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ABIDIN DAl'ER "' PAZAR BOfmuharriri: 

31 
TELEFON : %3300 

ABONE 
ADRES: Caialoilu YJ.lhk 1200 

AGU ST OS Nuruosmaniye Caddesi 6 ayhk 600 

No: 54 3 ayhk 300 

1941 
1 Telgral: /KDAM Istanbul GÜNLÜK SIYASI HALK 

REiSïCUMHURUMUZU 
GAZETESI 

,..------------------..... ,....------~"\ SAYI - 757 - SENE 2 

DixKAT 

Gazetcye 
gOnderilen 
evrak geri 
verilmez. 

TAKVIM 
Y1l: 1941 ~ Ay: 8 Gün: 243 
31 - Ai:~•tos - PAZAR 
Hlcri: 1360 - $aban 8 
Ruml: 1357 - AGUSTOS 18 

\ Son T elirraf Matbaaainda Ba11hr· Kuruttur 

ORDUYA MESAJI 
Kahraman Ve $erefli Ordularimrz Mille
timizin Goz Diktigi As il T eminattirlar 

MARE$ALIN MILLÎ $EFE CEVABI 
Türk Ordulart veri/ecek tJazifegi geçmi~ 
geride birakacak bir fedakârl1kla 

Kahramanl1klar1 
if aga âmadedir 

Ankara, 30 (A.A.) - Za!er Bayram1 münasebetile, Reisicümhur 
um; ~f fsmet 1nonü, ar_duya a§a#Jdaki telgraf1 gonderm~lerdir: 
§ID ve ~refle doln olan orau1ar1wu:; uuf.~---... --.v.-lrona_ 

Genelkui-may Ba§kani Mare§al Fevzi Çakmak, Yüce Ba§bu! ve 
Reisicümhurumuza B§a{:1daki cev ab1 verm~tir: 

tigi astl femÎl\attular. Cümhuriy et hükûmetinin sulh için sarfetti. 
ii candan gayretler kâfi gelmn de Türk ordusu vazileye çagtnhrsa, 
erdulatJmwn geçmi§ bhramanh klarim121 prurland:u-acak surette 
hareket edtteklcrine emi.Um, 

•u, Daima yiiksek teveccüh '\'e itimatlar1na ma2hariyetle mübahi 

1 Yüce Ba§bugumuzun ve Cüm-h.uriyet" hülù .. mei'l'ifuz;if?,lltillNPllt •._;:;;a.._..__~~~......i....,.W. 
1 bugün en modern silâh \"e teçhizatla mücehhn ve en iyi bir su

rette talimü terbiye ile yeti§tirilmi§ olan kahraman ordumuzUJl sulh 
,-e selâmet yolunda hükûmetim.izin verecegi ber emri son damla ka

(ll«vanu 5 ind sa;rfada) """"-.- .. .. 

l'üce Ba,bug, Milll ~d 
ismet lnonü 

• ...... fsMET ÏNÔNÜ -------·----------
Genelkuri.ay Ba§i•lllDIU -, 

Marqal Fe.zi Çalunak ., 

-Mülâkat bollugu 
Yu&D: Prof. $ülaii Babaa Dumlup1nar, Ankara 1 sovyet tebligi 1 

1 b Id 1 Cephelerde anu· 
Alman tebligi 

Fin kuvvetleri 
Viipuriye girdi 

~ us cepbesinde Alman 
~ hareketi yeni inki§a!lar 
. gostcrmiye ba~lay1nca 

•·ya,i mülakatlar >e ask<'ri te•eb- Denizliyi ~e
reflendir di Ier 

ve stan u a yap1 an dane çarp1~ma 
b"' • 

Usler ber tarafta s1kla~h. Denl'bi-
lir. ki bu silsilcnin aç1h~ resmini 
\lister Ruzvelt ile 1\1. Çorçil ara
l..lndaki ei2li ,.e esrarl1 rOrü~rue 
lçti. Atlantigin hâlâ if<a edilminn 

~eyecanl1 merasim 
Daireleri tcfti§ ve 

~it noktas1nda lllU8l2;m bir f~gi. 1 lise müdür Ve mU• 
•• llrhlismda iki bih .. "' d•n10i... 11 . I • • ta k d 

1
• r 

'• In in §Cfleri ha~h • 1 testn" tut' ,8 lm eflDl 
l\'."erika mecUsinde bir zahn hü. e t t Ï k te D S On ra 
lumeie sordugu gibi o zuhhya ha
\adan HJa denizden bir Alman 
~~arruzu i·ap1ha da De' let Reisine 
h~r zarar ll:""lsei di acaba bu ha! 

1r Alman - An1erikan harbine 

Ayd1na muvasa
lat buyurdular 

111 iincer olur mu) du? Herhalde Demzli, 30 (A.A.) - Reisicüm
Jek tats12 bir uzii et ihdas edil- hur îsmet inonü, bu sabah 9 da 
~i~ olaca:ï1 §Üphesizdi. Amerika burai· a gelmi§ler ,.e istasyonda çok 

11kûn1eti nam1na cevap veren za. kalabahk bir hal.k kütlesi larafm
~'-" da mütaleas1 bu iolda idi. Se. dan ka~ilanilll§lardir. 
1

12 maddeli bir beyannam ... ile hi- Millî ~ef burada kald;klan iki 
.. 
8
"' bulan bu fevkalâde mükâleme sa~t zar!mda hükûmet dairesini 

U>erine Alman Del' Id Reisi Hit. ve onu müteakip diger müessese.' 
Ier) •t · d <~ 5 ~~ r-~) Dün Tabimde "•pilan merasimde bhrama11 piyaddcrimiz geçerken 

e " usso!Ini e gorü§mek lüzu- ~- ·- - - • 
"1unu hissetmi§lerdir. Führer ile ...,. • • • • • • "·" • ·' Afyon 30 (A. A.) - Zafer Bay. 

Ba$vekil l>uçe §&rk cephesinde günlerce de.. T o r k 1• y e ramm1n 19 uncu y1ldonümü müna. 
•ain eden konu§malar yapm•§lar sebetile bugün Dumlupmarda 
•e ayni zamanda cepheyi muhte- Meçhul Asker abidesi iinünde bü- H "k A 

~f noktalarmda tefti§ etmi§lerdir. TA YMISE GÔRE yük merasim yap1lm1§hr. Mera. u umet na m 1 na 
1 ••lin ve Romamn uziyeti etraf- ~- siinde mebuslar, Afyon ve Kütah. Orduyu te br i k et t i 
'•a tetkike )Üzum gormelerinin Bitarafhg1m1zda n ya valileri, Afyon askeri mmtaka 
~ hlÜhim âmili §Üphesiz son si. komutam, umum jandarma komu M 1 Ç k k 
h •si hareketlerdir. l'ttüstakbel sulh Ïki taraf da Ï St Ï· tam muavini, Afyon belecüye reisi aref& 8 ma J 

il~lr.!tinda Anglo - Sakson ilemi.Un fade e d Ï y Or vilâyetler murahhaslan. Ajans, OrdunUn fefekkür• 
an ettigi program ka~>Smda ta. 

1 

Matbuat ve kurumlar müessisleri 1 • • b • 1 
Ilia • er1n1 1 d i r d ·, 
111 . IDile âhl kalmak tabiatile dina- yüsek tahsil ve îstanbul Üniversi. 
n 'lt hlemleketler i~in tecviz olu. Mihver EJçiJerÎ ~e talebesi gruplan, askerî k1ta ve Ankara 30 (A. A.) - 30 Agus.. 
Il •11ia2d1. Nr§redilen tebligde ah- izcilerle beden terbi)"l!si mükellef los Zafer Bayram1 münasebetile 
lll•n liuarlar hakk1nda vaz1h malû- ler:i ve civar koyler kasaba ve §e· bugün saat 9 da Ba§veki) Doktor 
ii ·~ Yok ise de nihayet hulac•i• Hükûmetimizden ne hirlrden gelmi§ on binlerœ halk Refik Saydam Genelkurmaya gi. 
li, tnit edilen Rus scferinden sonra • • l ? hazir bulunmu•tur. derek Genel.kurmay Ba§kam Ma. 

\r11pa 1 k · · 1 s t c m 1 c c r • an . y·a veri ece yen1 nizamm y Merasim, ba§lamadan onoe Meç. re~l Fevzi Çakmak'1 Cümhuriyet 
111:i. Ç•zgileri gorÜ§ülmü~ oldugu Londra, 30 (A.A.) - Taymis ga. hui Asker abidesine Reisicümhur, Hükûmeti namma tebrik etmi§ ve 
" •kkaktir. Mih,·er lut'a Avru. zetei;inin Alman hududu dahilin- Mecli·s Re1·51· Vek·letl M"" ess"I Hu"·ku"met1"n oldu~• '··dar Tü"rk •a , a er um 1 .. - "" 
h '•na filen hâkimdir. Hele Rus- deki muhabiri: cTürkiyenin bali- leri, harp malûler:i achna yüze ya. Milletinin de §anh ordusuna ber 
t..) l<1>1lordunun fikirlerini De§. hazirdaki bitarafligi son derece km çelenk konmu~tur. vakit için tam güvenini teyid ey
la,-~n g~zetenin dün ajans telgraf- k1ymetli bir avap_tajdir. demekte. Merashne 11,30 da top endahh Jemi§tir. Ankarada bulunan Vekil 
~1/-~ bildirilen makalesinde ifade dir. Gosterilen sebep Berlinin, go. ile b8§lanu§ müzikanm i§t.irakile Ier ve Vekâlet Müstc~arlari da 

Alman ordusu 

15 bin insan 
kagbetti 

"N,, §ehir civannda 
bir Alman temeni 
agir zayiata ugrabld1 

Lc-ndra, 30 (A.A.) - Sovyet is
tihbarat daires(nin bugün ôgle ü
zeri Moskova radyosu tara!mdan 
bildirilen tebligi: 

REVAL $EHRi 

Y arr enkaz 
ha/inde 

Cec'an 121,200 ton 
luk 43 ticarct ve nak· 
liye vapuru babnld1 
Berlin, 3-0 (A.A.) - Al.nan or-

dulan ba~kumandanligmm teb. 
ligi: 

Alman donanmas1 ve hava kuv. 
K1taaturuz 29 Agustos gecesi, 

bütün cephe imtidadmca anudane 
çarpl§malanna devam etmi§tir. 

~ark eephesinden resimler: Alman ;etleri, Finlandiya korfezinde, 
.L 1 . t t edi Sc>Vyct dcniz kuvvetlenne ve nak-a,...er e11 ayyareye a e§ yor r !il· 1 

.. _ __ _ _ ••• __ __ •Y<'. i_ar.na çok agir kay1plar 
ALMANLAR 15,000 iNSAN 

1 
Moskova, 3() (A.A.) - Dünkü 

Sovyet tebligine gore, cephenin 
cenubu garbî nuntakasmda •N. 

~ • n h - • • - ' verdirml§lir. 

Fin la n diy al 1Iar1 Rev..t'd~n. kaçmak ve. ba§ka li-
manlara 1ltica etmek 1<;10 yapt1g1 

rumuzu ile amlan §ehrin civarm. 
da 77 nci Alman piyade tümeni 
muazzam zayiata ugrami§hr. 

Sulh mu·· 1"st1"yor ?. te§ebbüsler esnasinda, Sovyet filry. 
&una mensup iki torpido muhribi, 
9 mllyin taray1c1 gem1si ve 3 kara

Almanlar, birkaç gün süren mu
tür. ~imdiy_e kadar cem'an ~.000 

(Denml 5 - -fada) 

Londra 30 (A .• \.) - Daily Eks. 
pres ve Daily Sketch gibi Londra 
gazeteler',i Finlând.iyanm Rusya 
ile münferit bir sulh yapmak te. 

(Devant 5 lnc:6 oa,yfada) 

------( YENI TEF~AMIZ J-... 
SON SEFER 

Okuyucular1m1z1n zcvk ve mcrakla takip 
edcccklerinden cmin bulundugumuz 

l;I Okyanuslarda geçen bu büyük ' 
1 zab1ta ve deniz maceras1 roman1na 

' Y ar1n Ba~l1yoruz 

lool gemisi, Alman df.lnanmasmm 
koydugu mayinlerle batmlm1§ttr . 

Bundan ba~ka, 2 torpide muh
ribi ve b1r mayin taray1c: gcmisi, 
mayinlcrle ciddi hasara ugrah!. 
mi§hr. $iddetli hücumlar nl'lice. 
&inde sava§ tayyarelcri, bir Sov
yet kruvazorünü \"e iki t.orpido 
muhnbini bat1rm1~ ve 3 torpido 
muhrjbi ile !Jir muavin kruvazorü 
hombabrla hasara ugratimlljlard r 

Reval'dan asker vc harp malze
(De•....,. 5 inc.! sayfada) 

• '"',0, • -
iRANA 

l•k~' gibi, Ural daglar1 arkas1na (D<-nlm 5 1n.c1o oa,yfad&) (Dev:..,. 5 !net sa;rfada) (Devum 5 tnct -fa<la) 

hr: <>tek tabii müdafaa hattma -----------------------------::------------------------------------
,111 ~IDek lüzumunu hissederse 
Pa ; i, olarak hemen bütün Avru. 
l"n 11 BSlnda Cermenlik hâkim bu
•la:)~-~ demektir. Bitaraf kalmt!j 
\itr 11 ~1ik adaciklar isveç \'e is
l•ki~d bu hâkimiyete herhangi bir 
dti:iJJ:, e~gel olabileel'k kudrette 
"1an

10 
d1t. ispanya ise esasen Ro. 

l'orteJu P•ogram1na uymaktad11. 
l•t; 1 zdc diktator Salazar dev-

Mü~terek teb 
lig verilecek-

Rusyaya Pctrol sevki
yah §art ko~uluyor 

f' O Otjj ) •ansa . e esas arma dayanm1~hr. 
lllllJ.a bile Mare~al Peten'in yeni 
toit ~tre_rat °l'e icraatile az veya 
.... a~1zn1 •· · . .,.,,1 rei1m1ne ayak uydur. 
1;~- llr. llundan ütesi ise bir tan-

. ., \e d .. 
'•tind .112•nlen1e keyfiyeti mahi. 
h,1 d edir. l\fibnrcilerin §Ïmwden 
to'lll:~•l~rla ugra~malann1 tabii 
d;il~ab·lazimdir. Uzun bir barbe 

ll"<:ek bir tens.ik zarureti 
.IDenm, 5 IDcl ""'1'h4al 

·- -

',l'aksimde yapùaa dünk ü ireçit rflSD!indeu iatibalar: Zuhh n binclirilmiJ lut'alar !:<'çit resmi•cle. !'TibÜJlde kumandanlar n Vali askeri selâml1yorlu 

Tahranda orfî ida· 
re ilân edildi 
Sim!a 30 (A. A) - Resmi b;r 

teblig, irandaki !ngihz cephes:n. 
den gclen raporlarda her tarafta 
mukave~tin tatil cdild:gini ve 

1 
!ngiliz k11;,1an tarafindan i~gal c. 
d1len mmtakalarda vaziyctin !<il • 
ratle normal hale grd;g1m bildi:· 
mekted1r . 

