetler haltkmda tahkikat yapan deceklir. Hattâ belki de Fclemcnk Basra korfezi sahilini takip eden Dûn ak~amdanberi Finlandiya 

hâkimin huzuruna ç1kmasmdar Hindistam ile olan müiakerelttin- petrol borulannm bir kismi da kêirfezinin cenubunda mü§ahede e
birkaç saat evvel, dün tayyare ik de serbest birakilmas1n1 f1stld1ya- !ngilizlerin elincledir. dilen muazzam alev sütunlan Rus. 

Moskova, 27 (A.A.) - Bu gCn 
ogle üz ·ri ne.,.edilen Sovyct teo. 
Hjii: 

anin · • · 1 di 
Mill1• z~yafreht ey.em1•1~ er r. "t te lerinde oldugu gibi Hava Yollan 

. 1 "le 1 r ava yo ar;na a1 - "' 
sis~ti gczmÎlj ve bugünkü müna- mensubini tara!mdan selâmlan. B ·1 k At•o d • 1 BIB IBAN AMiRAL! ÔLDÜ rezi yaya açm ~tir. ~ama og. cakbr. Bütün bu müsaadeleri a tr- larm Tallin ~ehrini tahliye haz1r. 

ru Rio'ya varmas1 muhtemel bulu- sa yeni bir stçramaya daha iyi ha- Simla, 27 (A.A.) - 1ran deniz hklanna ba~Jad1klarm1 giistermek- Bir S·wyet denizal' 1s1 son gi.. • 
lerde ii<• düp1an nakhye gcmi, .i 
bahrm1s'1r, Bir ftr•a\tan istifa ,e 
eden btr den:zalt1m1z mühim b:r 
dü~man Lirr:anma t 1 rr.'1> ve 'bq 
bin toni;:k blr nakl.ye gemisini 
torpiJje : ni~t.r 

kalat vaziyeti ile ileriye ait proje- m1§lar ve hararetle al~lanml§lar
ler hakk.tnda Hava Yollan Umum · d1r. nan Sausted'in bu firarmdan Bre- zirlanmasma ingiliz ve Amerikah- kuvvetleri. iki gambot kaybetmÎlj- tedir. Yangm dakikadan dakikaya 

zilya Hariciye Naz1n telefonla larm muvafakatini istibsal elmi• tir. Bu gambotlar, batmt§hr. 1ngi- §iddPtini artt rmaktad1r. 
haberoac edilinÎljtir. bulunacakhr. Buna mu.kabil An- lizler, bir gam'ootla bir a§e nakli- TALLIN'1N DÜ$MESÎ 

glo _ Saksonlarm wanaeaklart ye gemisi, iki romorkêir, alti bin BEKLENlYOR 

-------------------
Rusyan1n Sofya lngilizler Elçilik erkân1 Alman Iran hak Vladivostok'a silâh, mühim- tonluk bir gemi istiap edebilen Stokholm, 27 (A.A.) - Finlan-

mat ve iplidaî madde gündermek tsabit bir havuz uptetrni~lerdir. iyalùar, Viborg'un takriben 45 ki
olacakhr. Halbuki Amcrika esn. ran amirali Bayender, yapmi~ 01• lometre O}Brkmda bulunan Vuoke. Sab1k 1s1r 6a!f- Er z u ru m d a kanu~malar 

'Ve k Î 1 i ft Î ft te 51 i· Erzurum, 27 (A.A.) - Sovyet. <Ba4 b.rai1 l lnci sayfada) 
Rusyamn Sofya Elçiligï. erkân ve 1 Diger tara!' an Macar Kisujsag 

tn ' ll i i St 8 m Ï fi memurininden üçü kadm ve üçül gazeteslnin Berlinden ald1g1 tel-
_'J't.'.lu.;. 27 (A.A.) - D. N. B. bil- ; ocuk <>lmak üzere 21 kil;ili.k bir graflara gêire iran hâd!seleri kar. 

d riyor: .<a!1le dün trenle buraya gelmi~ 
1 
§1Smda her hangi bir vaziyet ahn-

h 
1 'la~vekili Ali Mahir pa~r 1·e buradan otobüslerle memlekeL m1~ olr.1amakla beraber Alman 