MÜ$TEREK BIR TEBf,iô 
Londra 30 (A. A.) - Reulc~ a. 

jans1 bildinyor 
irandaki vaziyet ~'! halli ~ra1\.i~ 

flair mü§t.erek bir ingiliz Rus h•b. 
(~· 5 IDO! -fâ4&) 



SAYFA-Z 

BÜYÜK TARIH· 

r 
• A VE .---
1~ LA 1\f ORD ULARININ MUHAREBELERi r Bai:a oyle gcliyor ki bu i~te Se-

\.. Z 1 Y A C A K Ï R - 1 l lâmi izzet haks1zdir. Çunku rah. 
--'--------------"""-..;,__Y..::.., __ __;;;.;;..-.:_:_ __ ""J-' metli Ham<li, Selâminin dedigi g i. 

meselesi Kara.bükte naftalin 
f ah as1 kuruluyor 

r ---:"1 
MISIRDAKI 
MALLAR 

31 - AGUSTOS - 1941 

FfKiRLER ·f 
Y annki Av ru p a y 1 

galip millet de lt.n· 

.z i m cdemiyecekt:r 
·.-azan: Hâmid Nuri lrmalc 

(.Muharnmet), kale duvannm Halbuki Resulü Ek1ern Efendi-! bi, ho_>:le k~lay kola_> u~ut~lm13.,. 
dibmde otur yor. Onu Oldürrr.ek m1z, kan dokmek taraftan degildi .. ~kum b1r oyuncu dt:g!ld1 .. Bett y ak1nda memleke- f Geni~ ve büyük lmpara.Jr1U• ..... 
k in bunùan daha iyi b1r f1rsat ele Buna binaen kaleye dogrudan dog_ l.}'l de, Karago.: Mehmed1 de, Sümer Bank fal: rikan1n in~as1n1 onümüz- t1·m1"ze nakled1.lecek 1 gunun es.asm1:'\vrupadak..i1rklanU, • 
geçmez. Yukandan, onun pa§ma ruya hücum etmedi. Ancak, Yahu. K. Hasam da ve daha baz.Janru milletlerm 1stllas1le, bunlan hâ ·1· lt 
büyük b1r ta? yuvarl1yal.m. Boy. dîleri teslim olm;ya icbar etrnek j da kavuklu oynarken gormü~üm- d~kj ay j Ç j n de mÜnakasaya Çikaracak miyetleri altma almasile kuran c.>· 
lc.:e onu Oldürdükten . nra islà~. için muhasara hatlarm1 stkt~ti.r. dür. Fakat bunlarm hiçbiri mey- • Cenuptaki ko~ memle - k1 Roma imparatorlugu, lia.} at.a· 
d . · d tad k ld 1 ketlerde sükûnun avdet etme r•"'· fed h k · l mm1 e or an a ira 1m. d1ktan sonra, kalemn etrafmdaki danda Ham<li efendinin yerini dol- B •• [ ....... aya az1r as ·en 1e;s ere, 

D ·ye te v"~e ba·laà h " 1 to, 'l 1 oy ece memleketin bu••tu••n nafta11·n si üzerine În<tiliz dominyonla erlere malikt1·. l
0

dar=m· de b• -lUll• ' . = s 1. urma agaç ar.na a~ veri mesini, duramazd1. Diyebilirim ki Hamdi .,. "" ~ 
Lâkin, (Selâm bin 'Mi4kem) is. emretti. bu i§ için taro biçilm~ bir kaftan ihtiy&CI dahilden temin ediiecek nna sipari§ edilen münim durdugu milletlere Roma medcni.. 

minde diger bir Musevî ortaya Y.ahudi!er, bu hali gorünce ~a- olarak dünyaya gelmi~ bir adamd1. miktarda in§aat malzerr.esi yeti benimsetilmi§ti. Bir milletin 
atild1: ~ird1lar Kal · du I ·· · "' Karabük Demir ve Çelik fabr~ 1·_ · f b "k ve yedek aksam1 M1s1ra gel. medeniyeti dig" er bir millete ve"a ., · enm var an uzer ne Ben demiyorum ki Harr:di bovle yem a n aya sevkedilecek ve bu- . . B 1 J 

_ Bu f"-=-den va•geç1·n. (Mu. ç1karak· · kalaruun istihsal ettig"1· haro n-&_ d · t"" kil ' mi~tir. un ann k1sa bir müd . milletlere askerî islilàlaria kabul 
1All ~ • 'd d Abd· K ·· M h 'U ra a icap- et 1gi §e de kimyevi 

hammet) ile yaptiguruz muahede- Yà Muh t' Se h 1 i e 1, aragoz e met, talinleri tasfiye ederek en iyi ev. i · t • b 1 det içinde memleketimize ettirilemez. Ancak ve yalmzca as• 
red- ol lsamme ·:· ln, erhn~- K. Hasan fena idi, hayir! Yerine muame a a tâ i tutu arak yagdan nakledilmeleri için alâkadar. k • ·1· 

yi nakzetmeyin. Mil.Jetimizin ba~1- e ursa o un, agaç arm ta ri. .. . . . . safta naftalin elde edilmesi için tecrlt edilecektir. Fabrika faaliye- en isb âlan çok uzun seneler de-
na bir belâ getirmeyin. binden herkesi men'ediyordun. gore ~nlar _da çok 1Y.~ idi, fakat Karabükte bir naftalin fabrikas1 te geçtiktcn sonra Karabük piya. lar icap eden tedbirleri al. vam ettirmek suretile kütlenÎ!l 

Diye, bu suikastin onünü almiya $in.d_ i bunu nas1l tecviz ediyorsun? \ Hamdi b_u I§te, en_ mukem. m_ .el, en kurulacakt.r. Sümerbank bu hu- h maktadirlar. Îskenderiye ti- hislerine, fikirlerine, muhtelif ne· 
k J b k d s 1 saya am naftalin vermiyecek ve 

çah§ti. .. Fakat, muvaffak olamadi. D1ye, feryat etmiye ba§ladilar.

1 

e me ir san at ar !. izm an 1- sustaki hazirllklari ikmal etmi< caret ate:?emiz Bay Naci A. sillere verilen esa.sh te biye, de-
- d d k k' ·· ..., mamul naftalinleri tevzi edecektir. d b da l"k d 1 1 Amr ile arkada§lan, derhal suL Ha~.tâ eshaptan baz1~a:1 bile, i:e- yac~gm1z per e e ha i 1 ~ra~o~ ve fabrikanm bütün projelerini ay ura a a ·a ar ara vamlJ. telkinat iledtr ki bu husus· 

kast le§ebbüsüne giri~tiler. Lâkin sulu Ek.rem Efend1mmn bu emir. 1 ne ise meydanda da Hamd1 o 1d1. haz1rlam1§tir. Banka, fabrikan:n Buradan elde edilecek miktar ile temas ederek vazifesi ba§ma ta muvaffak olunabihr. Bu cihet.. 
yapmak istedikleri cinayeti his et.. lerine hayrette kaldilar... Resulü 1 Perdede hakikî karagéiz ba§kad1r, in~aatim éinümüzdeki ay i~'inde memleketimizin bütün naftalin ih.. harcket etmi~tir. Mumaileyh lerle da me§gul olan Roma impa• 
tirdiler. Suikast œ~büsünü biz- Ekrem Efendimiz, eshab;nm gos..' karagoz rolü yapm1ya ç1kmak ba~ münakasaya koyacakhr. Karabük- tiyac1 kaqilanacak ve hariçten it. bu mallarm mcmleke1imi rat()rlugu asirlarca suren mesaisi• 
zat gûren Resulü Ekrem Efendi. teràigi bu hayrete: kad1r. i~te Hamdiye nisbetle, ote. te istihsal edilen ham naftalinler halât yap1lm1yacakt1r. ze nakilleri için Ticaret Ve- ne ragmen, idaresind ki rklar111 

geçinen insanlardan gürdügu bu terektümûha ...... ] dir, çok becerikli olmalarma rag- • • • leri almu1tir. Bu mallar ara-. hislerini, a§klanm gidcrcmemi§tÎ· 
miz, derhal yerinden f:rlad1 Dost 

1

. [Makata'tum min leyyinete ev. kiler de çok müstait, ÇJOk mukte. kâletinden lüzumlu direktif. ve milletlerin benliklcrile istikJâl 

muameleden müteessir olarak Me. Âyeti kerimesini teblig etmekle men, âdeta meydanda kavuklu ro- 1 n g il ter e ile Iran t ra n s 1· t 1· smda fabrika yedek aksam1 Asyadan akm :y~ §l°i-Kelln Tond~ 
dine yoluna dogru yürüm1ye ba§- iktifa eylcdi. Bu âyetin meal1: Lü yapmiya çikmi§ ve bu rollerini vapurlar için tel halat, çubuk Cermenleri ·· iyetjn lalebi 
lad1. [Fâsiklere ve hainlere hadlerini de cidden muvaffaktyetle ba§ar- t 1. Ca f et 1. m 1. Z k •1d• f k levha halinde bak1r. boya ve valad1kl • i~ti. Fakat Ron!âl·k \e 

Eshab1 kiram, bu vaziyete hay- bildinnek için, hurma agaçlar1 Ce- nm kimselerdi. F&kat, dedig"im gi- eSJ 1, a at.. sair malzeme vard1r. nin Q U • T ·1. k d · b Hakk · ··-. •.•• -a~, , murru arl 11n ay e)• 
ret ett1ler. Onlar da Resulü Ekrem na 1 m iz.nile kesiliy<)r.] bi get"çek kavuklu ba"ka, kavuklu ------- - , ...,. u l. U VU Tt 
,.,., .J· • aki D kt' "' • B d 1 T .. k · h led1g"i gibi Barbarlarm istilâlann· "I.:J'th~mizi.i P ederek kendisine eme 1. 1 .. :uunr'•-.'-oa'·a~u' :;o.r.,.uu1gut en a. smdaki ticarî münasebatm daha sonra asra a bu unan ur it a-

. tl - g· d ---<>-- dan ziyade, Romali ruhunun bo· 
Fakat. Resulü Ekrem EfendµIllZ, na ir L uru, hattâ en kapalism1, yâni her- çok inki=f etmesi etrafmda hazir làt mallarmdan mühim bir kism1 M h 

k h 1 Y h d ·1 b 'dd tl" ···'- .,,... U t.,..(1·f eu be} e r 1" n zulmasmda aramak ic-p eder. Ro· 
an dôkülmesini istemedi. Der a a u 1 er, u ~ e 1 mucuasa- kesin uluorta anhyam1yacagm1 hklara ba~laruni§hr. tngiltere, ge- Bombay ve Bender§ahpur'a gon- - Y 

Beni Nazîr kabîlesi nezd1ne (Meh. raya ancak on b~ gün dayanabil- Hamdi yapm1!?br. Ben Hamdi ile çen sene oldugu gibi bu sene de derilmi§li. Son zamanlarda iranda' tahsi} der~ CCSÎ nok• mahlarla kar1san rr.ul ·~!if irklar, 
met bin Müslimc)vi gonderdi: diler. Ke,iilerini aldatan münaf1k Hu··rri~·etin ilânmdan sonra, ki.sa milletler onu~ ru.hunu tahnp et--

; Abd Il h 1 d"" M • k b"l ; memleketimizden muhtelif g1da cereyan eden hâdiseler sebebile f d d l f 1 • t 1· · r - Bana ve dolay!Si:e islâm ca- u o. i e 1t>er usevi a 1 e- bir müddet sahnelerde de bulun- as1n an mua e e - mÎ§, istiha eye ugratm ·. l. st15ma 
ml. ile tt b l d kla na lerinden bek.ledikleri imdat da gel- maddeleri satm <ilacakt1r. Buna Bender§ahpur'daki Türk mallar1- sahalar1n1n <'o'~lug·u ha~bile zen• 

asma su as e u un u n dum, kendisini ÇJOk yakmdan géir- · le ri tes pi t e d 1°ld1· ~ ~ ~~ 
k;:mnat getirdigim .insanlari. arhk meyince, artik teslim 1>lm1ya karar mukabil IngiJ,tereden de memleke nin âk1beti §ehrimizdeki alâkadar ginle§en Romahlar, askerî hizrr.et 
muhitirr.de bulunduramam. Bütün verdiler. Derhal Resulü Ekrem E.. düfo':• seyrettim, 0 • büsbütün ~~a timize rnuhtelif tip ve nevide ma.. tacirleri endi§eye dÜ§Ürmü~tür. Bu Ankara devlct konservatuarmm lerini yapmak arzularm1 da tedri-
kabîle, on gün zarfmda, kaleyil fendimize bir hey'et gonderdiler: ve oyle koln kolay unutulamaz b1r mu! madde gelecektir. lim1r ,!aki Türk mallan da diger Piyan~>, Org, Harp, Keman, Viyo- cen kaybetmi§lerdi. Roma Împnra· 
terkedecek .. ve .Medine hudutla- - Hiçbir kay1t ve §art teklif artistti. Egre fazla rnübalàgaya · Bu hususta verilen malûmata mallar meyanmda vapurlardan torlug·undan Barbarlara geçcn 

k d . •· t hl. dï k t 1 1 lonsel, Viyola, Kontrabas, Ncfes. 
nndan ç1k1p gidecektir. On gün etmiyoruz. Yalmz, hayatlarim1zi: açmiyo_rsam, §Unu. iyccegim: nazaran mart ve nisan aylar1 içiD. a iye e 1 ere an repo ara a m. muhtelü cyaletlcrin, rremleketle-

H d N r ttm Hocanm so- t D"' t ft T b i· li sazlar, Vunna sazlar, Kornp:nis- 1 sonra Beni Nazirden her kime te- dokunmaymiz.. Derhal kaleden ç1. am 1• . as e de yedi milyon Jirahk ingiltEreden mi~ ir. iger ara an ra zon 1. rin idarelerinde tatbik o unan 
sadüf edilirse, derhal kafas1 kesi. k1p, istediginiz yere gidelim. 1 ·vundan bir adam,. yahut da .0~ta. Türkiyeye mal gelmi~tir. iskende. mamndan geçmekte olan iran yon, $an, Koro muganniligi. Tiyat .sulhperverane hultiller, muhtelif 
lecektir. Dediler. oyununun Nasrettm Hocasi ldl. run ve Mersin limanlanmn liman transit e§yas1 da son hâdiseler se. ro ve opera $Ubelerinin orta dev. milletlerin istiklâllerine sahip ol· 

Diye, em.ir verdi. (Devam1 var) Osman Cemal KAYGILI tesisatl bugün iptidaî bir halde ol bebile kesilmi;;itir. Transitin tek- rcleri !iseye, bu §Ubelerden; Harp. malarim temin eylemi~ti Elde ol~· 
Beni Nazir halk1, biroirlerine dugu için bu limanlarm daha mo- rar aç:lacagi ümit edilmektedir. Viyola, Kontraba'i, Nefesli sazlar, nan istiklâllerden r.;onra dal1i fi.. 

girddkiler.1 isllâmlar.lak muahedbebl_e_ r_i_ne Od k .. .. f. tl dern tesisatla teçhlz ettirilmesi ve V l r ·1·-- kirlere sindirilmi~ olan Roma yr.!J urma saz ar n..oro muganm 1g1 . d . t· . t · 1 . k 1 · ale 
sa l 0 anar. Slll ·ast te~e usun- ar1 11 . .. .. .. 1 emye mm es1r err 0 ayca lZ Un Omur la gelen e§yamn en k1sa bir zaMan- De m 1·r yo ar1 na §Ubelen hanç olmak uzere, butun olunamam1st1. 
dFea'Kbautlubnuangul~rrua·· itüklùe.frul·erlei~r ebtittimleedr .. i .. 

1 

' . '"' ' .. da sahile ç1kanlmas1 için müzake-; diger §Ubelerin yüksek devreler1· < ,· ·Bona art'm 1800 y~ 
reler vapùmaktad1r } k . . • derhnl tc.til r P 

Resulü Ekrtmi Efendimizin emri •• 1~ I . . . --- . ; memur a 1naca il~ yalmz o~keslra l~aresi ~ube.~1. l 1mdan itibaren devam eden fü~U-
yerine getirilecekti. . DIO YUKSe memes1 IÇID t Vekilinin : lyuksek tahs1le muad1l olarak ka- hatiçeyrekas1rd:i kütlefikirlerin· 

Artik kale hallu, h1crete haz1r. kbsat 1 B • • b" •• bu! edilmiiiitir. de tesirler dahi b1rakmadan aske-
land1. Fakat tam o esnada me~hur gelmesi bekleniyor • unun lÇln Ir musa• ---u---- ri hezimetle birlikte sontlü. 
(münaftk)lardan (Abdullah bin k t d b k • t•h Id '' 
Ebî Sülûl) Yahudilèrin reislerine Belediye ve Eti Bank mü,tere e - Karabük ve Zonguldakta tetkik a a Jm 1 an1. 'ElÇJ l Bir sarho~ yere dü~tü 1789 Fransa ink1lâb1d1r. ki, bal" 

bir adam gondererek: birler a 1 I y Or, de p O 1 a r k Ur U 1BC8 k lerde bulunan !ktisat Vekili Sirn Devlet Demiryollari Idaresi lise k b k t kütlelerinin fikirlerini istilâ eyle-
- Budalahk etmeyiniz. Yurdu. Day'm bir kaç güne kadar ~ehri.. mezunlan arasmdan memur aL. arn1na ·1ça mi~ti. 

te kedt·p g1"tm""-·t"niz· Kaleni. K1~ mevsiminde odun ve komür mMer<lir. Muhtelif semtlerde bü- mize gelmesi beklenmektedir. ikti. 1 d B'ld" ·· · F d <l 1 · lall nuzu r -J • .. y mak üzere bir müsabaka imtiham sap an l 1 lglmlZ ransa, e e en ° 
w kapammz. Müdafaa tertibat.t a- fiatlarmm tereffüüne meydan veril yük stok depolan tesis olunarak sat VekiU §ehrimizde bir kaç •gün Gol'larm Roma imparatorunu ta-
l1n1z. Müslümanlar, kaleniz.e gire. me,.,..,ek - · d "d · n<>rakendec1"Iere bu depolardan u. kalacak ve Sümerbank1n i"peki1" ve açmi~br. 1 Çemberma~ta, Ta\ uk pazannda .... uzere §lm 1 en yem ve ,.- 25 E i ·1 .. .. 1 k 1 y mmam.ya ve kendi namlarma pli-' 
mezler. Sizi de. tardedemezler. $a. esash tedbirler almmasi karar~- cuz fiatla liah§ icra olunmasi ted. pamuklu mensucat fiyatlarmda ' Yu gimu yapi aca 0 an berber Mustafa oglu Cemil dün ak ra bashrmiya ba§lamalarile istilY 
yet mü§kül lrir vaziyette kahrsa. tmlm1~hr. Bu m.aks.atla Etibank . biri de bu meyanda tetkik olun. tetkilclerde bulunacakbr. bu müsabaka imtihanma girecek §am bir miktar raki içt!kten sonra 
niz. ben siz.e itndada gelirim. "' --o---- 1 la H d s· k . B 1 lâline sahip sayilmt§tl. 1 ve Belediye Reishgi tetk1klere geç- I maktadir. 0 an r ay arp~a, ir eci, a ,_ kendisini kaybedecek derecede 16 nci as rdaki riinesans inkI• 

Diye, haber yollad1. Me J k JI• k k · K · Af., k h' r A 
Yahudiler, onun bu sozlerine -- s e mua Im me - eslr, aysen, ..... jon ara !Sa ' . - sarho~ olmU§ ve ~arapç1 Ahmedin lâb1, matbaac1hgm kc~fini, fikirle' 

t k d . y f ' l t b • l k t 1 b dana, Malatya, Erzurum ve izmtr d""kk' .... d Al tt . t . . . 1 , d h" te• inandJ.lar. cap ettigi zaman en 1- ogurt ;at an 'Kaymakamlar kursu e Ine a 1naca a e e . .. .. .. . . . u ·am onun e 1me en §arap rm envmm, yay1 masm, a 1 
Ierine yard1mda bulunmak üzere . . .•. • . I~letme Mudurluklennde imtihan \ istedig"i s1rada elinde oynamakta min eylemi§ti. Edebî, ilmî, s1nai 

B 1 d1 e R 1sllg1 y.....,.urt f1atla 1· v k" l Mmtaka sanat mekteplerinin dig" er Yahudi kabîlelerine de ha. e e Y e -., - Dah1 iye e a eti memurlan ka 936 9 olunacaklard1r. Id - b kl b" d b" yenilikler meydana getirmis.ti. 

1 
b k 50 k • 37 ders y1hndan sonra me. .. .. . , o ugu iça a ,:r en ire yere 

ber yolladùar. Sonra kalele1 ine rmm irdenbire 30 uru§tan u. nununun baz1 maddelerini degi§ti 1 1 Muracaat muddeti 18 Eylul per- d"" .. b k . 
1 

Bundan sonra vc bi"lhao.sa 19 ve 
"d i 9 1 zun o anar arasmda bir müsaba U§ŒU§ ve 1ça karmna sap an. -

kapand lar. Kuvvetli mu a aa ter. ~a ç1kmas1 üzerine Fiat Müraka- ren 408 numara 1 kanun iki sene . . .h ùm k ~embe-günü ak§amma kadardir. • 
tl.bat1 ald1lar. maiyet memurlug· u staJ· gorecek ~a imt~ am yap asma arar ve · IDl§hr. Bu suretle agir yaralanan 20 nci asrm Avrupa millctleri aS' 

kerî istilâlarla, Rorr.ahlar devr:n• 

de oldugu gibi bir lck milletin id3' 

resine tâbi tutulamad1. Geçen Ci' 
han Harbi dahi Avrupay1 fatih ;J· 
manyanm, galip Îngiltcre, Frans3· ' 
italya, Rusyan;n mü~terek idare: 

sine tâbi bulunduramad1. ikt1sad
1 

be Komisyonuna müracaate karar ·1 · · · ·h d ff k o---
Resu!Li Ekrem Efendimiz bu va- olan siyasal Bilgiler oku1u ve Hu. n ffil§tir. Bu untl an a muva a Cemil, bir müddet sonra êilmü§tür. 

vermi~tir. Bu tereffü "-Ok ~·üksek l 1 A k k k lek K l k Il" ziyeti ogrenince del1hal seferberlik y ~ "' kuk Fakültesi mezunlanmn kay • o anar n ara er e mes mu.. IZ mes e mua Im 
emri verdi. Sancaktarhk vazife.si- ~e sebepsiz gorüldügünden Komis- makam olabilmek için alti ayhk allim mcktebinin tesviyecilik, de- k b• 1 b 
ni (Hazreti Ali)ye tevdi ederek yonca tetliikat icra olunacakt:r. bir kursa tabi tutulmas1m âmir bu m.ircilik, elektrikçilik ve maran- me te 1ne ta e e 
ordunun ba§ma geçti. Beni Naz.îr lunmakta ve Dahiliye Vekâleti bu gozluk ~ubelerine parasiz yatih ve Ankara ismet pa~ kiz eostitü-
sahrasma giderek kaleyî muhasara Samsun un Îmar plâni kurs için haz1rhklarma bal;laml§ nehari talebe almacaktI.O. imtihan sünde bulunan kiz mesl<!k muallim 
etti. bulunmaktad1r. lara gireceklerin askerlikle alâka mektebine almacak parah ve para 

Yahudiler, §iddetle mukavemet Dahiliye Vekâleti Samsun §eh- Vekâlet kurs program1mn nele- s1 olrn1yacaktir .. tstiyenler 20 eylü 
gosterdiler. Ve yurtlarm1, kanlan. rinin umumi imar plâm avan proje ri ihtiva etmesi lâz1mgeldigini va. le kadar mektep idaresine müraca. 
nm son damlasiru dokünciye ka. sinin tanzimi için rnimar ve yük- li vt> kaymakamlardan sonnwitur. at edebileceklerdir. imtihan gün.. 
dar miidafaa edeceklerini soyledi. sek mühendislerimiz arasmda bir 

1 
Gelen cevaplara gore kurs progra leri Vekâletçe bilâhare tesbit olu-

ler. müsabaka açm~ti.r. 1 m1 hazirlanacaktir. nacaktir. 

s1z yatih ile neharî talebenin imti
hanlar1 bütün enstitillerde 18 ey. 

lülde ba~hyacaktir. Îmtihanlar 27 

eylülde sona erecektir. 

Gümrükler Müste~an 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

Müste§an Mahmut Nedim memle
ket dahilinde bir tetkik Sl!yaha
tine ç1km1§ltr. Bugünlerde §ehri. 

mize de gelecek ve Vekâlete ait 
i§ler üzerinde tetkik ve tefti§ler 
yapacakti.r. 

- ra 1 r a 1 
ve bir gece Fet'hiyenin n.i§anhs1, ma- 1 herkesin agzr açik kalm~h. Bu za- mi. Benim bu i§ onuruma dokundiUr. '6almesi canlandJ., gazete sütunlarm
rangooz Niyazi ile kar§Il~1. manda babamdan bile §üphe\eniyo. He~ bütün mahaU.e Fe§iiyen.in seni daki klskançhk yüzünden i§lenen 

l 
Sarho§luk yüzünden gozlerini kan rum ben.. sevdigini soyleyince, deliye dondüm. cin.ayetler s1ralandi. 

Yazan: IRFAN DOGA 
1 bürümÜ§ delikanh, Necmiye ilk o- - Dùgru soylüyorsun Niyazi us- Bizim Ne<:rni bu ~ nas1l yapar? di- Ona bir hayli nasihatte bulundu 

larak §U sualri sordu: ta. Fakat Fetlhiye sana toz .k<>ndura- ye akhm bir tü.rlü ermedi giiti. ve ikna etmege çalt.§ti. Geç vakit 

'"'--------- Edebî Roman 52 
- Ulan deli, bizim ni~a.nh ile a- cak k12 degi1d'ir. Karanltk bir sokaga sapm1§lard1. NiY9ziyi evine bll"akirken, ertEsi 

-J randa bir <-eyler geçmi~ dogru mu? Sarho~ hi.raz. evvelkinin ak::;me Isa. rmo~, bu gece o kadar içm~• ki, nd bar 
,. ., :i- gü en iti en ba§hyacak h=-

Sobaca Abdullah, semtinin ileri dibmdeki hOOiseye §Oyle-mâna ver- Bu suale ceva.p vermekkolayd1 <>lamk asabile§ti: bir kaç defa ayag1 ta§lara takùd1 i;uzluk'lan dii§ünerek üzüldü. 
gelcnlerinden birid.ir. Ya§BY•§lart di: ·Fakat kar§Ismdaki adamm anormal - Ne de güzel anlam1§51Il ya!. ve dü~ek için Necmiyi kcaidine • 

t.Juk · "dir B be J d b vaz.iyeti Neomiyi biraz dü§ündürdü. Kahbe k1z bugün haber bile yolla- destek yaph. • • 
~;cikç~l~~n ~et~;e, :s;ili: ~:= de«~~ ~~:r~~:~~~ir :~;: Sar~ bir adami ikna etmenin güç- mt§. Beni art1k sevmedigini, ev1ene. Vaziyet, gittikçe mil§kül bi"r hal . ~i ~ sonra, bir saèab. Fatihteki 

kaçamak olarak moda~·a gore giyl- lügünü yenmege çali§t1. rniyecegini bildirerek yüzügü geri ali..,....rdu. N!yazi ikide bir tehdit sa- smutç.1 &rmin.a, ihtiyax bir adam 
" ha .. Herhalde bugün garip bir Ame- ,,_ N · ·· - Jdi B "b 

tir. Ar~ s1ra habasmm gi.i.i:ünden rika filmmden ilham ahn~. Fakat - Bunlara ina.n1yor musun Niya- g()nderiyor. $imdiye ka<iar güq gibi vw-uyordu. Hele bir defasmda pan-1 ecmiyi gormege ge · u, 81 aci 
kaçama kolarak modaya gore giyi ne de o!sa çok yazik .. > zi, dedi. Benim gibi derdi ba§md n geçindik de, §imdi ne diye yüz geri talununun cebinden çùcard1g1 bir IA'Ixlullahti. Son hâdiselerîn lx!s;rile 
nir ve mnhalkde a1kada§lan ara - a~~ bir adamm akl.ma gele gele ediYQr? Muhakkak tut.kun old'ugu sustahy1, ziyas1 az bir elektrik lâm. fazlasile çOktügü, ildt gOrünü§te an-

Ertesi gün ve daha sionraki giin- I 1 
smda k~ndini gostermekten gurur senin ni§8ol1hn m1 gelir samyorsun. biri var. Hiç yoktan katil 01acag1- bas1 altmda parlatmca, Necminin ~1 iyordu. 

l•er bu kiüçik:ük hâdise, mahallede 
duyar. 1-!ele ni!?anllSI ile onu bir Mahallenin dedikodusuna bakma ma yaniyorum. rengi d...;,;..,+i. Bu meselede kendisi- Bastonuna dayana dayana f1rm-çok gabuk yay11dt ve Hanifeler kur- ~ .. ...,.. 
kaç defa kol 1'.ola, ya Edinrnekap1 sen. Üç senedenberi §Uraci.kta ki- Necmi korkmaga ba§-ladi: nin hiçbir günah1 olmad1i!:i halde, dan içeri girdi.gi zaman; N~, yerù 

dd · d F t"h · d s.unculara, sobac1lar, çama..,rc1 Ha-ca esm e veya a 1 c1varm a .,. min tavuguna k1§t dedik? - Sen kendini fazla üzüyorsun bOyle tehllikeye rnaru.z kali§1 çok a- b.ir vaziyete hedef olacaguu adhya-
goren NC:cmi, pek iyi anlam•<ti k1 ticelere kO§UP durdular. Neemi bun- t 

.., Sarho§ yerinde senddliiyordu: Niyazi. Eger hakikaten ooyle bir §ey ciydi. Fakat bunu, yanmdaki sar - rak sarard1. 
Fethiye kulak dolgunlugu asrdige !art hiç de iyi kacy1lam1yordu Uzun ho anl k 

1 - Senin iyi adam oldugunu bili- varsa, yaz1k degil mi -gOrecegin i e. §a atma güçtü. Îlhtiyar adam, titTeyen ..;;zlerini 
gi_derkE'P, _çok gü ünç vaziyetlere ~~~ndanben· fazlasile benimsedïi!i. .. -

k ed """'"" - rim arna, insanlar belli olrnuyor Seni sevmiyeni sen ne diye seve - Bu adam, kendisine 'bir !lCY yap-
Necm:, 0 geœ kahla~m1~ yata _ e ir ç yuzu en 1 ""re Necmi. Geçen ay Çar ambad-aki. ci- sin? Biri olmaZ1Sa btri.. Delikanhla- masa bile, sevdigi klZl lrolay lrolay girme ir. lmahalled b" hi .. "'nd d JL 

gmda g;,zierin: knparken hep bun. destan olmak istemiyordu. Fal(at nayete de kim.~emm akh ermemi§ti ra k1z m1 yok? b1rakm1yacaga benziryordu. Necmi
lar1 <fü~üooü ve medrese duvarmm onun bu. arzusu tahari:kuk etmedi ama, sonraliar1 mesele anla§1lmca - Sen.in biltdigin gibi deiil Nec- nin ~lerinin onünde bir sürü fac1a 

ona dikerek §Dyle 90yledi: 
- Necrni, biraz seninle konll§ -

mak istiyorum. 
(Devam1 var) 

rekabetler, galipler arasmda 
kabetler, ayrùmalar husule getit' 

di 
·rit 

19 uncu asirda ba§hyan ma1<1 

ke~iflcri, sanayi ilerlemeleri il<~~ 
sadi zaruretlen, milletler ve h8 

1 
kütleleri arasmda ikt1sadi re1<aJ:1t. 
ve mücadeleleri meydana getir~i. 
Rusyada 1917 ink1lâb1 oldu. Gati? 
!ng:ltere ve Fransa, ikhsadi sebe~ 

il' 
lerle aralarmda rekabetlerc, rr 
cadelelere ba§ladilar. Ayni sc-b~~ 
le Galip italya eski müttefik{er

111 

den aynld1. Jd 
Yarmki 1939 harbinin oonund~C' 

A vrupay1 gil:liP millet tanzirn e i.i' 
mi~·ecektir lkbsadî zaruretJer ) 

.J • 1' 

zünden durm1yacak mücadeJe, g~1 
lip gelecek milletin ruhunda d~v. 

·5!lP"" 
fevcranlar husule getirecek, 1 .iJI' 
lâl ve milliyet hislerinin ~.ih1 

malan da gorülecektir. __/ \ 

Y eniden 28 bin çu"' 
val kavve ~e_Idi l111!e 

fskenderiye.den Izmir Y bÏ~ 
memleketimize yeniden 28 rcl911 
çuval kahve gelmi~tir. Bunla ii' 
1000 çuvah bugünlerde sehrllll 
gelece.Zt.i.r. 
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SAYFA - J 

valin S1hhî Hi TL ER Suriyeden do
aziyeti Vahim Mussolini ' nenFrans1zlara 

SIPOR [ .. . " 
-A-n-ka-r-a--Îstanbul _H_A_FT_A_L_l_K_A_S_K_E_R_l_l_C_M_A_L~J 

güre~leri Kl§ID iki ordunun kar- 3~ A~ust~s k~-
Dün Ankarada ya- } · .., •• k ·· 1i ~1des1 dun lz-

---o- . 

ll'liral o 8 r1 8 n Mülâkabn Roma ve General Huntziger pild1 ve 12 müsa- §1 a§acag1 mu§ u er mirde yap1ld1 
bakadan dokuzu
nu Ïstanbul kazand1 lit t l Berlindeki akisleri Marsilya r 1ht1m1 n d a -~~~~~~~~-.... !----- ----- Milli P1yango idares•n1n 3') A· 

e grafla Lavale lti Roma, JO (A.A.) - Messagero b j r n Ut U k S O y le d Î 
Patîsini bildirdi g«zetesi, HitJ.,,- _ Mw;;olm1 mülâ· . . Ankara, ;J() (A.A.) - Bugün 19 

r 30 (A.A.) _ Guetelenie talt hakkmda )'iiyle yaziyor; Marsilya 3o (A.A.) Dun Si:rt- May1s Stadyomunda. Gü1e~ Fede-
habe I Ruzue[t ve Çorçil'in plân1na kar .. yeden gelen a.>.kel"lèri get.iren uç va_-, ras,yonunun te1 tip ctt1Jl, progran1 

r ere gore M. Laval' in • 
0 

' ~az ~· Hitler ve l\!ussolini bütün mil. purun limana muvasalatlarmdan bL- mucibince :W Agu>ll>s Zafer Bay-

y agmurlardan son ra çamur deryas1 haline 
gelen arazi üzerinde zirhh te~ekküller ye
rine süvari fukalan mühim roi oyn1yacakbr 

gustos Zafer Ba.yra1n1 iç1n lt-rtl~ 

l 
eltigi piyang•> ·dun Ïzmir fuarind1 
çek1lm1§tlr. Ko.l"..anan numarala 
\iunlard1r. 