akk1ndn alman tedbirlere mü:e- ,erine müteveccihen ayrtlmi§lar- mahafilin.n vaziyeh büyük bir 
da·r lt•·r parlâmentosunda yap1 dtr. dikkat vc alàka ile takip ettigini 
~~~ isti>aha cevaben Misir ba~ve- de bldir.mektedr. Ayni zamanda 
.. li Sirn pa~ §U bcyanatta bulun- Benzin ve Petrol tran hdc11selerinin hariçte tevlid 
<nu§t ur: ettigi a'.· i.ler de büyük alâka uyan 

1 Ali DE kliyat1 için ~rmakta,iir. 
ngil;z!Pr Mahir pB§Bntr. IBANA TECAVÜZ AMER1KADA 

k nàuer u; te<l!mini istediler. Mt- <Bot tarait 1 lllcl sa;rfada) HAZIRLANMT<' 
S1• h "" k · t" '-" l b. .... k .. sebep olarak bu bamulelerm· en- ..., u ucne 1, uvy e 1r ,.,,re e.m Berlin, 27 (A.A.) - (Havas) O!i 
an " Ji~ uyand1racak mahiyet'ni ve 

a;>asaya uvgun olam1yaca5 m > bildiriyor: 
i.o l ük. ounlarm sevki için ihtiyar edilmi§ Y ed '. . ùuna kar§t Londra h · u-

1 1 
il . .. .. 1.. lrana yaptlan tecavüz hakkmda 

rn o an yo u er1 surmui ur. ~ . . . . 
e'i, ~Pmleketlerinin anavasast- JAPON ELÇiSi MOLOTOFLA Alman Har1c1ye Nezareti mahf1l-

na \:ygun olMadtgt halde doktor GôRÜ$TÜ 'lerbün mütaleas1 §Udur ki, bu te-
S.i..; ad'noviç'.i Yugoslavlann teir- 1loskova, 27 (A.À.) _ Mosko- cavuz. çoktanberi hazirlanmt§ ve 
h tn t • Id • b · d k. J S f" . B K t k Amertkada tasarlanmt§ltr. 
ltr " rr. t~ o ugu ceva m1 verm*' B<·a ... -.1 afpoiln e. if! .: 1··a eJowa, Bu hususta meselâ Orta $ark 

. . mo oto c goru§mU~ ur. apon 1 il ked"l k ·· t k 
---<>--·- , ,efirinin B. Molotcf'a Amerikadan Y

1 
° u e sev 

1 
md e beuzehre a

1
n -lt . ar1n uzun zaman an ri az _r an-

8ly ad& bir yanar- So'yet ~usyaya .petroi sevk;iil- m~ olduguna dair Lord Beaver
d a gv land •. fa et t ,- mkcstmbn' aponya 1çihmdço ndaz ,..ve brook tarafmdan yap1lan beyanat 

st 1c1 1r vaz1yet as e ece5m1 k d d'l kt d" 
" .. k.. b t 11 . J . ay e 1 me e 1r. 
"orna 27 (AA) DNB· çun u u pe ro enn apon araz1. B d b k Th A . , · · - · · · . . . . . . un an a~ a a rana mert... 
Stromboli· yanardaih birkaç gün.. s1 c1varma nakeld1lmes1 1cap etti- k t h b" 1 . . h ft d o . . .. • .. . . an gaze e mu a ir er1nm a a-

t·enberi yeniden faaliyete geçmi§- gmi soylem~ oldugu rtvayet edil- \arca evvel gitmi~ olduklan da te. 
lt. Agir bir ugultu ile mütera!ik mektedtr; , barüz ettiriliyor. 
~Ir kül ve ~ yatmuru yagmak- ~· l\fo.ot~f,_ B. Katekawaya 23 1 BIB JAPON MÜ$AH1Di 
tadtr. Baglarda yangmlar çtkm;§" Agustos tarihmd~ B. Toyoda ~~a- NE DlYOR? 
1r. fmdan Tokyodak1 So\_-yet Sefmne Tok o, 27 (A.A.) _ D.N.B. bil. 

___ ,.__ yap lm1~ olan buna mumast! beya- d. . y 
._,,. nat üzerine Sovvet 'hükûmetinin iriyor:. . . . . 
•YLUg" l&d8 ba·r ceza T k od k. Sef" : B s t . , Dome1 aians. ecneb1 i§lerme tam o y a i m . me anme e b" k f b 1 b" .. h"di 

'"" a • dal• .Scovyet hükùmetinin Amerikadan 1 tir vu ·u u u unant ir _mu§,:' ' n ... 'VI 1n•a e 1 1yor . rana kar~i yap1Ian ngihz - ""'vyet 
,. T satin ahmp Rusyaya nakled1len t .. .. 1 h · tt· • · b" ka 

'
<>1ug-la, 27 (A.A.) _ Dalaman . . . ecavuzune a sis e 1g1 1r ma -, 
1 

benzm, petrol g1b1 mallarm Uzak l . . t kted" 
•
1
1 tliginde çal••tmlacak mahkûm· c: ktak· s t 1- 1 d d h"l es1n1 ne§re me ir. .., ,,.ar 1 ovye iman ar1 a a t B k led ·· 1 1 
a_r için yapt:rùacak olan ceza evi. "' t 11 d . u ma a e ~oy e yaz1 iyor: n oldu5 u mu at yo ar an geçmesm- tn lt S tl B' !" .. 
•n in~aah ihale edilm~tir. Derhal den Japon hükùmetinin end~ye gi ere v_e_ ovye er ir IJ!t 
~ap1Imasma "••lanmak üzere olan d. . . . h" b. b .. bevnelmilel 1bmadm ne oldugun•· " ""'> usmes1 1çm tç 1r se Pp gorme- ·.. . . . . ,__ 

U. cezaev; 40.000 Iiraya malolacak ·kt Id • J h'·k· kat 1yyen b1lmed1klcnnm ve .,.,v. \I' .., me e 0 ugunu. apon u urne~ ~ a 

"~ Birinciteorinin sonuna kadar t" b'ld' · · t b• · · d·1m· !l'l'lmilei kanunlan mutâ tamma. ._. • me 1 trmesmm ,. _,g e 1 I§ . b. d 1.1. . ··. 

t 
rna1 edilecektir. Bu_ yeni binamn ld • be t · 1 S t mazhklarm:n yem 1r e 1 m1 go•-o ugunu yan e mlc: ir. ovye . 1 d" 

0
3tnamlanmasm1 mtiteakip §imdi h~kûmeti_ de Japo~yanm k;ndi termi~ er t~VE~ GORE 

k· •aùa çahit.nlmakta olan mah. rh1yacalt 1çm ecneb1 memlekc.ler. S kh 1 27 (A A) t f-
. u~ ad d" 400 d 1000 k 1 d t· 'th 1 t · · k d. to 0 m. · · --- ;veç e ... e i en e ç1 ·an a- en cm 1a 1 a e mesin•n en 1- k. . . i T R 1 
c:attttr. sini endi~eye dü~ürmemcsi lâz1m ar1 urr.uœ1ves1 ng1 iz ve us a-

ltocatepede dün 
l"nerasim ya p11 d1 

ru Afyon, 27 (A.A.) - Büyük taar. 
l>e iun ~lad1ltt noktada Kocate. 

de du.1 bit t.Oren yap1lm1§hr. 
•d/\fyo., llalkevi tarafmdan tertip 
h lien bu tiirene bütün civar na
~Y.e 'le koyler halk1 Îljlirak eyle.. 

~1tir. 

DAGARCIK 
di . . (814 tanll Z ncl sa7fad) 
,,. l'e ~hyen Eyüp - Keresteciler 
,: hele Sirkeci _ Kl>camustafapa. 
Pekaraba~an için kendi hatlannd2 
bll az I§ vacd1r. Pazar günleri. 
n~k hatlar için en olü ve âdeta si. 
bir a,·lan1lan bir gündür. Boyle 
il gund~ on be§ kuru§a Sirkec: 
ç,~ Veliefendi arasmda mü.jteri ta. 
bir ak kendileri iç!n hiç de azbuz 
tad 1~ degildir. Umanz ki bu h a f 
b~ an itibaren bu on be§, yirmi ik· 

h~·k meselesi hem Bak1rkoy. 
ba~l de Veliefend1 için on bc§e 

anir, mescle de bitml§ olur. 

Daman Cemal KAYGILI 

Günün ten!citleri 
J;;. ( B:l4 - 1 ..i 1a7!ad&) 

d .g•r bana sorarsan ben sana 
0

' 1111 ki b .. b' d 1 :\! ugun ir ev ete: 
u lllilletin i•tiklâline riayet et 8•k1n ·· .. ' Yurunlc! demek burunkü 

ICb•I . 0 
:a. ere. Aç karn1na me)'Va ye-

llley1n "d .. 1. n11 en1z1 bozars1n1z· sa. 
t\lQ " ' 

gune~te durmaymlZ yanar. 
ilblZ' d · emekten {arks1zdll". 

- Yooo ... Bu kadar1 da fazla ... 

1. - Olabilir; îakat iramn i~ga
tnden sonra balika türlü düitü
b.eini 1t'oru111t! 

rm iran bitarafltgma riayet etme. 
gelmekte oldugu mütaleasmdad r. 