1 4-0.000 lira kazan;.n 
'L. 'Yel1 vah1mle,mektedi.r. L d k · h ·· L- · ... "tél v letlere devan1ll bir su~h ve müs.. raz 9{>ru-a r11itun a 1 gen1~ angar-1 ram1 _i:nunaseot:lile. Ankara - I~tan-
~ ';i ne~redJ.lcn s1hhi rapor b l t k 1 , .. •ln _39.6 ya yükseldig1 bildi. mir b1r i~birhgi temin roecek <>- da toplana.n Sunyeden dOMn z..a.bit,. u gure~ a lm al! aras.nda yapt-

Y azan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 1 
4909 

1-0.000 lira kazananiar 
~· ectir Jan bir pnogram hanrlamu lard!r. lere hitap eden genera~ Huntv.ii:er lan serbe:;t ve greko-rumen müsa-

.~ ~· · "k Bu programm esas1 §Udu; '- .. 
1 

. . bakalan çok heyecanh olmu~tur Bu hafta sonbaharla beraber 
"n· Yu ll<>kligi bild1rilmekle- ~umarL ""Y <-m1~ir· M.. b k · Al So t h b. • t<J Harp sebepleri. y;im dûnya ser· usa a a !an kalabahk bir se- man - vye ar 1nin onuncu 
nu en yaptlan ronlgenden vetlerinin tevziinde go,terilen a- Emniyct .,dinll k1 s'7.in Fransaya yirci kütles1 lakip etmektc idi. hartas1 ba~hyor. Yazm sicaklan 

·ii-i.n'Yet verici bir netice almdi- daletsizlik ve zengin ile fakir mil· büyük bir h<"yeca1t' hisscdiyorum. ilk güre~ 56 klloda serbestti: yerine sonbaharm yagmurlan ge-
n111ekt-, l d O. • ~"ur. letler arasmda yapilan fark ber- Si:ze Sur•ye toprak ar1ooa ürt ""ne Ahmet Çak1r (fatanbul) ismail çecek; t'€phenin ~1mal m•ntakasm 

'!li:t nJn si.hh1 vaz,yel1 degir taraf cdilecekhr kuman.da ettru~ olana hakiki bir kah Sezgin (Ankara) ya 1ttifakla ga.

1 

da ve Finlan.d,ya hudutlarmda bir 
~•irai D Berlin. 30 (A.A.) - Hitler - Mus- ramanlik getinyon;unuz. Size kan;i lip. müddet sonra belki kar da yaga • 

!g·· arlau, M. Laval'a b1r tel solini mülàkat1 bu sabahki Berlin yapilan haklstz taa?Tuzlara mt.>kabe- 61 kiloda: Hasan Palu (ist.), Ce •. cak. Bu ycm iklim ~artlannm C"· 

"n<lererek kt>tlbani ol.d.ugu su matbuat: mütalealarmm ba~hca le ellnekle bu mem:eketin çok müh- mal Ùztürk (Ankaraya) 4 D. 45 sa·' nupta t>üyük bir te.in olm1yab1 -
1•1'bih elmio ve kendisine mev-zuunu te~kil etmektedir. Ga· k·-, niyedc tu~la galip. lir, fakat ~imalde yagmur, kar "" 
t
. . • tac oldugu gururu .,..,...i,,ine ver - · k h be b 
l&il\i b 

1 
. zeteler bu mülâkatrn, askeri ve si· 66 kiloda: Faik Buken (ist.) Sa- sogu ar amba~ka bir manza 

1 d1rv-,1 ve seri btr ia Id s--~ .. b. k"ht t " ' yasi meselelerin müuikere edilme. m!f 0 unuz. :o..oen uç m 1 ne - lim Ünal (Ankaraya) 3 D. 45 s. ra vcreœktir. 
~ .. n~ rnrle bulun.mu~ - kl k'- k lm \ sini mümkün k1ld1gmi ve bundan reclen fazla bir uza ' .., a ~ o • de tu§la galip. Bu yeni iklim ~rtlarmm lk1 ta-

h.a!kka iki devlet reisinin harbi za- mam1z hasebile size çarpi§maga a. 72 kiloda; Celât Atik (Anhra) raf için mü~kül VdZiyetler ve ihti. 
1:e u'"" '-. .. • · - · • - .,. "" ..,.1.,,_ t t...,;v~ ~•taati "Onder - c 1· T · 1 d • • ·· h k nasmda gorÜ!jÜlen ba~lica mesele- nl'le_ .,, uu• -ôixr...-..- .,.,~. , ....... _ -·-· e al osun (lsl.)a 3 d. 04 s. de yaç ar oguracagma ~up e yo -

~ 6"di ifiimizle 
'tgu1 ol ursak 

lerden birini le-jkil ettigini tebarüz bur1ye: ka~1smda kaldik. Vahit Ce!i§akar. (:"°kara)ya itti· ...-. .. ~0-•N--4.l>xuo.n nrdularmm Ru• 
ettirmektedir. Size Mare'i"b Petain'in selâmlart- fakla gahp gelm1~br. . 800 kilometre uzamt~hr Erzak, 

01 
bildirirken si.zin için vazifenin he- .Al!~_rda: Mehmet Çoban (lst.), cephane ve kita nakliyall için Al-

bize taarru
~Cesaret edemez" 
·do <>rit 30 (A.AJ - Okl.thoma 

~l lllahalh makamlarca kendi· 
"<liye salonunu kullanmasi. 

;::-~e edilmiyen cEvvellâ A

• ltornite-smin b'r tup\antt -
•Ilia . 

!ll<j Y L1ncfberg demi tir ki: 
l iQî ' • 

1. ,,erim'Zle me~ul olacak 
'h' ~ b,, .. •çhir As_ya ve Avrupa dev 

·~. laai-ruz etme;ie cesaret .,. 
,., 
'·• tk, 

. D<!VteUer oografl vaziye-
l':aïJ,. . 

b1r ist1lâ te.hloike.>ine 

·~~ild .. -. 
°"'k D 
11 . •vletler, dw\Yanm en 
' ' t""'-r··. '~ '""" u1 vaziyet1ne sah.iptir. 

tfay• ideok>jilerini kabul et-
le ... Lb.. . . d li • '' us içm eniz.leri "'i'l· 

, u "aziyetini tekemmlil et.. 
Ç•li§nialidir. 