Bu. bôyle olunca Sovyet hükûme- melerinden §iddetle teei.sür duy-
ti, S0vyct Rusya ile Amerika ara. mu~tur. 
smda Uzak $ark Ji"'anlan vasita- ingilizlerin daimî hàmisi olduk
sile yapilan normal ticaret müna.. larm1 iddia ettikleri bu küçük 
sebetlcrinin idamesine mâni ola- memleketin bitarafhg;m ihlâlden 
cak her türlü te~ebbüsü gayridos- çekirunemi§ olmalanna da ac1 bir 
tane bir hath hareket telâkki ede. tarzda i§aret edilmektedir. 

cegini beyan etmenin zarurî oldu- 5 O V y e t 1 e r 
gu fikrindedir. Ayni zamanda Sov CB:!4 lanlt 1 ..i sa:rfo.da) 
yet hükûmeti, Amerikadan satm smda ;ci•etlcri gaze ecilere gêiste-
ahnm1§ olan emtian n her §eyden ril-en heyannamelerden Ruzvelt 
evvel Rusyanm tedafüi harbi yü- _ Çorçil m ü ~ te r c k beyanna. 
zünden garpte hissedilmekte olan mesinin metni ve Afrika'da ital
ihtiyaçlarla Uzak $arktaki normal yan !mparatorlugunun tahribini 
ikh<adi ihtiyaçlan tatmin etmck bildiren istatistikler bulunuyordu. 
maksadile mübayaa edilmi§ oldu- Beyannameler ekserisi Almanca 
gunu teYit etmektedir. dir. Fakat Lehçe, Rumence, ,Slo. 

TASS'IN TEKZIBi vakça v~ Fine<' yaz1lm1~ beyanna. 
Moskova, 27 (A.A.) - Tass a- meler ~P ahlmaktadtr. Beyanna-

jans1 bildiriyor: menin a1 kasmcla, bu beyannameyi 
5 Agustosta ne~redilen resmi bulamn tcslim olmak üzere Rus 

Sovyet tekzibine ragmcn, 23 Agus. hatlanm geçebilmesini mümkün 
tas tarihli Asahi gazetesi, Agust<:> kilacak parola yaz1hd1r. 
sun ilk 15 günü içinde f'ita'da So\ Rusla··a tes! im olacaklara. emni. 
,-et ve Çin hiihîœe!leri arasmdP yet al•màa bulunacaklan, iyi mu
bir konferansm vukubuldugu Çi- amele i;~receklcri ve harbden son
nin bu konferansta 16 ki~i ile tem. ra aile ocagma iade edilecekleri 
sil olundugu ve bir hafta sürer hakkmda tem.nat ta bu beyanna
toplant;lar esnasmda Japonyar melerde tasrih edilmi§ bulunmak. 
alâkadar eden meselelerin de mü- tadir. 
zakere edildigi hakkmda bir ha. Lozo<-",ki, demi§tir Ici: 
ber ne§retmi§lir. Esirlcdn ifadeler:ne gêire, bu be. 

Tass ajans1, bu uyurma haber~ yannam~•erin bir çagunun t-Oplan. 
tekzibe mezundur. d1gi mu'.iakkakhr. Esirlerin yar1-

HUL JAPON VE SOVYET smdan fazlas1. bu beyannameleri 
ELÇILER1Ni KABUL ETT! \oplayaniann bunlari okuduklart-

Va§ingt-On, '27 (A.A.) - Ame- m soylem1~tir. 
rika Hariciye NaZin bugün Sov- .;;.....;,.,,~,,,,.,.;,.. .... .-------
yet Büyük Elçisi M. Umanski'yi sini protest-0 eden Japon n.otasm1 
ve Japon Büyük Elçisi Amiral Na. gazeteler ilk sayfalarmda ne~edi-
mura'yt kabul etmÎljtir. yorlar. 

Her iki mülâkat da Uzak $ark Gazeteler diyorlar ki: 
hâdiselerivle alâhd1r. Bu protesto bir ihtar mahiye. 

RUSYAYA !LK 1HTAR tindedir. Japonya kendi izzetinef-
Tokyo. 27 (A.A.) - Amerikadan sine dokunan bu meseleye lâkayt 

Vladivistok'a benzin gondedlme- kalamaz. 

1 I. ·11 dugu mukabil bir taarruz esnas:n-sen kendi ha7lrhk ar1, ng1 ereye sen nehrini geçmiye muvaffak ol-

m"av
an.,, dahilde -evlerle kâfl da êilmü§tür. 1 H 1 h . "h t t k ~ "" ,.. !ngiliz harp gemileri. bir gu·na mu§ ard1r. a en §e n 1 a a e me 

dei:eeecl.e me§guldür. Binaenaleyb . • üzeredirler. 
Rusyaya yapabilecegi yardun biz- zayia~da ull:':amamlt~lardlir. Bender. Diger taraftan Almanlann Tal-

k 1 O
lamiyacaktir §apur a goz a ma a mmt§ olan zarure pc gen § ·: k" Al t , lin"e kar§t karadan, denizden ve 

Bu nisbelte bir yardm1 için Tok.. ~e 12 ed'man ~:.il t~l) an _gemtSm- havadan yapmakta olduklan dai. 
yonnn birçok emel ve ibtiraslari- :y t l'Sl zap 1 mi§, bm de bah- revî taarruz, müterr adiyen §id. 
na boyun egmck mttburiyetini TI t§ ir. detini arthrmak suretile in1'-.i§af 
giize almak icap ediyor. Giirünü- tRAN $EHIBLERÎ ARKA etmektedir. Tallin'in pek yakmda 
yor ki iran ve ta Uzak ~arktaki ARKAYA Î$GAL EDÎLIYOR dü§mesi bel-)enmektedir. 
!ugiliz . Amerikan politikast neti. Simla, 27 (A.A.) - Bir tebligde ~iMALDE RUS •!C'AT 
ce itibarile Almanyanm bir barc- bildirildigine . gore Britanya ve HATTI KESiLMi$ 
ketne mukabcledir. Bir yd evvel Hintli kuvvetlcri ihei hareketi, !. Stokholm, 27 (A.A.) - Fmlandi
Îngiltercyi Norveçe çektn Berlin ran.n cenubu garbisinde ve ga~- ya menabiinden alman ve sol ce
•'mdi de Londra ve Va~ingtonu binde plân rr.ucibince devam edi- nah•n harekâtma ve Leningrad'a 
iran ve Tokyoya giitürmü~tür, de. yor. Hint k1t'alan Abadan'da pet. kar~t ba§lam1~ olan taarruza mü-
nebilir. . roi tesi•ati civarmdaki tran kuv- teallik bulunan habcrlerde biraz 

Ilüscyin $ükrü BABAN vetlerini temizlemi~erdir. Îki top, müphem olmakla beraber Vil. 

VOR0$ÎLOF LENiNGRAD! 
MÜDAFAAYA AZMETMi$ 

Mosko' a, 27 (A.A.1 - Bir Sov
yet tebi -3ine gOre Alman ~dd :a i a. 

rma cev.i p veren Leningrad rad. 
yosu 1larc~al Voro~ilcfun kanmm 
son da ~lasma kadar L<·ningrarh 
müdaha&ya azmetmi§ oldugu b:l. 
dirilmektedir. 

ALMANLAR LENl'JGRADA 
YAKL~IYOR 

Londra, 27 (A.A.) - Royer a. 
jansmm Moskovadaki hu,usi mu
habirinden: 

Her ne kadar ara.:inin kazaml&n 
her kar~1 büyük zayiata malol
makta ise de Alman cyan ~em
ber.:nin yava§ yava~ Lena:"rad'a 

Bir habere gore 
üç zirhh otomo!iil igtinam edilmi~ borg'u tehdit etmekte o:an rehli-
ve 350. esir ahnm1§hr. keden Ru ric'at hattmm kesilmi§ y~k~makta . oldugunu gosteren 

Abadan'm takrfüen 60 kilomeL oldugundan ve Kareli berzahmrn ~rtaktm d' ala'."etlcrb. ":e'·c~. ttuf:· 
re §imalinde Maris de zaptedilmi§- hemen hemen ikmal edilmi§ olan ovogra m z1yat, _ :r uzellne 1s 
tir. Bender§ahpurda sükûnet var- k ntrolünden bahsedilmekte de. davbes1nden ba~ka b1r ~ey degild1r. 

(Ba4 lanlt l tnci S&J'fada) 

berler L'mdrada teeyyüt etmem.Îlj 
ise de, f}~hinsah'm iranda ilerle
mekte olan mü~terek kuvvetlerin 
azametini idrak etmi~ olduguna 
§Üphe y.iktur. 

0 

1 
1 Ruslar bu meselelrede fazla has. 

dir. vam o unuyor. d .. ld. 1 De 1 b" b 
Kanakin mmtakasmda Britan. SORTANLAHTÎ FÏNLERÎN sas egi u: er. vam 1 1r on; 

yah ve Hintli k1t'alar hafif bir mu- E. INDE 'mardimana maruz kalmasma ~ah1t 
'-' olmaktan ise Parisi tah\iye etmeyl 

kavemet ve top ate§inden sonra Stokholm, 27 (A_A.) - :ek ya. tercih etmi§ olan Fransizlann hilâ
Gilan'1 zaptetmi§ler ve diger bir kmda suk_ut_ etm. es1 _bekle_nilen V1. fma olarak Ruslar, daima askerce Bundan ba~ka, 1ran hükùmeti. 

nin, l:n;::1 tereyi harekete sevkedcn 
sebeplerm hakh olduguna ve müt. 
tefiklerin iran vaz1yetine ehemmi
yet atfettiklerine kanaat gtirdijii 
zanndilmektedir. 

kol da S1ray!pol istikametinde ile- h 1 k k porg §C 1 mm '>ID'a i §ar 1_ ve -ar dü<ünmekte ve dü<manm yürüvü< 
ri hareketine devam etm;•lir. · t"ka tl d F1nlandi~a k11v • • '-. ..., tS ' me enn en , • h k 1· .. kâl ed k h • . 

B d h rd l 
• are e m1 1§ ece er marna.. 

en er~a pu a a man usera a. vetleri tirafmdan ku~tÙIDASI de. dan istifade etmektedirle 
rasmda birçok Alman ve Îtalyan:n vam e•mek'e.iir. Leningrad'dan r. 

Mesel~·ün muslihane halledilme 
si imkâmmn mevcut olduguna 
$ehin~ahm da kanaat getireceg1 
Londra•fa ümit ediliyor. 

Ôgreniidigine gëre, ingilterenin 
Tahran elçisi bu!~Ün yeni<ien $e
hin.,'8h1 ûyaret eylemi~tir . 
!RAN BiR ANLA~MA MI TEK

LÎF EDIYOR? 
Land"'• 27 (A.A.) - Rêiyterin 

diplomat1k muharriri yaz1yor: 
Zann<1cti!d.g' ne gore $e.'1in ~ah, 

Tahran'daki Britam' a büyük elçt· 
s.ine 1ran hükûn·etinin rr.cvcudi ... 
ve1leri elzem bul unan bir kaç tek. 
nisycndc·n mâda bütu n Almanlan 
bir halta içini:'<: Îrar.'dan ç1karma
ga haz1r buludugunu bildirmi~tir. 

da bulundugu burada o!treniliniir Viborg::. giden demir yolunun ke
tir. Hürrem~ah ile Bender~ahpur. silm~ r.ldugu soyleniyor. 
da birçok lranh da esir edilmi§tir. SovyP~ kuvvetlerinin tahliye 

ingiliz k1taati ~imdi Bende11Bh- ettikler; Son Rus !imam olan Sor. 
pur ile Hürrerqah. Sylaimanyah tanlahh nâlen Fin kuvvetleri ta. 
\'e Kuasars'iaikh'i tamamen i§gal rafmdan ~gai edilmi§ bulunmak-
etmi§ bulu11maktadrr. tadir. 

Hürrem§ah'm garbinde $attül- iKt KASABA Î$GAL 
arab nehri imtidadmca Abadan'a EDILDÎ 
kadar olan mmtaka Îngilizlerin e.. 
lindedir. 

SEMBOL1H MUKA VEMET 

Londra, 27 (A.A.) - han k1t'a
lart ingiliz ilerlemesine kaq1 ha
[if \"e scmbolik bir surette muka. 
vemet etmektedir. Bu sabahki ga
zetelere gêire bu. Iran $chin~ah1 • 
nm müzakerelerde bulunm1ya ça
h~t1gmm bir bürhamd1r. Bu halde, 
Îran hâdiscsi hafta bitmeden ev
vcl halledilebilir. 

Fakat bu arada Hint k•t'alar1 
Basra kêirfezinde iki petrol mer. 
kezi olan Nafti~alh ve Kasr1~irin'i 
i~gal etmi~lerdir. 

-----

Helsbki, 27 (A.A.) - Finlandi
ya istihl1arat daircsi Suasaen·; ci. 
rnrinda Sun1lahti ve Hyrsylae ka.. 
sabalar;n.n Fin kuv,·etleri tarafm
dan u;;i~l edilmi~ oldugunu bildir
mekted:t. 
RUS D<1NANMASI:ll1N ZAYiAT 

BiLANÇOSU 
Helsi»ki. 27 (AA) - Finlandiya 

kor(ezinr!e Fin donanmas1 ve sahil 
topçusu1'~n Rus donanmasma ver. 
digi bir zayiat hakkmda a§&g1daki 
bilanço ne§redilmi§lir: 

iran hükûmti tarafmdan yap1. 
\an bu :• klifl~rin tamamen nazan 
dikkate almacag1 §Üphesizdir. An
cak iran üzerindoki Mihver teh. 
didinin hakikaten zail olduguna 
Îngiliz ve Sovyet hükùmetleri ta

rafm~an ka~aat getirilmedikçe Orfî idare tebligi 
asken harekatm durdurulanuy24. 

• ik~rdtr 1 (Bq laraf1 l lnci sayfada) 

Bir deotroyer. 3 baltkç1 gemisi, 
2 si pe;rol gemisi olmak üzere 6 
nakliye 'a pu ru tahrip edilmi§, bir 
ticaret ~emisi ile bir bahkç1 ge. 
misi h%tra ugrahlm1~t1r. Vider. 
lak ada' ~n c. varmda 5000 tonluk 
bir nùl'ye gemi!i batmlmt§ ve 
bir çok romorkêir müsadere edil
.,,:.,tir. 

c~gl a§ i · Buna binaen .:;ayln vataudajlarm za. 
I$GAL N MAKSADI SADECE ·bita âmir ve memurlart tarafrndn h" 

ALMANLAR DEGiLDiR hangl ger.-kll icaplarda talep \"ukuunda 
nüius hü\·iyet cüzdan1arm1 ibraz eyle. 

Lodra, 27 (A.A.) - Bütûn Lon. melecini, ak.>l barket edenlerin büvl. 
dra gazcteleri ara;mda b~maka.. yetleri tesbit edlmek ùzere karakola 
lesini Î.i::;.n ha.v:idislerine tahsis e- iavt olunacaklar1 ve hilviyeUerine dair 
den ye,,:âne gazete Daily He. 

1
1ulâh hakikat. ~eyanatta bulunanlar 

rald'dir. 'lakktnda da Orfl Idare kanununun ye-
Bu ga.,ete diyor ki: 1lnci maddest hill<ümlerine gôre taki-

c ~h1.1 ..; ah hize «Peki• istedigi. l~t. !aptlacatm1 say1n balk1ml7.:i bil-
... · d1rtrrm.'> 

nizi yar;.1cag1m, Iran'da bulunan Ôrft Îdaro Komul.101 

3~-00 ES1R ALINDI 
Stokh,,lm, 27 (A.A.) - Finlandi

ya cepheseindeki gazcle muha. 
birlerin•n hildirL~glne gore, Vii. 
puri'nin çem1""r içine almmas1 ta
mamlama.~hr. Ruslann §iddetli 
mukavemetine ragmen Finlandiya 
\;:1+.'alan, Kareli berzahmda i.ler. 
lemekt"d'r. 

.)ütün .. /,,lman1ar1 kovacag1m, siz 
:·,~ bitLliJi k1t'alann1z1 geri ahrs1 .. 

niz, dc;e biz Y~ Rusya bunu kabul 
·debilecck miyiz? Îngiliz - Sovyet 
hareke" 1»n gayesi sadc Îrann Al. 
-nanlan -r.cmlcketten ç1karmaga 
icbar cdilmesinden degil, bütür 

Bu s.>11 günler zarfmda Finlan. 
diyahlar 3,!>00 csir alm1~lar. 107 

----,,,=- ta~k. 19:1 •op. 500 mitralyi:iz, 10 bin 
nükûmetleri ara»nda vukubula- 400 tüfek, 425 kamy.an, 5.100 at 

Korgeneral 
A. R. Artvnkal 

-cnubi Asya selâmetinin teminin. 
~en ibarettir. Ayni zamanda tn. 
i;11izler ve Sovyetler lranm bize, 

'1uS\'8 v,• bütûn yakm §lll'k mem
leketlenne miitevccih l>ir entrika 
mcrkez• alma.mm onüne geçmek 
~ayesini takip cdiyorlar. !ran hii
kûmetirin hath hareketi ne olur. 
·a olsun muharebe veva müza.. 
kere etm~ge kalln~rsa, bize 1ramn 
mhiver devletlerinin yeni bir ha
·0kât ü~sü oITTnyacag1 hususunda 

\câfi te!l"';nat verilinelidir. Bu te