!)skova ya g i. 
~ck Amerikan 
~liz bey' etleri 
it ~--1>--
-~ "rat da âzâ-
~~~~:0 • eç l y or 
'L (A.A.) - M. Ruz. 

'l\ti._ i aa,vekih ile yapt1g1 son 

' 1~, ~.1inan karar mu.cibi.n<;e, 
~.,,., •rltgine yap:lacak yar -

"~~~""'ni tetkik et.mek üzere 
"'•~· ll<>llderüeœk heyet.e M. 
~. 1 

"'is olarak tayin etmek 
. Old • 

q. 1. \lgunu i~a etmili ve 
Ill: 

Ili~ 
1 •lti k .•. .. k 
'~ b 1§•u.-n mure kep oJ. 

$imali Afrikada 

Harekât 
durgun 

Atlantikte bir fngiliz 
torpidosu bahnld1 

Roma 30 (A. A.) - italyan or. 
dulan umumî karargâh101n tebli· 
gi: 

$imali Afrikada Tobrok cephe
sinde ~iddetli topçu faaliyeti olmu~ 
tur, Alinan balarvalari limanda 
demirli hui.man b.ir ~ileb1 top a.. 
tesmr utm14 ve agir hasara ugr•t 
rn1Jillr 

Alman av tayyareler~ SoUum 
civarmda iki dü~man tayyaresi 
dü~ürmü~tür. 

Atlantikte harekâtta bulunan 
denizalt1lartmJZ, modern b1r lngi
liz torpidosunu batmn1~1tr 

AMERÎKADA 
HAZINEYE 

Üç buçuk milyar 
dolan mütecaviz bir 
irad temin ediliyor 
Va~ington 30 (A. A.) - Ayân 

Mechst bütce cncümeni Arnerika 
hazinesine yergilerden müte,·ellit 
üç mil.var alti yüz yetmi~ ik1 mil. 
'on dôrt yüz bin dolarhk bir irad 
tminini istihdaf eden kanun lây1. 
hasim kabul ,.c tas\'ip e~·lemi~tir. 

Menzies 
Y eni kabinede Mü

daf aa Naz1n oldu 
"-•"' kaç güne kad.ar dioer 
··~·er· ~ Syd I ~ 1n bildirilmesi muhte _ ney 30 (A.A.) - Eski B..,-ve-

-\· kil M. Menzi.,,,. müdafaa nazm ola-
1{.l't·h k A i "l.J, ""'t IŒYETi REiSi ra yeni \"Uslra ya kabinesmde 

~ .. • 3Q (A buhinmaktad1r. Kabinede yapilan 
, 

1 lluy-- .1\.) - SOyl10nd1gi· yegâne deg1~iklik M. Menzie.s"in y<>-
l.,,_, ti-k 8r1tanra mühimmat •·r Fedd · ,_, "~"'1 ·~ S rine " . en in Ba~e.u'ilete geti-
~ •oak ~v~rbrook, .Mo:;kova. rilmi~ olmasidir. M. Mcnzies. evvel-

11! ~r.,'a"- Us ·_Amenkan - In- ce kendi kabin.,sinde uhdesin.de bu
l~lir.., .~da Ingiltere murah lunan Müdafaa Naz1rho1n1 muhafa. 
~ '- ~'Ya.'*'t ed kt· · · · ~ "'an ece 1r. za ett1gi g1b1 M. F<'ddon de Maliye 1 

1 •hai,;,i h~••e'.'osinin diploom'.' • 1 Naz1rhgm1 1fa etm.ege devam ede _ 1 ,h, rp ibttyaç~armm m- cekt.ir. Mamaf1h M. Fedd"n onümüe. 

~•lit 1-ia"':Ynl loonfcransa_ di-,dek'. ay büt.c-~. muzakere edilirken · 
~~1"1 ol lar1on1n 1~irakmm kabrnede àeg1 1klikk-r olabilecegini 

d..igunu vazivor. sOytemi-.tir. 

"'ukrii Balka (Ank ) 4 d 21 manlar, demiryollarmdan ancak 
·· ht b l Id • '>' n ara ya . 

nuz 1 am u mam~ o ugunu da ' d t 1 li 1 · · eski Polonv. a - Rus hudutlarma ka ·· J k ·~ · S'-~ ha s. e u~ a ga p ge nu~hr. soy eme Ji)l\.er1m. UAJen .. i...a va- G k dar · t·f de ed b·1· l R . . ."'.: . re o..rumen güN'§lerin ~6 kilo- . 1s 1 a e ' t)'Or ar. us a-
ztfeler de bekhyoruz. Enurum ki gunda: raz1sinde uzanan demiryollarmdan 
tevùî edilecek yeni vazifelerinizi es. Kenan o,.,,ay (Îst.), Nh·azi Bi-i • gen~lik dolay1sile. istifade etme 
kileri gib~ a~:ni ciddiyet_ ve anla)'l~ rinci. (Ankara)ya ittifakÏa galip leri. ancak c_iddî .tamirat_ ve insaat-
duygusu ile 1fa edecek6miz. gelmi~tir. tan sonra mumkun olab1hr. Bunun 
-- 61 kiloda: Halil Ùrer (Ïst.). Ali ;çm Alman ordularm1n geri muva R A ) Omer Tomruk (Ankara) ya 14 da-1 salas1 oto kollar1le temin ed1lmek-

U s - m a n kikada tu~la galip gelmi~tir. tedir. Bu mecb_ur1yet benzin sarfi-

h b• k t k 66 kiloda: Bekir Yolcu (ist.) Ah- \ atmi iki m1sl.me ç1karmi~hr. ar l IZI~ 1 ça met Î'itl (Ankara)ya hükmen ga- Bir iki hafta sonra, yagmur ba~-
lip gelmi~lir. lad1ktan sonra, bilhassa ~imalde 

L d • 72 kiloda: Mehmet Ali Bekler bulunan ordularm ikmah mesele. 
0 ft r 8 Y 8 gore (Ïst.)a, Ali Ùzdemir (Ankara) itti- si ag1rla§acakt1r. Zlra Sovyet :voila 

fakla galip gelm~tir. n esasen azdir vc bu yollarda ça-

Almanlar ihtiyat 
kaynaklar1n1n yüzde 
seksenini ha rcî yor 
Londra 30 (A. A.) - Daily Te. 

legraph'm Stokholm'daki muhabi 
ri Ossian Gouldmg'in fikrine gôre 
Rus harbi k1z~maktad1r 

Mumaileyh ik1 muhas1m tarafm 
1bham ile dolu harp l<'blii(lerinin 
arl<asmda ehemmiyctli hâdJ>elerin 
mevki alm1s oldugunu yaZ1yor. Al 
manlar her üç mmtakada yap1lan 
mukabil taarruzlarin kuvvetini 
kabul etmek zaruretindcdir. 

Londradaki askeri mütehass1s· 
lar, Almanyamn Rusiara kar~1 
yaptigi harpie baîhca ihl'.rnt kay 
naklarmm bak1yyesini ve motorlü 
f1rkalarile tank taarruzlarm1n yü1 
de seksen msbetindeki mevcudu. 
nu kullanmak zaruretinde kaldig, 
kanaalini izhar ediyorlar. 

Hitlerin Mussoliniyi harp saha.. 
su11 gezmege davet etm~ olmasi da 
bclki Almanyanm bu muazzam za
yiah muvacehesinde italyanm 
Mihverin yanmdaki mevkiinde 
kalmak mecburiyetinde oldugunu 
gostermek için yap1lm1~ olsa ge
rektir. 

79 kiloda Narin Oinç (!st.) Be- mur içinde nakliyat yapmak kolay 
sim Dinçer (Ankara)ya 4 d 45 sa- bir i~ degildir. 
niyede tu§la galip gelmi~tir Cephedeki muharebe ~artlan da 

Neticede yap1lan 12 müsa'Baka- degi'l"bilir. ;lüphe yok ki taarruz 
mn 9 unu istanbul v" üçünü An- da mü~terek kullanilan ta~ y~re -
!tara kazanm~t1r ler, tanklar ve motorlü birlikler 

Bisiklet müsabakalan Eskisi kadar müsait hava ~artlan 

Ankara, 30 (Hususî) - Her y1l 
oldugu gibi bugün 30 Aguslos Za
fer bisiklet yar~1 yap1Jm1~ttr. 

Ankara, Esk~ehir, istant>ul, Bur 
sa, izmir ve Hatay bOlgelerinden 
25 bisikletçinin i~tirak ettigi bu 
müsabaka bru;tan nihayete kadar 
büyük bir hcyccanla dernm etmi!r 
tir. Yart§In diger bir hususiyeti de 
1 Eylûlde ba§hyacak olan Ankara
Îzmir yansma i§tîrak edeœk olan 
bu müsab.klar111 birbirlerini daha 
yakmdan tanimak imkànin1 bul
mu§ olmas1d1r 

76 kilometre mesafede yap1lan 
''e iki saat 28 dakika ve 30 sani
yede nihayete eren l1u yari§m tek
nik neticesi sudur: 

1 - Sailli Avgm (Eskisehir) 2 
saat, 28 dakika, 30 saniye. 

2 _ Kemal Arat (Eski~ehir) iki 
bisiklet boyu. 

3 - Halit Oflas (Îstanbul) te
kerlek fark1 . 

ve arazi bulam1yacaklard1r. Sisli 
1·e bulutlu havalar hava faaliyell
ni azaltacak, tanklar çamur derya. 
s1 haline gelf'Cek Rus ovala nnda 
ayni kolayhk ve süratle ilerliye • 
miyecekler. daha fenas1 kütle ha _ 
!inde kullanilam1yacaklard1r. Mo
torlü birlikler esas :vollar istikame 
tinde ileri ahlacaklar. fakat eski 
sürate '"" serbesti ile manevra yap 
malart, yollardan ç1karak araziye 
sapmalari, hafif anzah mmtaka. 
laroa ku§a!malara geçmeleri sÜ
ratle kabil olam1yacakhr. Muka. 
hi! laarruza geçen müdh için de 
ayni mahzurlar vardir. Fakat Rus 
Jar müdafaayi daha çok tercih ede 
ceklerinden, onlar iklim ~artlarm
dan daha az mütee99ir olacaklar . 
d1r. 

Kar 1·e yagmur alt1nda, cat1h 
vasitalarm iskânt ve hava tesir • 
lerinden korunmasi da dü~ünüle. 

cek bir meseledir. Ruslar kiiyleri 
bile yakarak ve adetâ ta~ ta~ üs-

ESRARENGIZ DANSÔZ 
- i~te onlardan birinin fotog 

raft! 
Dedi ve dar omuzlan ünifor

manm :~inde daha dar gorüncn 
bir gencm rP~mini uzatt1. Re. 
sim b;r vapurun bacas1 onünde 
çekilnnllti. 

.Bu hafla ·Alisabetril vapu. 
ru ;;e Anvers'den Kongoya gi
den ogulumun re::.-min1 yollu.vo~ 
rum. (J mit eècrim ki müstemle
ke ha •.<Il .. 

- Kim bu? 
- A·.•d'm kuçlik i1~1klanndan 

bir:! 
- ll>r cahillik mi yapm1~ti? 

' , Zabtta Romam: 50 
L_ Türkçesi M. Feridun 

, fü'.IC • Aitür Delfos henüt. 
on sek·z ya~m1 doldurmadan 
cSent Rozah• klintginde bugün 
~fat c.•tmi~tir ... • 

LieJ 1ehrinde cSent Rozali. 
klinigi 1--eyin hastahklanna mup 
tela o!.rn zenginlen kabu! eden 
mües'~t·~""edir 

Sah:l 'nin altinda ~u kelime • 
Ier: 

Onn 1 çin dua edin. 

- Size yemin eder1m k1 ne 
yapt1k~'lrmdan haberim yoktu ..• 
Fakat ya~amak lâz1m ... Ùyle de 
gil mi: 

Ve tabii yine ga) ri me§ru ka. 
zançlar temin etmege haZ1rd1! 

- Küçük bana resmini gon • 
dermi~ . Biliyorsunuz ya .•. Ra
ni bir yerde memurdu ... 

tûnde birakmadan ~-ektl;yorlar. 25TJ14 3539;12 
Hatta bu tahribat içm, bau '!Ch•r- 5.000 lira kazananlar 
!crin müdafaasmda zay1at1 bile 43391 342777 281363 :!.?7'1:17 
goze almaktan çekinmediler .. Bu ~ . . . 
tahribaun Alman ordui;u üzermde Sonlan 605_ ile mhayet hulan 
yapacagi fena tesirler k1;;a dogru j biletl"r ilo~er bin lira 1 
gorüleœkt;r. Buna mukab1l mu - . Sonlan 2297 Je n1haye il'nf'n 
vasala ve iskân mcselelcrinde büetler biner lira. 

R l · · " h d"' ·· ··1 Sonlari 8705 1188 ile mhav~lle. us ar 1ç1n .1.v1a zur ~\JnU emez. . 
onlar kendi gerlerindeki mevcut nen biletler ~er yüz lira 
en küçük bir nebattan bile islifa- Sonla~1 379 ile mhayetlen~n b"' 
de imkânma sahiptirler; muvasala letler yuzer hra. . 
1çin de Ural daglarma kadar uza- Sonlan 64. ile n1havetlenen hi· 
nan muhtelif dem:ryollar1 \'ard.Ir. letler onar lu-a. . . 
Bunlar ha h- la · 1 •.• Sonlan 4 - 8 ile niha vetlenr-n va ucum riy e ne a... . : k 
dar tahr1p edllselcr de. islfadc e- biletler iki~er lira amorti alaca -

Ruslann Pm'lèr "g1b1 soguga dàha Jard1r. - • -- .. " "'"~, .. -,. 
çok ah~km olduklan kabul edile. da, gerilerde ii; gorebihrler 
bilir. Alman ordulari ~imdive ka- Î§te bu [ibi mulàhazalarta Al 
dar kar~ilannda müskül " ara_ manlar §im;Ja~ çabuk ilerk•mek is 
zi \'e iklim sartlan goremediler. tiyorlar; Estonya.da Tallin"i i~g~l 
Bundan sonra bunlan da yenmek ettiler. Fakat Lug• ve Lovat nch>r 
mecburiyetile kar;;ila~acaklaroir. loci boyunda Ruslari ~arka sürdük 
Bu mecbun}et Ruslar içtn bir ka- leri henüz mali..m degildir. Merkez 
zançl!r. Alman ordusu ~mdiye ka de Sovyet muka\>il_ ta~rru.zu kar~i.. 
dar i·aphg-1 harplerd h · . k . k 1 smda Almalarm 1kmc1 ha.ta çek1L 

. <' iç Isa a • d"kl . - l . d - .. 
mam1, \'e ki' hareka· 1 • . i eri soy emyorsa a resm1 l•'u· 

' • 1 yapmam1~- 1 · 1 rd b. 1· k 
tir. u B<lefa eger kalirsa bu k1~ r 'g e e Ir ma.umat yo tu1 
tecrübesini· Rus a. · .· d So Almanlar, bwm 1ahn11n1n11ze iaz1s1n e ve \'- .. . _ . 
;-et orousu kar<1s d kt gore, Lerungrad - B1orov1~ • RJ~V .• 
. - ."l ln a s·apaca If. B . k . . 
Biz de k1, devre · d • . rians , Desna nehri, Azak deni-

' sin e asri 1e ma . h.1. k [" d [ • Zl sa 1 me \'armak ist1yorlar; bull. 
•ne 1 or u arm ne dcreceye ka - dan sonra Moskova. Harkof Rustov 

dar kullamlabiieceklerini gorerek hattma yürümege •·ahsacaklard1r 
ven1 dersler Oü-nPnec .... 'r 'li ,. 

· 
8

. . d"d b·- egiz. Fakat bunlar epeyce mü~kül ve 
" ~lm 1 en •u nokla1 d ·· ·· O .. So ' . . ·1 u~11- zamana baglt hareketlerdir. nu. 

n_ufyorkuzl. vyetierm çokça SÜ\'a. müzdekî haftalar içinde Ode.>a Ki 
ri ir a art vard1 bunlar1 ·md· · • ~' 1ye yef ve Leningrad'm dü~mesine in 

~adar yapilan_ ha':"kâtta kullanma tizar edilebilir Finlerin Viborg·u 
ga f_m;:it ve imkan bulamad1lar. ~gal etmesile Karel berzahrndan 
Motorlu 1·e zirhh b:rlikler kar§l- da Leningrad yakm bir tehlikeye 

smda bunlan kullanmak mümkün maruz kalm1~hr. Bu arada Ruslar 
degil~i. Acaba sonbaharda ,.e harp asll ordularm1 §Îmalde ve œnup
uza~1g1 takd1rde k1s1n kullanmaga ta §3rka dogru çekecekler ve hu. 
1mkan bulam1yacaklar m1? motôr be devam edeeeklerdir. 

---Büyük tarihî roman:15B--~~--------.... 

Sultan Aziz Nas1I Ôldürüldü? 
'-------------Yazan:M. Sami K11.rayel-

Bunun üzerine itt1faka dahil o. dit sürgünlerden dolay1 Pad1,dhJ 
lanlar: Sadrazam $irvanî zade kin gütmü~tür. 
Rü§tü ve serasker Hüseyin Avni Tarihin bu vesaiki bir siire'ten 
pa;;alarla Mithat ve Sadtk pa~alar ibarellir. Benim kanaatime ve ta
beyninde kalm1~ oldu. rihi içten gôrü§ilrlli" nazaran bu 

1ttifaka dahil olan ,·ükelâ. Sul- dava §3hsi olmaktan uzaktir. 
tan Azizden müthi§ ·surette kor- Hüseyin Avni pa§antn lekesiz ve 
kuyorlardt. Eger Sultan Aziz, ooy· dogru bir adam oldugu gorülüyor. 
le bir ittifak1 haber ahrsa hiç §ÜP· Tarih, p~ay1 Padil"'h hal'i ve in
he yok ki her türlü harekete teves- tihan ile agir ithamlar altma al
sül ederek mahvlar1na kadar gi- d1jp halde onun hakkmda h1çbir 
debilirdi. vakit millet soyguncusu, h.rsll, 

Fakat Sultan Aziz, son hareket. iktidars1z, vatan haini kaydmi k<>
lerile bilhassa Ali pa§adan sonra yamamt§kr 
Mahmut Nedim pa§anm tuttugu Benim anlad1g1m pa§&. e<asen 
yola gitmesile halk nazannda ta- Sultan Azizin aleyhmde idi. Mem. 
mamile sukut etffii.,t1. leketin uçuruma gittigmi giirüye>r. 

Halk, Sultan Azizi çok 50,-erdi. du. Bu vatanperverlij!'mden 1sti(a. 
Lâkin, Mahmut Nedim pa~anm de eder.ler oldu. 
Rusyaya kar§l bir oyuncak ol- !'~a. orduda kuvveth b1r ~ahsi
mas1 devleti Rus siyaselinin elin~ yet idL Çünkü orduyu bizzat ten
vermesi. Hersek, Otluk kovü. Selâ- sik 1·e talim eyhyen kend1s1 1di. 
nik hâdiselerinde gosterdigi zaaf. ingilizler, pa§anm bu kudretini 
istikraz i§lerinde Padi~aha bir mil- gozden kaç1rmam.~ olsalar gerek. .• 
yon komisyon aynlmas1, •aray is. Ruslara kar§1 oynamak içm fla· 
rafatmm haddi gayeye varmas1 ~ayi âlet etmeyi siyasetlerine uy