minat n~ olabilir ve harp müddeti 

· çin îranm askerî j~gal altmda bu. 
lunmas1 lüzul"lunu tazamrr.un s. 
Jecek mldir? Bu ln11iliz ve Scvyet 

cak anla§maya baghdir.. imha etm~ler ve 43 tayyare dü-
TAHRANLA MUHABERE KABlL §ürmii:;lerdir. 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman ha.. 

va kuvvetleri, Dnieprepetrovsk'un 
§imali ~arkîsinde, ric'at halindc 
bulunan Bol§evikleri, kovalanu§, 
durmadan bomba ve mitralyêiz a 
te§in tutarak a~ zayiata uj;'Tat-

Londra, 27 (A.A.) - Bu sabah 
Londrada ogren \ ligine gêire Tah
ranla doi;rudan dogruya muhabe. 
re henüz kabildir. Iran hükûmet 

merkezmde bu sabah dahill bir 
sükùnet hüküm sürmekte idi. 

SlYASî MÜNASEBETLER 
DEVAM EDlYOR 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet 
sozcüsü M. Lozovski, sah al<§8IIll 
gazetecilere demÎljtir ki: 

Sovyetler Birligi ile 1ran arasm· 
da diplomatik münasebetler idame 
olunmaktad1r. Sovyet Büyük El· 
çisi hâlâ Tahranda ve iran Büyük 
Elçisi hâlâ Moskiovada bulunmak. 
tadJr., 

llll§tlJ'. 

Çennigof mmtakasmda, krt'a 
topluluklanna, ab§ mevziler'ne, 
asker karnplarma, kamyon kafile. 
lerine durmadan taarruz edilmi§
tir. Netice her yerde tesirli olmu§-

tur. 
$imalde "811 günü Alman have 

ku vveUeri, Sovyet donarunasuu ve 
Finlandiya kêirfezinde scfer yapar 
nakliyat gemilerilloi. büyiik hasan 
ugratrn~tu:. 

Iran tebligi 
(.,.. tar:>tt 1 llaCi saJh<b) 

Hasanloyadeh Mianeh, Ahvaz, 
Benderp~hlevi. 

Sivil halk arasmdaki zayiat, 
bom bard!mana 4gnyan kt§lalar ;Je 
diger askerl hedeflerdeki asker za. 
yiahna n'l!betle aaha fazla olmuii
tur. BU' Sovyet tayyaresi Tebriz 
civarmda dü§ûriilmü:;tür. 
Sovye~ motéilü kuvetleri Cula, 

Marand, Polda§t. Harazireddin 
mmtai<a.annd~, Îngilizler de Kas. 
n§irin, Nafthaneh, Abâdan, Ben• 
der§apur ve Kasr:i§ah mmtakala. 
rmda hücuma geçmi~l~rdir. 

Sovye: deniz lruvvetleri Haze1 
denizi sahillerini, Îngiliz deniz 
kuvvetl~n de Bendef§3pur ve Hur 
rem!;8h limanlarma hûcum etmiii

lerdir. 
iran orousunun bütün birlikler,1 

dü~manla kar~Jl.a§d1klan her yer 
de âzamî ~iddetle harp ederek hu. 
dudlar1 müdafaa etm.i~lerdir. 

YÜZ stvtL TELEF OLDU 
Budape§te, 27 (A.A.) - Meynap 

gazclesi. Pars ajansmdan almt§ oL 
dugu matilmata atfen Bende~pu
run tng.liz harp gemileri tarafm. 

dan bombard1man esnasmda sivil 
ahaliden takr1ben yüz ki§inin te. 

lef olinu§ oldugunu bildirmekte
dir. 

Benzinden taaarruf 
tedbirler 

için yeni 

Benzi7>den tasarruf temini 1ç•n 
resmî dairelerin kamyon ve kam
yonetler1.nn ya sen·!stcn ç1karil. 
malan veyahut ta } almz fevkalâ
dc mecb.irî !§lerde çah~hnlmalart 
hakkmd~ki yeni b!r emir üzerine 
Jün BelPdive Reisligindt:n senû. 
sefer müdürlügüne gondel""!en 
•ezkere lie §ehrimizdeki bu kabil 
kamyon ·• e kamyonetleri n sayts1 
sorulmt:~lur. Bunlardan baz1lar1-
nm bu rneyanda elcktrik, tramvay, 
tünel ~"1Jresine ait olanlarùan ~a. 

mir servtsindekilerden ba~kalan. 

mn sefèrden kaldmlinas1 kararla~ 
tmlm.t§'"· 
,,, .. .., 

tTtZAR 
Mündcricatim:ztn çokh1~u do la. 

yisile <Esrarcngiz Da'lsi'~ . 11,. 
•Sultan Aziz. tefrikalar1m:zi J{o

yamadùc:, karilerirn1zden ëzür di. 
leriz. 



SAYt'A - 4 IKDAM 2~-AC~STO~~ 

Ticaret Türk Anonim Sir
keti idare Meclisinden 

DEYJt.EDb.,p;CEJt ÏRTDtA BEltA TI 1 

d'taloslyanm serisinden boyalar ih-1 
zan usulü> hakkmda>.i ihtira için ikh. 

. ' ' . . . . . - ~ - - ~- . .; . . 1 

Fevk alâde Toplant1 Davetnamesi 

En ldareli 1 

LAM BA 

Ticaret Türk Anonim $irketi Fevkalâde Umumî hey'et toplan. 
t1s1 2 Birinc1te~rin 1941 ~r~embe günu saal 15 de Ankarada Ulus 
Meydanmda Koçak hanmda $irket Merkezinde yap1lacakhr. 

Esas mukavelenamemizin 65 inci maddesi muc1bince bir hisse
ye sailiip olan h1ssedarlanm1Z1n dahi toplanhya asaleten veya vekâ
leten i§tlrak edebileccklerini ve ancak vekillerin de ~ahsan hissedar 
olmalari icap ettigini kaydederiz. 

1 at Vekâletinden u; tih. al ed 1i ml~ olan 
ï Eylû l 1937 ta l'ih ,.e 2472 Ko. li ihtira 
bernt mm :hth i: <•' t, i:;i hukuk b11 kerre 
ba~kasina dcv.r veyahut icad1 Türkiye
de mevkii fille koymak için salâhiyet 
verilel'eg1 teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla malùmJt edinmek istc
yenlerin Galatada, Arsh1n Han 5 inci 
kat 1 - 3 numaralara müracaal eyleme
leri ilân 1>lunur. 

ZAY 1 
Bat, di$, nezle, grip, romatizma 

Kayseri Ortaokulunun birinci smtlin. 
dan ald1g1m nakil kûgid1m1 zayi ettim, 
Yenislni çlkanu:ag1mdan eskisinin k1y. 
meti olmad1g1 ilân olunur. 

N c v ra 1 j i, K 1 r 1 k h k ve B ü t ü n A gr 1 I a r 1 n 1 z 1 De r ha 1 K e s e r 
lcabmda giinde 3 ka§C almabilir. TAKLÏTLERÏNDEN SAKININIZ. Her yerde PulJu K utulan 

Toplant1da bulunacak hissedarlarin 1çtima gününden lâakal bir 
hafta evvel $irket Merkezinc müracaatla duhuliye varakalanm al

malan lâzimdir. 

Fevkalâde Toplant1 Ruznamesi 
1 - Müessese hlsselermin $irketimizce satin almmas1 hakkmda 

Idare Meclisi teklifinin müzakeresi. 
2 - Gerek bugünkü kanunî mevzulara ve gerek Yüksek Tica.. 

ret Vekâletinin nün>une- statulerine mutabakat tcmini maksadile 
ve $irket faaliyetinin halen Jüzum gosterdigi icaplar dolay1sile $ir
ket esas mukavelenamesinin yeniden tadili (Metinlcr ayrica ilân 

cilunacakhr.) 
t dare Meclisi 

Ticaret Türk Anonim firketi 
Meclisinden : 

Id are 

2 Birincite§rin 1941 PeT§embe günü saat 15 de toplanaca~ ilân 

olunan fevkalâde Umumi Hey'et ruzname;inde yazih sebeple-r dola-

Mes'ut Türkmen 

Bir Ôgretmen Al1nacak 
Maden T etkik ve Arama Enstütüsü 

Genel Direktorlügünden 
Zovguldakta açlhnl§ olan leyll ve meccanl maden tekni.syen mektebi ve 

tatbikat kurman içln barem barici münhal bulunan HO lira. 01Ylik ucretll dai
mJ ôgretmcnlige: 

l - Türk vatanda11 olmak. 