ilh .. gibl haller Sultan Azizi halk gun bulmu§lard1r 

nazar1nda sukut ettirm~ti. Mahmut Nedim pa~a ile Valide 
ingilizler. Rus dü~manhg1n1 â- Sultan ve taraftarlannm Pad1.,ah 

let ederek Sultan Aziz aleyhinde ba§ta olmak üzere Rw;yaya teslim 
muvaffak bir propaganda yapm1ya olm l 1 ·1 a an ng1 iz menafiini •arkta 
muktedir bir zemin bulmu~lard1. tahrip etmi§ bulunuyordu. Bilha>-

Osmanh efkârt umumiyesi ta. Sa, Fransizlann bin sekiz yuz yet.. 
mamile Rus alyehinde id1. Mütead. mi§ muharebesinde Almanlara 
dit geçm~ ITl\lharebelerin 1zleri ü- maglûp olmalar1 ingil1zle Avru. 
zerinde yürüyen Osmanh cfkân, pa ye ~ark sahnelerinde valu z b1-
Ruslara kar§i b1aman bir hasnn rakmt§h 

.,, ed'., 
tler '~ 
fe lc, f'" 
da da~ 
k. 1st1~· 

~-~!'"' o n Te 1 g r a f 'ta 
~ \~'l -----

- $üphcli bir barda Porto §a 
rab1 1:mege ah~m1~h. Neticesi 
iyi olm;,d1. 

- Adel on un metresi mi idi? 

Ve :-legre kans1. fabrikalari 
ve metresleri.\'le mosyü Delfo>u 
dü~ündJ. So~ra casuslar1 roman 

larda vazd1g1 gibi bircr s•h•r
baz z<:·~1nettigi v i~i gücü olma
d1g1 i~111 casuslug:l heves eden 
Graforu1osu ha\Jrlad1. 

Ve podradan bcmbev•z olan 
çantaSl';J aç~•ak içinden bir fo. 

togra' ç1kardi. Megreyc gonderi 
len resim ayni ün1formasilc daha 
zay1f t_!ârünen ve mü:,tC'n1leke 
§apka>in: ilk defa olarak gurur. 
la giy~n vücudü henüz tekâmül 
etmem•5 uzun bo~·lu bir çocuk. 

Lo i sokag.nda her halde evin 
kirac1'arma, Polonyah kiza. Bog 
dano.,·11->.i'ye bu resmin aynini 
gostenyorlard •. 

halinde idi. Mahmut Nedim pa~a Almanlarla Ruslann suretâ bir
ile Sultan Azizin Rusyaya tema- le~ik olan hareketler ingi\;zleri, 
vülü, Osmanh efkân umumiyesini §ark ~ahasmda ~iyasi maglûbiyet
bunlar aleyhine çevirmiye kâfi Jere sevkcdiyordu Üste de Mah· 
bir mevcudiyet idi. mut Nedim pa§a ile Sultan !\Zizin [ çll f\ Giindu'· , .. ' ------

di \J z un §aheser romani ba§lad1 : 

Y"
111

: t\u hatJr için oldürdüler '• 
?8 Il' I)._ -
- ~ .• t • 1 1nlard~ ·~.. efgraf1 s b . ~r,!11;;' Site n on ahar ne~riyat 

1n1 okuman1z1 tavsiye ederiz j 

- }.(e müna:>E·het!... Yaln1z 
bir ke.e 0 gt•ncin onünde giym
di. 

Madam Megre nette<· olarak. 
- Biitün erkekler b1rb1r:11e 

benziyor! dcdi 
Bu r•cktuplanr .irnsmda kr

narlan si .ih bir z irt a v"ro' 
F1kat "\le;:tc bunu k~rlSina gc.s. 
t.pl"IDP !1 .. 

Sl'kiz gün sonra l\lon;nartr. 
daki hJrlann birinde adetà ye. 
rlni b.:lfun di~'e :nües-;cse mü .. 
dürün,i11 masas1111n üstüne koy .. 
du~u b~ bn· ba•dagm k1.,1s1n. 

da otur,m bir kaj1•: • !egr.!v1 gô 
rL. 1 1 .. Umsc11 

Bu bd..n Adel idi. 

- K0s koca bir adam olmu~ 
degil m1?.. Helc &1tmalara da 
mukavtmet Ederse ... 

Vt· ·~~en - Dcgirmen• yeni bir 
patroPl:i ba~ka gençlere e;kisi 
g1b1 l1 r ak~a-i kap1 '"1r1111 aç1 • 
yordu. 

..,SON-

Hüseyin Avni pa..-;anm Sultan A- Ruslara kar§i olan müma§atkâr 
zizi kat'iyetle hal'e. hattâ katle ka- hareke\!eri ingilizleri sarkw mu>
rar verdigi muhakkaktir. Bunun kül vaziyetlere sokmu~· olu}or.:!u.' 
sebeplerini .-ld~ mevcut olan \'C. Yen1 Osmanh "1r c.mivet -un 
saik bazt küçük ltâdiselere istinat harekàti ,.e Mit" it p .. ;an bu ce. 
ettiriyor. J miyet riyasetmd!:' 1 dei ' • 'et n. 

Sozde Hüseyin Avni pa~. Arz•- de gorünm<'s1 d<' tngil'-'ler '' ne 
ni,,·az1 scvdiginden dola ri Padl§à- gelen me\ cud1)etlc1w !; 1 1 

1 ha gdrez baglam~. yahut mütead- (Deva1111 '01·) 
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Eski Paris modasz~~ 
~ _:- ---= ve Bobstiller ... 
Eger Bobstiller de ~a r 1 o mu k al lid i gibi 
mesire yerlerinde parsa top 1uyor1 ars a ... 

- Yazan: FATÏN FUAT Narhkaya -

Son bir kaç sene içinde memleke- :cr yap1yor, hiç geri kalmu· m1? .• 
t1m,z.de, §iikür ki çerçevesi pek ge- Bunlar benim garibime gittikleri 
Ill§ olmay;p yaln1z ufak bir züm- kada1· hemen hemen herkese de a
reyc münha:;1r bir moda tûredi: Jay mevzuu oldukiari halde liâlâ ol
BOBSTi.I...LiK. Ve bu son birkaç sc- I medi. Vallahi bravo dogrusu.. GO
ne içmde Bob.>tihlik hakkinda ~k rülen, duyulan he~ey taklit edilir 
yaz.1lch, o kadar çok soz .;,ëylencTi ki mi camm? .. Bugün Amerikada bile 
hcrkesin arhk bu mcvz.udan b1kt:- bu moda çoktan êildü. 
g1, usandigi muhakkak. Lâkin â<le- Isim !â:.:im deg 1, eskini.n oldugu 
t.f1 âsabima dokunurmu,,asma ga - kac ar, zamamm1z1n da tamnm !.ï •. :i. 

r1psed1gim bu moda hakkmda bir Lr'erinden bir zat, Allah rah'11et c-y

kaç sat1r yaz.makt n kendim1 ama lesin amcam;n Sik. f ni do. tu olmak 
d1m. münasebetne bize s1k ;ik g1der ge-

Her~::yLn muted11i, ifrata kaçnia- Lrdi. 
m<tk §arille h1ç de f na deg1ld1r. 0 Bundan 10 - 15 ser,e \-... e di zan- 1 
kndar âsab1ma dokunmakla bera · ederirn; o zamanlar GOztepe<le otu-1 
ber Boootill·gm tahfif edi!mi~i hani ruyorduk .. $air de uzun bir Avrupa 
•-l ....i.,.,rim ki ·i benim de ho~u-1 seyahatinden yen dünmüs cl. 
bir pantalonla okakJaraa .,, ,, uu .t<ctUH•'-"5 ,, " •.u. ullirnl K ieu 
cilik yapmaktansa; 1skarymill üst kat1larak odaya g1rdi, amcr.m,1 
k .. mma kadar manan bir pan- - Bc>y!. ctell .. K .. p1da br adam-
t:\lon hem cfaha rnakul hem caglZ vur, b1r §eye bcnz.etemedi.11, 
daha s1hhî.. Ned1r o oie dara 1k, gi~ini§i fala nbir acaip, s1u i.s yur 
kabp gib1 bütün âz.asin1 rreydana A.rncam kalkt1 . Bir de ne gorsùn? 
vuran cakctler, kat kat pamuklu o- RLfik1 muhtcrcmi degil1 mi? .. 
muzlar!?. Biraz bo'ca, biraz ULUn- Hakikaten o zamana gèire acaip 
ca, omuz.lan norn1 al yük'<eklikte, bir g1yin~: G1c1r gic.r rogan ..,kar
ehlrkâmil i i b'r caket ~phesiz ki pinm üzerinde tozluk:ar., 1skar
daha sade ve daha gfü: ahc1.. El pin n ya mz burnu meydanda, elde 
kadar bag'anm ~ br gravalm 01·i- lgtim~ tCJpU7lu b;r baston, pantahm 
ni! n.sbeten a ), 1 uslu dUgi.1~•e.,en 1 k1 ac k \"e tâ kalçalara kadar dnra
daha akla yak1n .. Fa ka •.. I~te bu c k, gêizde tek güzlùk ve .:a:re .. Me-

kadar .. Ü ·t tar;,fi z.1rrn... ger kcndileri Pani: modasma u~mu 
Aman cfcndim nedir o oyle ~iz· Jar. Ko.n .usta o çe§'it ikide bïrde 

me g bi darac1k k•sa~k pantalon- lm· lûgal di leriniP arasmda ç1t11 a
lar, ciibbe gibi caketl r .. Kollar bi- yarak parçalan1yor. A 1cam hayret
lekle dirsek ara nd& da gomRk.. b;T e: 

karts d1-:-ar1 f rlam,~ .. nohut irih - - Birader bu ne bal? .. Bu ne §1k 
ginde baglt, çig renkli -ek eriya ka-, bk?. di~e sorup dunnad" 
narya saris:- bir boyunbagi, g&nle- Onda da cevap hazlr: 
gin yakas1 cakcte isyan e<l"errri<çe- - C'e_t la mode Parisienue Mon-
s e nerede ise kulaklara kadar yük. chere!. 

selecek .. Hele ba. ta bir ~apka ki Ve i~te ~nra~ar• Îstanbulda ta · 
Aliah 1111àat eyleye . Arkas1na bir 1 ammiim eder glh1 oiup k1sa bir za : 
yumruk vurulmu§; çumcukur. on- manda felce ugrayan bu modantn 
taraf1 aksiœ z.irvele~i§. yâni m<li- 'lk müntesip~erinden. 
fai bir saha manzaras1 arzeder g'b; Geçenlerde kenchsiale rastgeldir:'l 

bir ~ey.. de, b!raz ho~ be~len sonra svrdum: 
YalnlZ bu kadar m1? .. Nerede!.. - Üs~ad. O sizin Paris modasile 
Bir de bu gi~,ni ·e lam müna.sip bugünkü Bob-Stillig1 nas1l buluyor. 

bir yürüyü~ .. boyun ileri dogru u- sunuz? dedim .. Sanki hakaiet etmi-
1..amp bel çukur:ia ·hrùd1ktain ve sim gibi dik dik yüzüme bakt1; 
s r1 kamburla~t•r1ld1klan "°nra z1p • _ Ne münasebet efendim ne mü-
la,·a z1playa, seke !>Cke alelacaip bet ded" , nase .. 1 .. 
b1r ad1m alma ... Doksanlik nine mi-

sin, mi.i!barek? .. 
Sigara içi~ tarz1 bile c;obc;t11lik ni

zamname6inP. motamo uygun .. 0 da 
a ·r1 L>ir âlem.. Kil ilk once ileri 
dogru uz.anarak u&a muvazi bir §e· 

kilde bir kaç saniye duruyor, sonra 
bo.,.Jukta bir münhani resmederek 
agir aJ?u· dudaklara dogrui yaklia~1-

:i.or .. \·e daha neler .. ne!er ... 
i~in t\ihaf taraf1 bu sene dikkat 

f'<l~·orum, genç k1zlanm1zm da bir 
k m bu modnya ozenmekte, onlar 
da QU nca!ph-c ayak uydurmada .. 
Am;i haklar r; mademki erke~-

Sonra biraz gülümsi.yerek: 
- Vâk1a ouda da biraz gariplik 

yok degi:di ama bugü1'külere ni!<be. 

ten êip op de ba~ina koy .. 

Sahid.en de oyle .. Ne yaz:k ki bir 
k1s!m akh ba mda gençlerimizin de 

tiryakisi oldugu bu taklitçiligi. bu 
yapmac1klar1 daha aç1k tâbirile bu 
züppeligi bir an evvel bertaraf et

:.ek de âlem nazarmda komikle§eoe
liimii.c. vi1lrinle$e<:egimize biraz sa
dele. k. ve Tiirk gençliginin an'a
nevî airJr baJil1g1na ya l§lr bir k1-

yafet t.a~1sak.. 

--Ticaret Vekâleti iç Ticaret U mum Müdürlügünden: 

~O tkinc1te~rin 1330 tarihli Ec nebi Anonim ve ermayesi esha. 
ma munka îm $irketler kanunu• hükümlcrine tevfikan Türkiyede 
,.a1 1smas1rta izin verilm1~ olan cc nebi sirketlerfnden S. A. Arma. 
~1cnu Ed Agcnzie Merittime ~ir - ketinin Türkiye umumî v kili bu 
defa müracaatla h;,iz oldugu salâ hiyete binacn. sirketin Tµrkiyede. 
ki muamelâtm1 tatil ettig;ni bil dirmi~ vc lâ;c1mgelen vesaiki ver

m~tir. 
Mezkl"1r ~irketlP alaka~ olanla rm izmirde Atatürk cadd smde 

1:H sayih binada mukim ~1rketin v ckilferi olan W. F. Henry Van D~r 
Zce Co. , . V. miiesses.e i memur larmdan Snmi T G0rkan ile k za 
a ·ni müessesede :ncmur Jozef E~ kinazi'ye müracaa• etrnel<'ri ilan 

olunur. 

.:\lanifatura Tiiccarlan Birligi nden: 

Birlig m.zin 26 agustos 1941 de yap1l~a 1 m~karrcr olan fevka. 
1; de h veh urr umi ·e içtima1 ni a b1 ek e11yet h<nl olmad1~mdan 
tahk cd lm1 tir i 1zarrnan cm.:.:.n ahkiimma tPvf kan B,rli~miz. 
l:eyeh umumi e · k\ kal<ldt· olara k yine A~ir ef~ndi ~ . .tddes1ndt> K~s
met ha-imda 21 iiun arada 3 eylûl 941 ça1 ~mba gunu saat 15 dt:. 1ç
t11na dav C'lunur. 

RUZNAME· 
1 - B1r.1g11nilf' dahll olmak is i ·en kuma~ç1 türcsrlann kabulü. 
2 Id rc 111 C'm e \ak. olan rr :irhallcrc nizarrnnme muc'bmce 

ta~in o'ullan zâmn mtit.aplarmm tasdiki. 
· 3--r Birl.k st. tii ün..in baz1 m.:i dd<'ler:nin ta<l h J- nkkmda müza. 

lr.tre vc k.i i11 •1ihaz1 

IKDAM ~! - AGUSTOS -1941 

ht1mda hui n n 
Yazan: ZIY A VEHBi 

' Ne v ra l j i, ve Keser 

Dünyada ne kadar insan var:.a o 
.-adar da m1z.aç vard1r. Bunuatla bc
rabcr insanlar1 dfüt k.isma ay1ran -
rar onlan asabî, demevî lenfavî sev 
davî g,bi s,fatlarla tarif ederler. Be
nim Cemil admda bir arkada§lID 
vard1r. Beni tamyanlar bazan, hat
tâ çok defa onu da yan1mda gorür
er. Ayn ayri yerlerde oturdugu -

111uz iç'n ekseniya saat alti sularm· 

icahmda giinde 3 ka~ ahnahilir. Hcr yerde Pullu Kutulari 
1srarla isteyiniz. 

• YUCA ÜLKÜ (Istanbul) ve ÜLKÜ ( U~ak) liseleri 

IKA YITLARA BA$LANMI§TIR. iSTÏ1:'_ENLERE MUFASSAL TAR ÎFNAME GONDERÎLEBILIR 

1-lm•••••••••••• U§aktaki Ulkü lisesinin orta k1sm1 yoktur. 

AMERÏKA - JAPONj 

Mesaj esrar1n1/ 
muhafazaediyor 

Ruzvelt yar1n bir 
nutuk verecek 

lrd taraf münasebah 
salâha dogru gidiyor 

içt nap ltmi,se de .y1 haber alan 
mnhtllkrac Lannla1 .. ugine gore, 
J pon hukûmdi reisi, B r JC'§'k 

D \ 1etler hùkûmetine bir ar..a~mJ 
zemin . aramay1 tekl1f etm1~tir. 

Amerikan siyasî mahfa.en, . Blr
k ik De\'l tierm Japonyanm baz1 
garnntilerine muknb1l grn1§ eko. 
nom1k t v,zatta bulunm.ya i1az1r 
ol<lugunu zannetrr.ektedir 

Arnerika borsas1nda Japon ist.k_ ~ 
raz1 e~hammm yükselmc:;i Va§ing-1 
tonda Aircrika - Japonya m..inase
batrnm n:t.ha dogru gitme. m:n 
bir dchh g1b1 tdsir ed1lmekkdir. 

J-pon. a ile halen devam edecck 
müzakerata a.t k1s1mlan da ihtiva 
etrr:e. i ihürnali ile Ruzvelt'in 
pazartesi gûnü Hayde Park'da irat 
edecegi nutu:- abirs1zhkla beklen
mekt d1r. 

MESAJ ÇiN MESELESL 'E DE 
TEMAS EDÎYOR 

Toky . 30 (A.A.) - D0md ajan
bl bildiri> or: 

Küçük Tasarruf ·---•-. 
tlesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke~ideler: 4 Subat, 2 May1s, 1 Agustos 3 ikincite~dn 
tarihlerindc yap11ir. 

1941 lKRAMlYELERI 

1 adet 2000 lirahk - 2000 - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 
3 c 1000 c - 3000 - c 
4 c 500 c - 2000 - • 11 

8 adet 250 lirahk - 2000. - lira 
35 c 100 c - 3500. - • 
80 c 50 c - 4000. - • 

300 c 20 c - 6000. - • 

Istanbul 

a Kadikoy iskelesinde birbirimîzi 

i~e gitmege ba~lamI§. Yakay1 
vermi,, Bir çocukla sevi~rni§. çacuk 
alacag1m di~'e kand1rm1~. A~km de· 
nizlerine dalarak bir kaç gün J;era· 
ber kalm1~·Jar. 

Anaies1 de bu i!<i du unca alml~ 
k z1 Î:stanbulda halasma getirmek 
üzere yo]1a ç1km1§. Benimle kar~ila· 

d•nm yanma gitmelidir. 0 demev~ • ~mca dayanamaml!/, ho~un;i ,. .• ,...· 
• • • .:<le top-

d ir. Ben sevdaviyim. K1sacFOizl l emil ~ iota c::.~ .• 
• H~ 

bir menfaat gêizetmcdcn onu bana. ütürecegim, gotùrecq,. 1 • 

beni ona bag•slam1,t1r iki can c.- !"bette yaln1z duru.lmaz. Birhkte 
ger k z glbi biz. de birbirimizi " · ya ar1z. 
riz. Mizac1m s'ze tarit 1 ml ark · Îkisiru beraber ugurlad1m. ArK~· 
da~1m CemiH c n sen a;.ustos a- das1m1n sèiyledigi g,bi giizel<l; B11' 

y1 içindc t.amam on bl·~ gi.in gozle- ltk. ctinde genç, daha çocuk dcncc ·lt 
r'min ontinden kaybettim. Ne oldu. kadar ki.içük bir k1zd1. 

ereye gitti.. Bilem'.yorclum. Arka. ,,.*,,. 

da~lz kalmak d" fcna ~ey.. Hele Cem1l Akhisardan mektup y;17.!1 • 

hakik) bir arkada~ olmazsa in>an rak pek rah:it o!:iug1..nu, kau k c:a· 
derdini kime anlatacai!:m sa1 rir. dan daha tat!J bir hayat geç:rdikl-' 
Cemilin on be'} gün1ük or~adan kay- 1 rin.i anlata anlata bitin .. 11iyordu. Be: 
bolina. indan sionra ortaya çikmasi nim her~cyime yctiyor, diyordu !· 
b'r hftdise oldu. kisi de gençti. Gençlikte saadet var· 

Bir ak~am üstü idi. ~i~li tramva- d1r. BalayJ ya~1yorlarm· ·. l{J1.l 

yma bimni~ evime gidiyordum.. gün geçtikçe sevmege baslam1 . 5: 
Tnam\•ayda vatman yanmda idim. . .. .. , r·. 

k h 11. d g·o·r sik bu sevg1 yuzunden sarh~ o :.i 
Taksim dura ma a· m e onu -

. 1 b"rd 1 mus 
düm Seslcmd'im. Iki ko unu J en ,. _,. k 1 bu1 i11.1~ 

· Ak.h;:;arna bir o ay .nl 
hava\ a kald·rarak ve sonra vapur-

. Kiz1 herkese kan 1 olarak tan,trTl 
dümam ~ozlügi.inü gozlerinden ala- \Jet 

Bir ~k ailelcr arasnda münase 
rak dik~atle hakt1. Be:ni gorünce: · .1 

_ jn he vahu .. in <1'e biraz dert- peyda ellmi . Mwh 1t 01h1 hep kar
1
: 

·d. b'· ··kt·· d d1· b111·y·ormu". Falso "arnnamak 1Ç1 
ie~lim. Der 1m uyu ur. e . , , ,.. 

Arkada§Iffiln candan israrlar1 kar k1ymetli birer yüzük ae parnu kl:i • 
§~nda tramvay1 terkettim. iki sev- rma takmi§lar. Bu Î§arct.e h.f ycre 

g.ili gibi kol kola girdik. Parka dog- girmi~ler. Dedik ya .. Kan kO<'adttJI 

ru yürümege ba~lad1k. Konu~uyor- farklar1 yokmu~. 
duk .. Demevî gooç her 7..amanki ha- Bir gün kanuna boyu:n ï,gip rc~ ~ 

Îyi malûmat alan mahfillere go
re, Prens Konoye'nin Reisioumhur 
Ruzvelfe gàn<lerd'gi mesaj, Japon
yanm Çin mesele:;ini halletmek ve 
~arkî AsYay1 yenic en tanzim eyle-
mek hususundak1 arzusu hakk.n
da zerre kadar ~üpheye mahal ver
meme:ktedir. Bu sebeptcn dolay1 
Prens Konoye, Alman - Sovyct 
harbinm biday(:lmdenben hattâ 
baz1 Japon menfaatlerini feda et
mek uretile Pasifik mesclelerinin. 
halli lüzumuna i~aret eylemi§tir. 

l 
lile §en, ~akrakti. men evleneceklenni~. K1w1 g\i;t;el Il 

Vak1flar Direktorlügü ilânlan _ Neredesin Cemil.. Epey olclu. duguna ve temîz bir ailcyc d~.11'1~; 
=-•••••••••••••••••••••m•••••••lli Gorü~emlyoru:z.. sup olduguna bak1hrsa Cen111Jl h'!J' 

pey akçesi Dedim. hayat kurtarmas1 , .e fazilet sa 

RUZVELT NUTUK VERECEK 
Va§ington. 30 (A.A.) - M. Ruz

velt bugünkü gazeteciler toplanb
smda harbin üçüncü ·Jldonümü
nün yakla~hg1 z1krcdi!mesi üzeri
ne gazetecilere ônùmüzdeki pazar
tesi günü bir nutuk soyliye<:egini 
hatirlatm1~tir. 

Devredilecek i.litira berati: 
cFtalosivanm sensinden boya. 

lar ihzan • usulÜ• hakmdaki ihtira 
için 1ktisat Vekâletinden istihsal 
edilmi~ olan 7 eylül 1937 tarih ve 
2472 numarah ihtfra beratmm ih
th·a e tigi hukuk bu kerre ba~ka
sma devir \'e yahut icad1 Tùrkiye
de mevkii fiile koymak için saiâ
hiyct verilcœgi teklif edilmekte 
olmak.la bu husu a faz!a malù.mat 
cdinmek isti ·c·nkrin Galatada Ars 
an Han 5 nci kü.' 1-3 numaralara 

müracaat e •lemeleri i!ân olunur. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÎM 
DAHÎLÏYE MÜTEHASSISI • 

Di'Wanyolu 104 
Ma&J"1e saatl"ri: 2,5·'· Tt>l: iusa 

Goz Hekimi 
Dr. Murat Rami A~1drn 
BeJoglu - Parmakk:ip1, imam 

okak No. 2 - Tel. 415S3 

:\hta\ cne ve hcr türlii giiz 
amchyati C1karaya para~12d:r. 

ahib . E. i z z E T. esrlyat 
Direk!oru: C'evciet Karabilgin 

n11s1ld1jp yC'r Son Tc1graf> 
MatbaaSI 

K1ymeti 
L. K. L. K. o içinden bir nefes dalgasm1 bo§-

-53_4 __ 2_0 _______ 4_1--00 Büyükçar~da Zincirli han alt kat- luga b1rakt1. Bana d!Onerek yüzüme 

ta eski ve J eni 9 numarah odamn bakt1. Ve: 
tamam1. _ On be~ gündür güzel bir k1zla 

618 81 46 <l2 Büyükçar§ida Sahaflar kaplSl so • ba~ ba~ay1z.. Y a§amak i.~e benim ha 
kagmda 7 atik ve cedit numarah •·atima der1er. 
dükkânm tamam1 Canh canh anlat1yordu'. Ara sira 

138 OO 10 50 Eski Hoca Ali, yeni Molla A~i da galiba k1zm yerine beni alarak 
mahallesinde eski demlrci, yeni bana yaslamyor, yatiyordu. 
demirci Hasan sokagmda eski 13 _ Nerede idiniz?. 
yeni 21 ve 33 No. tajh hane arsas1. _ Yakacikta .. Fakat art1k gidiyo.. 

nm tamami. .. rum. izmir Akhisanna tayin càil · 
20 1)0 $ehremin Seyyit Omer mahalles'. dim. Gidiyorum. Buradan, güzeller 

eski Koruk Mahmut çe~esi yem 'diyarmdan uzakla~1yorurn. 
Hacet sokagmda 1 numarah ah~ap Diye tekrar etti. 

2 odah evin tamami. Bir av arayan taz1 baki~le etrafa 

261 

19 OO Eyüp Hac1 Hüsrev mahallesi savak bakt.J. SOzüne devam etti: 
Jar caddesinde 3, 5. 7 numarah ha- _ SOyle bu on be!=i gündür ya~a-
ne ve dükkân enkaz1. digim kl7.1 da gOtürsem nasil olur? 

Yukanda yazih emlâk sahlm ak üzi>re 15 gün müddetle aç1k art. _ Yam:na almacak gibi mi?. 

250 OO 

olmas1 '.\lzl:m. 
Geçen gün Beyog!un a gezi; 0~1 , 

dum. Bir de ne gorey:m. Cemil .'. 
k1z yan yana konll§a giilü~e yi.ir\1 ... 

11 
flC" 

Y·orlard1. Ko~tum. Yakla~'m.. · , . '~~ 
, ,:?rce geziniyurduk. Cem1l kll 

ma: 
- Art.Jk evlendik. 
D;ye fis1ldad1. 
- Güzel.. 
Dtye cevap verdim. Ayr Id1lt· t' 

On "Î.Î·n sonra Cemille tekrar 14 ~ .. 
0 ~~ 

~·la~tim. Yaln1zrl1. Beni ar1yo" ~~,t 
Telâ~h telâ~l1 yan ma sokulr.Ju. p:il 
gülüyordu. $iddetli halde 1.t>vkt' ·~Î· 
lI arkada~1m bugün bamba~k3 ;,., 

'nd b" t .. 1 i.;;tl Yüzü en 1r ee&;ur, e e111. 

bulutu da geçmekte idi. 

- O:nle.. tti: 
Diye sme ba§lad1. Ve ilâ,·e e 
- Art1k onu kan~1ktan atuf11· hrmava ikarilmi~hr. ihalcs1 4./9/ 941 per~mbe günü saat 15 de icra _ Yalvar1yor beni de gOtür diye. 

edilec~ginden isteklilerin Çemberl ita~ta Îstanbul vak1flar ba~miidür _ Nereden buldun bunu?. - Niye? 
lüi,rü mahlûlat kalemine müracaat lari (7236) Anliatmaga ba~lad1: - Ayrild1k .. 

Millî Saraylar Müdürlügünden 

1 - Millî saraylardan Beyler b<>yi saraymm havuzlu salonunun 
ah?aP dô~eme in~aat1 açik eksilt m<>ye konulmulitur. 

2 _ Yapilacak i~in tahminî b ed{•h 3365• lira .2. kuru§tur .. 
3 _ Bu in!iaata müteallik biri nci ke~if cedYeli le !iartnamelerm 

birer suret!eri Dolmabahç<'de Mil li araylar l\1üch.irlügii k<tleminden 

almabilir. 
4 _ Eksiltmc Eylûli.m on ikm ci Cuma günü saat on be~te Mi!lî 

Saraylar Müdürlùgù binasmda Y ap1lacaktir . 
5 - :viuvakkat temmat .2!12• lira c38. k,1ru~tur. 
Bu paranm Il" al sand1g na ·a tinhp makbuz.unun eksiltmcnin 

vapilacag1 ::aat cn be c kadar c.k siltme heyetine verilm1~ bulunma. 
1 !âz1md1r. 

6 - Eksiltll' c gm ce:k olanla r T caret Odasma kay1th bulum1. 
<:.,.k!nr \ ' ~irr.ci1yc kadar bn >t, y crlc.rde ynptiklan tamirat vc in
~aat 1er ne dm.r 'de ftl'kleii vcSlkalarla bu vesikalan géistN. 

mck suret ile J rnlî Sara lai n1'm a1 hf!mdar. cks1ltme gününd1 n e\·
ve1 nvrira nlacaklan f nni 1kt1dar ~ehadc:tnamesmi ve temmat p;i. 

ras ~a·:~zunu nmayven ~aa1eküd r ck:;iltm he '"'ine tcYd1 ede-
(7:!94) r~kl(•rdir. 

_ Ortadan kaybolmadan iki gün Sebebi-. . ·ot~LI' 
evvel Tophane riht1mmda ge'lJÏni - Ark.ada§ heyecanh idi. Ti.tri) n\·t'~ 
yordum. Bakhm. Mudanyadan yffii ~ Bursaya gidecegim d1Y~ ~i;11ot 
gelen Sus vapuiru yolcularm1 ç1ka- li. Iki gece evvel Arnavutko)Jli' 

k Y" , r1vo1·d\i. Sokuldum .. Seyre dald•m. j hir gaoooda oturur tn ltllti 
y~:cular arasmda bu kmn hali ici- dort sik adam oldugu ha!d;ô110 ~f.1' 
mi çekti .. Yanmda ann~i de var-1 ua_ ç:kmasm mi? Deliye 
ffi•r no,-h;i] hareltete g\!ÇCT! k Ontl oli\IP 

iLE SABAH, ÔGLE VE 
Ber yemekten tonrR IÜJ!de üç dda munlazlillnftl\ 

di1lerinlzi fuçalayunL 
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Mülâkat bollugu 
(Ba§makaleden devam) 

gormÜ§ olduklan anla§ilmaktachr. 

Dumlup1nar,Ankara 1 MARE~AL-) 1 Reisic .. mhurum~zun 
velstanbuldayap11an t ÇAKMAK , Orduya mesaJI 

fiarpten sonra 
TÜRKIYE 

Bu mülâkatlara muvazi olaral 
Japonya da Mister Ruzvelt'e Prenc 
Kono)·e ile Amerika Devlet !;!efi 
nin bir mülâkat yapmalarm1 tek 
lif etmi§tlr. Bu suretle y1llardan. 
beri diplomasi tarikile yapda1 

b 
.1 <~• 1 lncl .. yrada) 

h 1 . Ba yram te rlK ve te- mm dokerck ifaya âmade oldugunu ve geçmi§ kahramanhklart ge-eyecan l me ras1m 'menniler.Ïne. t.e~_ek·. ride btrakacak büyük bir fedakârWda verilttek bir vazifeyi ke-nali 
emniyetle ba§aracak kudrette bulundugunu büyük bir fahrile Yüce 

k Ü r la r 1 n 1 bddudt Ba§bugun1uza arzederim. sahada muhabere ve müzakerelerle eld, <lla4tan.f1 t tncl oayfada) '~'f Karadcniz, mebuslar, Cüm-
edilemiycu neticenin istihsali u hep bir a1î1zdan soylenen istiklâ .uriyet Halk Parlisi erkâm ve Ve-
mulmaktad1r. Filhakika en salâh' nar~l.111 müteakip sancak çekil letler rüesas1 da bu geçit resmi-

Ankara 30 (A. A.) - Ge-
Be) nelmilel 
roi oynayacakt1 r 

yetli ve mes'ul ikj devlet adan'• mi§ ve ordu ad.ma en genç suba) _ §eref trübününden seyretmek- nelkurmay Ba~kam Mare~l 
Al b "r daha nm ber türlü tavassuttan u:t31 üsltegmen Adnan. Sevgül. C. h ' idiler. Fevzi Çakmak, Zafer Bayra-

manya 1 balb&§'I bir iki gün go·ü~melCT ..'. aàma Çorub mebusu Al. Riz. ipodromdaki geçit resmini mü- fil münasebetile Ordu ve §3- Alman tebligi 
teC&VÜZ edemiye• en pürüzlü davaln1n halline w· Erdem, Ankara yüksek tahsil genç cakip. k1taat ~ehrin ba§tan ba§B h!Slari namma bildirilmi~ o- <Ba4laral• 1 incl aarfada) 

k k
"ld ·r-h birrok girinti ve ç1kmhlann t.,,- b' adma Sel~uk inal, 1s anbu. ~ .illi renklerimizle süslenmi§ ana- mesi nakli için dU§manm harek.e.. 

Ce 11:e 1 e SI a • ' " lan iyi temennilere kaf§1 te-T • viyesine yariyabilir. Hattâ Tokyo· mversüesi adma Mustafa .,.ener. yollanm dolduran halkm en içten te geçirdigi naltliye filolar1, harp 
tan tecrit edilecek nun teklifine gore, Pasifi~ i§i~r 1 dem, Beden Terbiye a~ma _Celil -;evgi tezahürall arasmdan geçe. §Ckkürlerinin iblâtma Ana- gemileri refakatinde Alinan ma-

. alâkadar bütün memleketlenn bu Etinger, birer nut.uk soylemlli ve ·ek yerlerine donmii§lerdir. dolu Ajansm1 tavsit buyur- yin barajlarmm ortasma dü§mÜ§· 
Covantry 3o (A. A.) - HariC'lye kon!erans akdetmeleri çok faydal en son olarak mmtaka komuta.Ju Bugün bu kadar güzel bir dekor mu§lardtr. tür. $imdiye kadar cem'an 48.200 

:Nazm Eden bu a~m burada bir olacakbr. Bu toplanhya Amerika. General Talât Sualp adma Kur- .çinde büyük zaferimizin 19 uncu J tonilato hacminde 21 nakliye ge. 
nu uk soylemi~ ve bu nutukta har · 1 k n· 1·k B kl Ingiltere, Japonya , Fe emen m. may ba§kam Albay Tev 1 1y1 1 )'1ldêinümünü kutlarken Türk Ha. misi rnayinlere çacparak batm1§ ve 
bin bir çok mühun safahatma te- distam. Çin, Siyam, hat!â Filipin .,glu séiz alarak Ba§komutanhk l'a Kurumu filolan da bu t.ezahü- MilJî c;;:,ef 8 nakliye gemisi ciddî hasara ugra.. 
Illas eylcml§tir. i~tirak edceeklerdir. Bu suretle meydan muharebc,:n.H bülün sa.. rata i~irak etmi§ler ve torenin de Y m1§t1r. 

Eden, evvelà barp malzemesi i- Vzak !;iark davas1 muhtemel inki. fahatmi, cereyan e .ligi yerleri giitl ..ami müddetince Ankara üzerin- <~• t 111c1 saytada) Sava§ tayyareleri, ekserisi nak-
tnalâtmdan bahsetm.1§ ve charp ,aflarmda ve bütün ccphelerinde tennek suretilc anlalml§ ve bunu de uçu~lar yapm1&lard1r. leri gezm~ler ve kazalardan ge. liye gemisi olmak üzere cern'an 
n-.alzemesi imalàti, zaferm anahta. 1.. miitalea edilecektir. muteak1p merasime nihayet veri lstanbuldak1· merasim !en hey'etleri kabul eylem~lerdir.174.0-00 tonilato hacminde 22 tica-
ridj' Ir• 

1
demï,;ti.'". N S et Avrupada. As;;ada. Afrikada mi~tir. Reisicümhur inonü, Nazilliye .

1 
ret vapuru batirml§ ve 39 vapuru 

ngi iz llanciyc azin, ovy - her tararta vazirellerin tevazzuh G<eçit mahallme g:d1lmi& ve bu- istiklâl ve hâkinuyelimizi temin gitmek üzere saal 11 de §<hrimiz- da 0 derece hasara ugratmi§lir ki 
Ier Birhginin harp malzemesi i_ht; ctmesi aramyor. Îngiliz - Rus cep. raaa ki1a:ann, izcderin ve mükel- eden biiyük zaferin 19 üncu yll dJi;. den aynlmi§lar vc halkmuzm sev· bu vapurlardan büyiik bir klsm1 
~açlanna. tcmas eylem~ ve ezcum hesi de miitcmadî bir ilti'3k halin- leflerin. halk athlarmm ve bu mu- niimü dün memlekebmizin her ta· gi tezahüratile ugurlanm1~Ja.rd1r. \ kaybedilm~ telâkki olunabilir. 

demi§l!r ki: . . , . ,t 0 simdi l\fis>r . Suriye, Irak. irau harebe,·e biliiil 1• .Irak etmis. eski hr 'zd d Denizli, 30 (A.A._ ) - Bu_ gu_n_ •eh.. vt1PUR1 TCl".AL EDILDI 
G k S \le bu 1hl 'aç 1 · ' ' raf1nda oldugu gibi ~e im1 e e ' ~ ' erc ovye rm . 

1 
., - ile Hindist•n• kadar ux•nm" bu. mücahiterin i~t'rakile bir geçit rimizi •creflendiren Rcis1cumhu- · . . . 