2 - En aeai1 orta mektep r:iyazi)'e ogretmen.lil!i ehliyetnOO'ieiln! ha.lz bu

lunmak, 
3 - Askerlikle alâkas1 olmamak. 
Sartlar1n1 ha.iz taliplcr arasmda llsan bilgisi ve mektep hizmetl Ustün 

oalnlar ve icab1 halnde yapllacak irnUhanda kazananlar ahnacagmdan istek
lilerin nlhayet Eylûlün on ~e kadar Ankarada M. T. A. enstitüsü ge
nel dirckt.ôrlügüne ve Zonguldak.ta mezkûr mektep müdürlüf;tine vesikalarile 
brlikte mürac~at]an. (7302) 

y.JSile esas mukavelenamt>nin yeniden tadil edilen ~kli a§agiva ka.. 

'" E:k;·$ekli : l ... 1.sT_A_N_B_u_L_B_E_L_E_o.1v. E_s_1_1_L_Â_N_L_A_R_1 .. 1 
Ticaret Türk Anonim $irketi 

ukavelenamesi 
Esar 

1 inci Fa il 

Te§16kk.-G.l. mile ~sl<?r, iln't'an, 
'fl'l4o(8Qt, merkez. -mi.iddet. 

Madde l - Zirde vaziülimza mu~sis
lerle a§agJ.daki maddelerde gôsterilcilgi 
veçhile tertip ve lhrac1 kararla~tinlan 
hisseler eshab1 ar::ismda kavé.lll1u mcri. 
ye ve 4bu e.;a mukav lenamc ahkâ
mma tevtikan ldarc olunmak iuc1e b1r 
Turk Anorum $1rket te. ki l olunmu$!ur. 

biri be§er müessis hisse &enedi alacak. 
iarili.r. 

Müt.ebaki 24 muess1s de biner lira 
1~e fttirak derek her birl birer .mü
essis hisse scned1 alm~ olacaklardir. 

Kadikoy Belediyesinden: Ba:11 bOf olarak bir av kopegi bulunmu~ur. 
Sahibi zuhur etmedlgi takdirde bir hafla sonra satilacati ilân olwiur. (7604) 

Sultan Ahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 941 - 29 

Kater.ine ve Sofya ve Mina ve Yuvan-Yani ve Satenlk Nipnyan ve Hrl. 
sulaiun i;ayian mutasarn! olduklar1 Îstanbul Ahi~lebi maballesinde Limon
cualr sokagmdn 445 ada ve 14 parsel ·e e~ki 48 ve yeni 55 kapl numarali ve 
W;tilnde odalan bulunan kârglr dükldlnln izalei ~uyuu zunrunda :fürubtu te
karrtir ederck müzayedeye vaz'olunmu~tur. 

Hey'eti umumiyesinin loymeti muh.ammened (2000) ikl bin liradll'. 
Birinci açlk arlb.rmasi 23/9/941 tal'lhine müsad!f sali günü saat on dërt

ten on alhya kadar iera olunacaktir. K1ymcti muhammenesinin yüzde yet
mi§ be;îlni buldugu takdirde o gün iha!ei kat'iye.:;i yap1lacaltlir. 
Bulmad1~1 takdirde en son arttirarun taahhüdü bakl kalmak üzere on gün 

müddetle temdit edilerek ikinci açlk artrrmas1 3/10/941 tarl.hine müsadi! eu. 
ma günü saat on dfü1ten on elt:cya kadar icra kllmacak ve o gün en çoll 
arttirana lhale edflecektlr. 

ipotek sahibi alacaklarla diger alâkadarlann i~bu gayrimenkul üzerinde
ki haklanm hususlle faiz ve masrafa daJr olan iddialarm1 evrak1 mü.sbitele. 
rile on be~ gün jçinde blldirmelerl lâZimdir. 

Ak~i halde haklan ta pu sicillerile sabit olmad1kça sati~ bedcllnl payla§ • • 
\)}asmdan hariç kalacaklardll'. 

Müterakim billimum vergiler hissedarlara ve dellâllye ve Vakl!lar Kanu
nu muciblnce verllmesi lâz1m gelen yirmi scnelik taviz bedell ve ihale pulu 
ve pu masraflar1 mü~tcrlye aittir. 

Sati~ p~in para ile ve tapu kaydl mucibince ve icra ve Ùlâs Kanwiuna 
tevtiknn lcra edilir. Arttlnna ~rtnamesi 1~bu ilân tarihlnden iUbaren mahke. 
me divanhanesine tâlik k1l111~hr. 

Talip olanlarm kiymeti muhammen~inln yil.zde yedl buçugu nlsbetlnde 
pey akçesln i hâmilen o gün ve saatte Istanbul Sultanabmet Tapu blnasmm 
ait katm?a dairei mahsusunda SultroJlhrnet Birinc! Sulh Hukuk mahkemesJ 
ba~kâtipl1glne 9-U/29 No. le müracaatlan ilAn olunur. (6513) 

' 

, 

isr arla isteyiniz. 

, 
tMA•· 
HVOSI :sz 

Küçük Tasar ruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

K€§1de!er: 4 Subat, 2 Ma:yis, l Aiustos 3 ikincite~rln 
tarihlerin'de ;yap1lll'. 

1941 IKRAMIYELERI 

Sar1yerde k ir 
balosu 

1 Y ardnnsevenkr Ccnuycti Sa 
l yer ~ub:si 30 Agustr.; zafer bS' 

rami ak~am1 Sanyer \'apur iske. 
sindeki Çanh Bahk gazinosuJl 
bir kir balosu vcrmektedir. V' 
ve Beled1ye Reisi Dokter LÎI~ 
Klrdarm rebkalanmn h!.ma)~ 
altmda oulunan bu balonun bütil 
hasilâh 11.ahraman ordumuza ~1 

hediye;i tedarikine tahsis cdil t 
cektir. Yard1m Sevenler Cemi)'! 
Sanyer ·~ubesini te1;ikil eden bt 

yanlar Lt: bûmun eglenccli olJll 
si içm làz1m gclen tedbirleri al# 
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lardir. l:.!bise rerbesttir. 

PERSE~IBE 

7.30 Program, Saat ayari. 7.33 
pl'ogram. 7.45 Ajans haberlerl. 8.00 
!if program. 8.30 Evin ~at:. 

12.30 Program, saat ayarl. 12.33 fi 
~ 11 $ark1luri. 12.45 AJans h:iberleri. J3· 
Fasll ~rk1lan. 13.15 Kan§.k prograll'· 

18.00 ProgTam sant ayan. 18.03 Rnd' 
• yo caz orke.;tras1. 18.30 Scrbest J 0 ° 

kika 18.40 Piyasa $3rkllan. 19.00 ~ 
nu0ma. 19. 15 Radyo caz orkt>Strll5' 
19 30 Saat ayarl. Ajans haberl<'rl. 19.4' 
\"urttan se51er 20 15 Ratiyo ga1ett 

20.45 Sa?. eserleri 21.00 Ziraat tak'''' 
21.11) Türkçe filim fark1lari . 21.25 Ji . 
nu~ma . 21.40 St>nfonik progrnm. 2~' 

Saat aynn, Ajans haberleri 22.45 P 
müzigi. 22.55 I\.apan.i~. 

RALCO 
1 adet 2000 lirahk - 2000 - lira Il 8 adet 250 lirahk - 2000. - lira 
2 c '750 • - 1500 - c 35 c 100 c - 35011. - • 
3 c 1000 c - 3000 - • 80 c 50 c - 4000. - « 
4 c &OO c - 2000 - • 300 c 20 c - 6000. - • 

Madde 2 - $irket inues.s1sler i§bu 
esas mukavelenameye vazJillimza olan 
Turk1ye Cümhuriyeti tebasmdan \e Bo. 
ul kasabaSl meskCinlarlndan ve tüccaran 
dan Hattat zade Tahir, ilyas 2.1de Sük
rü, Nuh zade Mehmet asfl Sillsiireli 
zade Muharrem, Danag zade Murtaza, 
Çatakh zade Zek1, Aglac1 z:ide Sad1k, 
6aatçi zade Haci Zlhnl, Duhanl zade 
Fettah, Çizmeci z.ade Hac1 $ükrü, Kupe. 
li Z<&de Mtllmet, Emir Alizade Uac1 
Îsmail, Yûzba$r.<ade Ali Rfza, Abdi A· 
gazade Mehmet \'e Ha!u; Ru~tti, Hac1 
Durmu~ zade Muza1!t'r, Ataullah .E
ft."Ildizade Huscym Fehmi, Leblebiclza
de Hak.lu Slpah.i.?.ade i•n et, Alici zade 
Sükrü, Boyacizade Mehmet Fahri, Pen. 
l>cc1 zade An!, Ar.lpkirli zade Kemàl, 
Nuhzade Salih, Boyaci zade Ahmet, Ter 
zt Hac1 Yakup z:ide Ahmet, Koca\eli 
:iade Ahmet Etendilerd.ir. 

Madde 3 - Sirketln ünvan1 (Ticaret 
Tilrk Anœl1m Sirkcti) dlr. 

Madde 4 - $irkct ., jttdaki )'AZlll 
muamelâlla ~igal eder: 

J\tadde 8 - i§bu mukavelenameye 
vaz.iulimza muessisler mezuniyel.i müte
Kaddemenin i.sUh allnden sonra âzamJ 
uç ay z .. rfmda mevzu ve müddeti §irke. 
h ve sermaye ile h.er hissenin k1ymeti 
n1 ve bu csas mukavelen!n 83 ü.ncü 
maddesi mucibince temin ve tahsis ecil. 
:r ~ rr.erw!li ve ~tiras1 mukarrer olup hls 
sedarlardan Tahlr Muharrcm, Mehmet 
Vasfi bcylerin tahh mülkiyetinde olup 
Murnaileyhlm taraîindan §Îrkete ayn.i 
scrmaye oalrak vazcdilmesi k.abfil ve 
taahhüt edilcn fabrikalarm bedelini 
\ € tesis heycti umumiyes1 içtlmalarlmn 
mahâl ve sureti lcrasm1 mübeyyin birer 
hillâ.a tanum ederek gazetelerle i lân 
edcceklerd1r. Balâdaki !lkra mucibin
ce ayru i;ermayc ol<1rak vazedilmesi ka
bùl olunan rabrikalarln Ticaret kanu
u=un 291 1ncl ve mutcak1p maddeleri 
ahkâmma tevfikan takdirl k1ymetler1 
tera edilecck ve sahiplerlne buna na
zaran lâum gelen h isse senetleri tcvzi 
d1lecektlr. Suran mukarrerdir k.1 !nb
r!kainnn Juymcti i§bU !abri.ka sahlple
rinin §imdiden alma&l uahhüt eltiklcrl 
h isse miktanndan dûn olursa aradaki 
fark1 nakten v•rkete tediye ve fiatlar 
fazla olursa miltebakl klsmm1 hisse se
n.edi olarak fabrJrn!an tamamen §lrke
te devretme&i fabrika sahlpleri kabul 
etm~lerdir. 

ZA Yi - Baklrkoy Askerlik §ub~in
den alm~ oldugum askerlik tezkeremi 
zayi ett!limdcn ve yen! ni alacaii=
dan eskislnin hülrmü olmad1~ ilân o. 
lunur. 

Bak1rkoy Kazas1 Güngor Kiiyünden 
324 dogumlu Hakk1 oglu Musta!a 

Dinçel. 

t~~ ~"'7:~1 Io. Demir Yollan lsletme U. M. lllnlan 
Onnan i$1etmck, k.ereste allp satmak; 

gayri menkûl allp sati:nak, &ayri men
kûlleri icar ve ist1car et.mek; her ncvi 
fabrikalur tesls eylemek ve bw1lan ~ 
ktmtl; te§vilo sanayl kanunundan lst1-

Bnlâda muayyen müddetln esbab1 
makbuleden dolny1 temdidi icap ett!gl 
takdlrde müessisler milracaat ederek 
ricaret Vek.àletinin m,\ a fakatill.i ist.lh.. 
sale mecburdurlar 

Bu ilâm muteiikip halkl ermayei §ir-
Yenl Netrlyat 

1ade ederek bi1cùmle ~ebbüsati ifa 
eylemek; esham al1p satmak; zahlre a
.llp Eatmak; bilcümle zlrai muamelah 
Ier .. eyleroek.; dej;.rmen ve mümasill 
f('yler i etmek, :tabrika icar ve istlcar 
eylernek; resmt \'e gayri resmJ muna· 
kasa ve muzayedelere ~tirak etmek; 
~ah.ri nahllyat yaprnak; mcraldb1 bah
;riye ~a etmck; ber nev1 taahhüt ve 
•at iqlori ;yapmak; maden t.nharrî ruh 
53t.namel.eri ve imtlya.zlan almak ve 
tnaden ~; velhasll ticarl, smaJ 

J<ett •%tirake davct 1çin aynca llànat • Yeni Adam> haftalik fikir ga. 
icra ve s1rkillerler tevzi edJecektir. Ve 

t.ira1 bilûmum mùamelàh i!a etmek; 
bukmi ve hakiki ~has !Je ~tirak etmek 
suretile dahi yukar1daki muamelàb icra 
eylemek. 

.Madde 5 - :;iirkctm merkez.i (Âllka
ra) §ehrldir. Meclis1 idare kararile Tür
kiyerun salr i:nahallertnde ve ecnebi 
memleketlerde JUbeler kü~d veya aoen 
telikler ve mûmess1ll1klcr ·e muhabi.r
ler bulundurrnaga mez,m olacilkhr. Su
be k11ptrnda iktisat ekâl tine ihban 
keyfiyet edilecelrtir. 

Madde 6 - $lrketm ahkà-
m1 kanuniyeyè ve i:;bu esas mu.ka· 
\clenamede mil:nderiç ha ta yeya he
Teti umuml)'ete ittihaz clunaCak bir 
karara mustenlden tcsih veya temd1\ 
ed1JmcdJkçe ~'Ssüs.i kati günunden iti
baren otuz sen~ lbaret olacaktu. 

2 nci Fasù 

Sermaye, sermayenin suret ve 1e
,.aiti te.iiyesi, serma.yenin tezyi.t 

ve tenkisi, hisse seneda.ti. 

Madde 7 - Slrketin sennayesi be
beri on Türk lirasi klymetlnde nama 
muharrer otuz b~ hisseye münkasem 
liç yüz bin Turk Jiras1ndan ibarettir. 

bunlara blrinci ilândakl hususlarla bu zetesinin 348 inci say1s1 dolgun 
ilânlar1n intl$<1r ettig1 gazctclerin tarih mündericatla Çlkmi§tlr. Tavsiye 
vc n·unaralan dahl ilâve kllmacakti.r. ederiz. 

Madde 9 - Sermayei iirkete i~tirak - -------------
talebinde bulunan zevat ikl nüsha ola- bir kimsenin ondan fazla reyi olamaz. 
rak tanzlm edecckleri l~tlrak taahhüt- Kararlar mevcut àranln ekseriyetlle 
nameslnde maddei sab1kadaki hülâsa- ittihaz olunur. 
run muhteviyatml islm ve mahlâs ve Kendilerine menafil mahsusa temin 
ikametgahlarm1 ve ahzini taahhüt et- êdilcn müessis v~ hlse,;darlarm menafli 
tikleri hisselerin yazi ve rakam ile mahsusalarlllJn tesbitme dair müzake
miktanm derç ile berabt"r bu esas mu. rede haklu reylcrl yoktur. 
kavelenamt! ahkâm1n1 veya ilânlardaki Madde 13 - Müessislerin §irketi te-
hülâsa mündericatml kabul ettik.lerini sis için ihtiyar edecekleri masarif tesis l 
ve ~ket ie$ekkül etmedigi surette heyeti umum1yesine tasdik olunmak 
taahbütlerinln salut olacagin1 kayld ve §artle §irkct h.esabma kaydolunacaktir . 
irr:za edecekelrdir. Bu mukavelename- Madde 14 - Tesis hcycti umumiye
rùn lhtlva ettigi ahkâm ve maddei sa- sinde Ticaret Vekâletinden komlser s1.. 
bJkada mllnderir,; hülâsalar muhteviya- fatile memur ec!Ucn :z.atm huzuru ve 
tma valnf ve muttali buhmdukunu nâ- müzakerat zab1tnamesile mukarreraUn 
hk ve m=ddak imzah mektupla da zirlnl veya i~lirak e<ien hi•.edaran ile 
\'aki oaln ~ taahhildatJ muteber- birl!.kte imza etmesi m ruttur. Îttfüaz 
dr. olunan karann mahiyet ve netayici ile 

Madde 10 - Tesis hcyeti umumiye- muballf !<alanlann esbab1 muhalefet1 
sinln içtimamdan mukaddem müessis- zab tuamelcrùe den:olunur. A.ksi tak,. 
Ier tara!mdan gazetelerle ve yani za- dirde ittihaz olunacak kararlar keen
manda taahhiiCü mcktupla ifayi taab- JemyekUndür. 
hüte davet olunan mutcahhltler taah.- Madde 15 - Mü ssisler b6lâdaki 
1ütler ini ifaya rlayet ptmedlkleri tak- maddclerde muharrer muamelâtm ifa. 
dirde müess1sler onlann §irketle olan smdan sonra evrak ve vesaikl lâzime
a!.;kann1 kat veya kcndilcrini i!ayi ta- yi !!.li oldu~u Ticaret mahl!emesine ib
- hhüde lcbarda muhtarc.lrlar. Hcr iki raz vc tevdl ederek te~ckkülü ~irket 
~1kta müteahhidin \ taahhi.;dunu 1fa eL hakkmda istihsâl edile ek karar üzerl
memesinden mutevelllt za,ar , .e ziyan ne tcscil ve ilân muarr.elàhru ifa ettl-
kendilerine tazmln ettlr;lir. rirler. 

Madde ll - $irket sennayesnin ta- Madde 16 - $1rketin ~ekkUlü 
mam1 taahhüt edildiJtten ve .libu esas kat"i i firket sermayesinin tam~mma 
mukavel<'namenin (16) mc1 maddei i~tirak taahhüt ve rub'u bedeli Devlet 
nlucibince scrmaycnin rub'u tesviye o- nankasina veya muteber bir Bankaya 
lunduktan sonra on gün zarfmda miles. tevdi edildl.kten ve ait oldugu mahke
.;isclr tesls heyetl umumiyesinin taribi mece §irketin t~ekkülü tasdk olunduk. 
lânmdan itlbaren kaç gün sonra in'ikat tan sonra slcilli tlcarete tescil ve i1ân 

edeceg.nl ve 1çtlma tarihln! gazetelerle tarihlnden ba~lar. 

1 St.erlin 
100 Dolar 
160 Îsviçre fr. 
100 Peçeta 
100 Îsver,; kr. 
ESHAM VE TAHVÏLAT 

Îkramlyell '7o r; 1938 

5.20 

129.20 

3.70 

30.77 

« % 5 1933 Ergani A.B.C. 
19.60 
20.20 
20.10 % 7 1934 Sivas - Erzurum 1 

Mubammen bedeli (175000) lira olan 22000 adedi Tulum 3000 adedi Ce
Jtet ve Pantolondan ibaret tak1m olmak üzere cem'an 25000 adct i~i elblscsi 
5/9/941 Cuma günü saat 15,30 da kapall zarf usulü ile Ankara'da idare blna
smda satm ahnacaktJr, 

Bu 1§e girmek isteyenleri.n (10000) lirahk muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettigi veskalan ve tekl!lerlni ayni 1ün saat (14,30) a kadar KomÏB1on 
Reisllgine vermelerl lâzundir • 

58rtnameler (200) kul'\133 Anltara, Hayda~ ve ÏZ.m.lr veznelerlnde 
sahlmaktadlr. (7258) 

Oaklk Zar if 

HER VERDE ARA YINIZ 1 

Sahibi: E. i z z E T. Ne~rlyat 
Direktôrû: Cevdet Karabilgln 

}las1ldigJ yer: cSon Telarat> 
:t.latbaasl 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 23Agustos1941 Vaziyeti 
A k t 1 t 

Kasa: 

Altm: Sa1i illlc>Cn.m 
Banknot . 

'72.1104,628 

Ut.akhk • 
Dahildeki Mubabirler: 

TQrk Liram • 

Hariçteld Muhablrler: 
Altm: 8af lkiloçam 10.353,518 

Alima '-hvilJ UbU lleltll9t 116vta
Jir 
'Dl;w dOYtaler n borclu JOi1tlll 
llaldyeleri ... 

Razine TahvUleri 
Denlhte IOdi1- eynla Mkdq. 
ltarphil • 
Jtanunun 8-8 ci maddelerine tevft• 
kan Razine tarafmdan vW ted.17at 

Senedat CwAaru: 
Tlcarl SeneUer • 

Esham ve Tahvilât Cüzdanl: 

' 

Deruhte edllen evi'&kl naall· 
A • :rentn karflhti eabam .... ~ 

vtat (itibarl ll:J7nleÜI) • • 

• • Serbest Esbam ve TahvilAt: 
Avanslar: 

Altm ve dôvi& GzeriD• •
Tabvilàt 1lzerine ayam • 

Ltl.A 
102.124.21'7,77 
20. 727 .673,-

588.524,39 

1.395. 780,57 

1U63.049,0l 

4U63.116Cl,39 

158.748.563,-

21.683.011.-

272.166.29U9 

4U4Cl.1 Cll,93 
8.310.245,19 

4.948,64 
8.132.379,48 

--

' 
123.440.415,l CI 1 

1.3115. 7811,.0'1 

81.220.716,40 11 

13'7 .065.552,-

27U66.2M.39 

13.nt1.40'l.U 

1 

p • • 
Sermaye 
Îbtiyat Akceai: 

.:.lill Te tevblAde 
~\11\1.t . 

1 t 

Tedavüldekl Banknotlar1: 
Deruhte eclileu nrKi naMi1'I 
llCanunUD 1 - 1 lnd madclelmine 
tevflkan 1laaiDe ianbAdaD '9tM 

~·t . 
Deruhte ..ui..a ft'lllka ....,... 
bùti;resl . 
ltarlihli tamamm altm oJanlr 
taveten tedavüle ....-Wen 
Reakont mukabill JJA"'4D ..._ 
y{lle vuecm... . 
Huineye yapilan altm brtWlda 
avans mukabW 1902 No.h ti:uua 

muciblnce Ulveteo tedaTO.le • -
dllml . 

llŒVDtJAT 
/ 

l.'77,lff 

3650 No. lu Jtaauna 16re Haw 1 IF• 
açilan avam mukabW W.di ol._ 
Dan altmlar: 

Safi ldloCnm &5.641,1130 

Do•iz Taahbüdati: 

'1.822.019,111 
Cl.000.000,-

158.H8.583,-

21.Cl83.0ll,-

137 .OCl5.552.-

17.000.000,-

21S0.000,000,-

94.000.000,-

14.111.l 03 ,91 

1.233.782~ 

78 124.1 117,90 

Lira 
15.000.000, ..... 

498.06!1.:ll>Z,_...... 

Bu hisseler m.ecmuundan mevadd1 ati 
rede mûnderiç §ekil dahilinde h.issedar 
&l!atile i§tirak edeœkler tara!mdan Îi
\lrasunn taahhùt ve lmza ve bedellerinln 
tesviyesi m~ruttur. 

Bundan b<iika müesslsler arasmda 
1u-kete il;t1rak edeceklen h~eleri nls
betinde tev1.1 olwunak 1U.ere bilâ bedel 
nama muharrer 39 adet müessis hi.sse 
1ened1 ihraç ollllldcaktlr. 

tlân ve yevmi içfrnadan lfl!lkal on bea Madde 17 - Srrkc·tin te9ekkülü kati
giln evvcl U1ahh.ütlü birer mektupla sinden sonra sermayenm miltebaki tak-
6cnnayeye i~tirak i taahhüt eden zevati sitler1 mcchsi idarecc tayin olunacak 
keyfiyetten habrrdar cdcrler. 4'>U znmanlarda §eraitl mukarrereye tcvii-

Hazine, e ki.sa vadeli HllDL 

Hu1De7e 3850 No. lu ll:anuna .... 
açllan altm k:arfÙ.JIÙ1 anm 
Hiaudarlar 
llulatelM . 

167 .500.000,- • 170.Cl37.S28,12 
4.500.000,-
7 .688.90~ 

Albna tahvili kabU d6rider 
Dlter dl>VW.• '" alecûh JC1rlll9 
bùlyelerl 

Sl.029.49\,52 31 029.491 .s; 
110 491.287·5 

1 

SuraSl mukarrercilr kl ifbu mukave
leye vaz.iüllmza mûesslslerden Ta· 
hir, Muharrerm, Mehmet, Vasfi ~er 
bin lirallk hisse alacakJar ve ber biner 
lirae: lç1n birer adet olmak üzere ber 

ektuba kanunen muayyen ruznamer. n kan mukas~atan veya def'aten tahsil 
derci r;arttir. . ~unur. i~bu ta~epler resrrû ceride. ~e ( 

Madde 12 _ Y~'1111 mueyyende iç- . ~•rket merkezmm ve §ubelennm. 
ama eden tesla heyetl umumiyesindl l_rnhUldugu § e h i r gazetelerilc ve ! 
nakti sermayen!n làakal nlsf1 ternsll e- Istanbulda m il n t e ~ i r bir ga-
1ilmedikçe müzakcre icra ed i'cmcz zetr ile lâakal otuz gün evvel flan e-
Her his:.e sah'bi br reyc mallktir. dlmek suretile icra olunur. 

Ancak }Ûss(:!crin taaddüdii halinde (DevamJ y a r rn ki n üsham1zd a) 

• • K\lhtelif . 
1 

~--
YekOn 

YekQn 631877.404,03 1 

-~ 
831.877.40~ 

t Tem111u~ 1931 tanhiDden itiba ren: Ïl k o•to haddi "- 4 Altm ü~erine avana % 