larm gerek kend1 1hllyaç arim1z1 1 a .. .. d 1.• 1 co~kun merasiml.e tesid olWUTIU§ • ' · · 1 Helsmk1 30 (A.A) Fm b•"-• . . if l"nmaktadir. vnumu7 ""' mev- resmi yap1lm1~t1r . rumuz ve Millî ~efimiz Ismet lnêi· ' • · .-::: -.-
kar~ilamamiz 1S"' 1<fe'M~:iLRuK.yaz C-

1

. -· ! .. : ........ ,.,.irltklar yap11rnakta ve A bide Onünde merasim esnas1n tur. nü Denizli Lisesine u1rrJyarak Lise 1 kuma,ndanlig:nin teb~igi: . 
1 .. l • .. 1 ..... , kada butun dunya un· *'"1 " ~ '1u b d R· ·· ~f·h tl Ik. günden 5 Kt l 30 A. t abah.1 •or'tt..~'lSU gon ve SOV)tetlcr Birl :. . . . f 1 un an son ra ::> L:<I - ~~u ay i~ • a.3- aen11 t.1NllW1n~& &c~~~! .... ..., .... .... ~ ~ivJiiriioii ve biltün OgTelmenle .. 1 ta ar1m1z, gus os s 

.. ~ • ' . etmcktc~1r. Bir taro h \'31>' ·n en Al d .. ·· 1.. ,. .,.. ., · · 1 fil F b 
l11r .. , .. ~; .-~'d en ufak bir arazi par 

1 
• .. 

1
• ... 

1 1 ·• una ve oradan yona onu l k k h lk 11 d 'k''l t»<ekku"rler1·n1· bil<l1·rm1'•t1·r. --- ···· ··- -·~,,..,~·Ar r m avra-.. . . ufak hir hareket urnt ,,. ""'< er - ey;n a m a m a yo ara o u e- -, , n.tU>-"' 
Çasmda guzlen yoktur ve asken 

1 
kt d h' ~· 1 a•·to~·,r Â mù~.ur. rek büyiik geçidresminin yep:laca- AYDINDA Helsinki, 30 (A.A.) - Viipuri.. 

. . . . · 1er no e a t«r~• r•, . · . ANKARADA KI MERl\.SÎM 
§artlar 1mka~ venr venncz, bu 1k1 deta ldiremiz ufoln•'' .-i!>iéir. Ank 

30 
(A A) B' .. k z gi Taksim civari hmca hinç dolmU§- Ayd:n, 30 (A.A.) - Reisicüm· nin kurtanll§1 haberi, bugün saat 

de,·let asken k1:alanm Iranda~ Biitiin bu hazirliklor arnsmd" ai·a · · - üyu a tur hur Milli ~cf ismet inêinü, bugün 13 de Fin radyolan ile nE!§redil. 
çek ceklcrdir. E_ger lranda bir 1- titrek d~ olsa hePiiz bir sulh iir1't ferin 19 uncu y1ldonümü bugün i- t 9 d k 1 !•kt t b 'k saat 18 de hususî trenlerile A ·di- mi§ ve bu haber bütün Finlandi-
lerleme mecbunyetinde kald1ksa ve , 031 bulunmad•i\i yeis ile gü- bütün yu rd içinde her sm1f halk1n ~a a ù omu 

3~ 8 
e n. 1 na gelmisler ve büvük hararetle yada ve bilhassa Helsinkide hu-

orada ancak sembolik bir mukave "lmcklcdir · I§Lrak eit:gi en i~ten lezahürat i. :r.eras'mi Y~P m•~Ir. Ist3!1l'hul K~~ kar;1lanm1~lard r. . dutsuz bir sevinç uyandirml§llr. 
tn~t gêirdük. En son raporlara go. ru irns.eyin !?ükrii BAilAN le kutlanm1~hr. Bu münasebetle man<lan1 T-ungeneral 1.shak Avru 1 Reisicü~hurumuz, _bura~a mü- KiViNNAPA DA !$GAL 
re, iran balk1 kitalanm1z1 dostluk a>keri garnizonlarda gcçit reoim- Akdai:, Îstanbul garni:ronbrI b rlik essesati z1yaret eylem!§lerd1r. EDiLD1 
hisleri ile kar~1laro1~· ir. ingillcre leri yapilm1s ve günün büyük one komutanlar1n n ve miiessese amirle. <>- - · Helsinki 30 (A. A.) _ Ne§redi. 
ile Sovyetlcr Birltg1 arasmda iran 1 ra n :nini lebarüz eltiren nutuklar SOY- rinin tebriklelini ordu namLna ka- Ba~vek1"l !en Fin teb!igine gore, Viipurinin 
hakkmd!' mü§terek brr anla~ma lhenmi~llrk .. Anbkarada bu tezahür bu'· etmi§lir. 'j' almmasmdan oonra Fin k1talarmm 
\·ard1r. !rand.ut talepleriro:z, ya· <Ba<ot.anl• 1 

lncl ""
11

"""' er scnc 1 gi i pek :nuhte~m ol.. S t 
9 30 

da b l V 1. B !-~· (B,,. l&nl1 1 1ncl sayfada) taarruzu, Kareli berzahmm mer-
k·nda Tahran• bild1rilecekt.r ;,gi, hu hafta sonunda Iran huku- mu~ ve Ipodron''d v:10iim1 bü- aa · 3~ a 3

' ve e = 1
• ·- d d 1 kt D Lûtfi K nl "d • tebrikâlta bulunmu.lard1r. Saat kezinde muvaffakiyetli Ucri hare. 

l3u~lar, p•k fevkalâde de~.lldir "e met .ne tev 1 e ' ece ir. geçit resmini bemen bütün ye re'.si r. . ar o. ugu ,.. k k ' · • MU"TEREK TEBLIGIN 9,30 da Ma~al Fcvz1 -,a ma ti yap1lmas1m mümkün k1lm1§ ve 
larr.amile muvakkat mahiyette bu .,. MAHÎYE'fi ,\nkar" l'a k1 iak1p _eylemÏlj :r. \ ha'de mülkiye âmirleri, prtokol mw. Ba.vekâlete gelerek Bll§vekilr zi. Kivinnapa ~gal edilmi§tir. 
lunmaktadir, , I Genelkurmay Ba~kanhi,rnda yap1 c:bince komutruu tebrik etn.i~ler - yaretini iade etmi§ ve ordunun te SOVYETLER!N A""i KALAN 

Londra 30 (A. A.) - Times m !an tebriklcri mütr a'<'p gecit l'CS- . l\..l." 
F.ctcn, bundal\ sor.ra Tiirkiyeden ' dir ';1E'kkürlerini sunmustur. BIR HÜCUMU 

hahôetn:i• ve inailt.ere ve So,·yeL siyasi muharnri yaziyor: , ne saat onda ba~lanm1~ ve Îstik- . ks' ~-k· . 10 d 
• -.. 1 ' her türlü Alman tcs1rin · d Ta 'm"" 1 merasune saat a Berlin 30 (A. A.) - Daha evvel 

lei' Birliginin Türk mülki tamami- ran' . 11 ?Tiar•m an sonra Ankara gar- . F1"nPand"1ya Sulh 
den urnk tutmak için alacaklan nizonundan Kidcmsiz subav Veci. ba§lanrm§t1r. Ôrfi :l.dare Komutam ki günlerde uj!rad1klan kanh ra. 

~etine hünnct eltikleri ve berhan 1 tedbirleri Londra ve Mo3kovanm hi. beyC<"anh bir hitabc ile !sti.klâl Ko..general AH Riza Artunkal i e Ï S t Î y 0 r yiata ragrnen Boli;evikler, 29 a. 
gi bir A vrupa d.evletmin bir teca- t h · k · J " t ·· ·· d n· · bir kaç gün içinde ran u ume - , 'usinm büyük zafcre kadar olan diger generahl.er, Vali ve Be1ediye (ila4 lanf• 1 incl sa7fada) ,.us os .gun.u e myepenn garp 
Vi.izü takdir.nde Turkiyeye her · b ld' k1 ok muhtemeL · · · k sahilini geri almak tc•ebbüsünü 
1-

1 
.me : 1rece en Ç b·r tar1hçesim yapm1~ ve Tür u- re'si Lûtfi K1r<lar, Emniyct Müdürü sebbiisünde bulundug·unu yaz1yor • 

Ur ü yanlimda bulunacaklan hak di Eb d · v tekrar etmi§lerdir. Bu te§C'bbüs, 
k1nda verilen son Ingiliz - Sovyet r. . f'kl 1r d . h lusur ,m ~ i $ef Ata' ürk ile Is- S3lahaddin Arslan Korkud, vilâyet, lar, Sovyet hücum k!lalan daha Din -
t . Mùtte ' cr, an or u.;unu im a met ir.onünün va!'mda ve emri al. Almanlann halihaz1rda bu cep.. 

enelkurmay Ba~kan1 Mare§Al 
F.ÇAKMAK 

Türkiye 
(Baf4u'af• 1 lncl AJ'fada) 

rü~ nazaran, Türk1yeyi mul.-."
fiklere kaq1 Almanya ile birle§Inl· 
ye ikna hususundaki ümidtni ter. 
ketmi§ 01mas1dlr. Bu mùttefü<ler 
için bir kaz.ançtir. Zira bu suret.' 
le§kilât devresinde, iran yolu 1. · 
Rusyaya yapliklan naki.iyati siya
net etroektedirler. Diger lar.ütun 
Türk.iye Almanyaya kar§I mütte· 
fiklerle birle§mek istemediginden 
dolayi Almanyanm Karadenizin 
cenup sahilinde baskm §eklinde 
hava hücumlanndan korkusu yok. 
tur. Bu suretle bCT iki tarai do 
Türkiyenin bitarafligmdan istifa
de etmekte, binnefs Türkiye ise 
hiç olmazsa z:aman kazanmaktadir 

Diplomatlarm Ankaraya gid~ 
geli§leri bu sabahki Londra mat
buatmda müteaddit tefsirlere yol 
açnu§tir. . 
,~ • .-., o .. y 1:>aracoglu tarafmdan 
kabuI edildikleri s1rada !randa 
ika:n~t eden Almanlarla 1talyan
lanr. tahliyesi için kolayhk.lar gos
termesini Türk hükûmetinden ri. 
ca etm~lardir. 
-----------
§llllllllll §Ovalye haç11lJ. verm~tir. 

Berlin, 3Q (A.A.) - D.N.B ajan
&l.llln ogrendigine gêire, Alman kit
alanrun Reval'a girerken kar§Ila§
tiklan manzara, SO'V)'et kuvvetle. 
rinin takip ettikleri hatti hareket 
hakkmda tam bir fi.kir vermek, 
tedir. 

Limanl.11 etrafmdaki doklar tah
rip e<iilmi§, silolar yaruru§t1. Mü.. 
teaddit Sovyet harp ge!IÙleri ba. 
t1rilm~ ve yana yatm'ib . 

erninalim hahrlatm1~tir. t k . 1 · beleiêye, parti erki:'\n.1, mü""5csat yepe,..;n garp sahiline -annadan 
Eden Türkiyemn barbden sonra e me arzusunu oes1em1yor ar. imda katelti ~1 p· rlu yolu anla•a he<le bulunan kuvve'. lerinin diger •4• • 

Ancak, petrol kuyularmm muha. rak Türk ordusunun ve büvük >el miidürleri ~eref trlbünii.nden mera- Alman lopçusunun isabetli ale§i 
enternasyonal i§lerde muhim btr 
toi oymyacag1m 1lâve etmi§tir. 

· cepbelere nakhne ve §llllalde mev 
fazasm1 ve Rusyava sevk•yatm te lcr:nin eserinde yürumekle dev~m simi takip elmi~lerdir. . . kaf§ISmda kmlml§hr. 

Reval garmda da ayni manzara 
ile ka~i.la§tlnu§br. Burada, birç<>k 
barp malzcmesi ve silâh va"°nla
ra yükletilini§ti. Top ve tank yük
lü bir tren hâlà gann methalinde 
bulunmaktad.Ir. Bu trenin loko.. 
motili, &gir bir bombamn isabeti 
neticesinde berhava olmu§tur. 
MACAR A.JANSININ TEKZ!Bt 
Buda~te. 30 (A.A.) - Macar 

ajans1 bildiriyor: 
Eden. Atlantik koinerar.sma ge. 

Çere!< demi~tir ki: 
•- Bu tanhî toplanl!da, sulh 

Mânlar1 \•e ayni zamanda harp st
tatejisi gërülmü§tür. 

Harpten sonra, Avrupa, bir kaç 
devJetin nazizm Caaliyetlerine tâ
b1 mmt:lkalara tak!;im olunm1ya
takl!r. 

Harpten sonra, Almanraya kar§l 
haa, hareketimiz, a§ag1daki iki 
p, <ns:pe dayanacaktrr. 

1 - Almanya, bundan bôyle 
herhangi b1r tecavüz te§ebbüsün
rle bulunam1yacak b1r vaziyete 
konmahdir. 

0 
- Almanyanm Avrupa 1çm 

~ir yük te§kil edecek ekonomik 
1~1lliblâline müsaade edilmemeli
d:r. 

Eden sozlerini l>itiri.rken, Bri. 
~anya imparatorlugunu bu karan
'k günJ.erde idare edcn ba~vekil 
t;orçili medhüsena eylem.if ve de
"1~tir ki: 

•- Winston Çbrçilin gôsterdigi 
~enilmez cesaret1, herhangi diger 
;r •nsamn gostermege muktedir 
~•dugunu kat'iYy<!n sanmiyorum• 

Sovyet tebligi 
~t~kellcr esnasmda 15 bin insan 
ll- lnPÇu bataryas1, 22 tank, 84 ote>
fy ._btl ve mtihim miktarda silàh ve 
S <Uhil!'mat ka) betmi§tir. 

Il() 'I'AYYARE TAl!RiP EDÎLDI 

~ ~~o"ko,·a 30 (A. A.) - Dûn gece 
Sovyct tebligi: 

t'<! ~•etc hulunan kali malûmata go 
te'! 21 - . 27 agustos arasmda tayya 

er1rn1z hava muharebelerinde 
\oey 
t~ i3 hava mcydanlarmda 500 den 
tn~ a Alman tayyaresi tahrip e!
t•itir. Ayni miiddet zarfmda 262 

· · d. ·orlar B 1'k1· nnk . · . . . . . . eut tehlikenm ortadan kalkmasma H1T 1N !KA mmm1. arzu e 1) . · u , •doccgin: bu- daha tey1t eylem1~ Meras1me 1stiklâl maf§ile ve bay- • , • •. • . . LER TEBR TI 
ta bar1c1nde, mutte!1k kuvvetle. tir k ,_ 'desile ba•larum•t·r Mïtea· 1 rmkan vereceg1 mul.ahazasile Fm Berlin, 30 (A.A.) - Viipuri'nin 
· · 1 t d b ·1· · [ ra "'~"' ' ' · • ' i· diyanm telebctl!g" 1 münferit r~n garni~on a_r~ ranm a 1 1 '§ e. Müm 'az Fa;!, Fenik, Hava Ku- kiben âbideye çe1enkler konmwi ve an . . Fin ordulan tarafmdan kurtaril.. 

rme 1mkan n1sbetmde az kariça. rumu namma bir nutuk süv'eir'• • b 1 • 1 sulh '~me pek de aleyhdar olma- mas1 münasebetile, M. Hitler, Fin-

Almanlarm Macar hükûmetin
den yeni 5 f1rka seferber etrnesinl 
talep eylecliklerine dair Moskova 
kaynaklarmdan verilen haber, ta
mamile as1ls1z bir uydurmad1r ve 
Sovyet propagandasmm mânasiz 
ve çocukça masallarmdan bi.rilli 
te§kil eylemek.tcdir. 

kl d 
. · 1

'3' 1 ardu nam1na, en gr-!lç st1 ay, egmen d kl diliyor 
ca ar 1r. vc Kurtulu~ Sava~mm bü~'Ük kah 1 . '. . .. _ , 1 _nn. za?ne · landiya Reisiciimhuru M. Ryti'ye 

AJman sefaret heyeti, irarun 1 h t 1 . 1 Cezm1 Aydogan, he> ecan dolu gu_e. Fmlandiyanm bu sulh arzusu . raman annm a ira arm1 taz1z e- . • . . ve Fin ordulan Ba§kumandam 
bitarafhgma Jdil olmak uzere derck bütun ulusça kahrar.:an or- b'r hitabe mid ebm1~tir. Genç su\;ay 1 Fin kuvvetlcrinin tahribine ve Mare§al Mannerheim'a hararetli 
kalabilccek ve ancak Almanlarm dU\·a l:aqi duyulan inanç ve sük. zaman zaman alk,~larla kes1lon nul. b;r taraf.an Ruslarla harb~dcrken tebrik lelgrali çekmi~, aynca Ma
siyasi masun:yct perdesi altmda ran du,·gula·ma tercüman olmus kunda eu:ümle §Unlar1 siiyledi: diger taraftan Fin ve Alman klla re~l Mannerheim'a demirhaç ni. 
casuslu1< yapmamas1 için tedbir· ve ordunun büyük bayramm1 kut: c- Say1n komulanhr1m, k1ymet· !an arasmda devam eden anla§ma 
ler almacakt1r. · •m1•l1r d la . 1 • ih t k g m· · ' • · li silâh arka a§ nm, aziz vatandar maz iga n aye verme - a ·es : 

1K1 !!ASThl .. KU:';lfu'IDAN Hatiplerden sonra Ankara garni istihdaf etmektedir. 

. GÔRU$TU . ·on komutam Korgcneral Hüsnu·· ;arim, Al J k -~'-' d .. 'd 
S 1 30 (A A r h Bu~Un yinc ünl•ü , .• •evimu bir man arm enu .... n en urru -

im a · .) - . ran cep f- K1lk1sJa siiyledig1 r.utukla Zafer var olduklan F;n mai-e§all Man-
sinin ~imal k1smmda lni:iliz i~ga' bayramm1 kutlam1s ve demi,t;r günü kutluluyoruz. 30 Aliu•tos za. nerheim, F;nJ5ndcya ve Alman k1-
kuvvetleri kumandam dün êigle Büyük milletimi~in tarihi zafar fer bayranlln·n 19 uncu. donüm Yl· talan arasmdaki münazaay.. iskat 
den sonra Kerman~ahda Iran ku,· ki: hm tatmak gi.bi bahtiyarhga nall o- için cepreye bususi bir seyahat 
vetleri ku..'!1andam ile b1r mülàkat !<>rie doludur. FaKat bunlarin ba- luyoruz. istiklâl Harbi Türk mille- yapm1~tir. 
yapmi§llr. z1lar1 daha yüksek degerd<·dirler. "'-iran kuvvctlerinin terhisi için ti için zafer veya O.iim mücadcilesi Finlândiyahlar, evvclce Rusya-

Milletin korkunç C:urumlardan kur ;_-"·,. On dokw sene eVV>el bugu"n bu .va terkedilcn arazini!l tekrar ana-
memnuniyet verici anla~malara va u 

1 t 
asma sebep olan zalerlerdir zafer çelen!!ini baslar mizm iizerine vatana ilhak edildigini ·;e atik · 

n ml§ ir. k · 1 • • • barbe dcvam 1'çin h1'ç bir lüLum 1 
ingiliz kuvvetleri Kerman~aba 1' iz en urnn tunh boyunca gok. takm stik. Tarih boyunca büyiik za-

Jerde ''a•arlar - kalmad1g· 1n1 n1m resm1· olarak 
vas1l olmu§lardir. Burada bulunan• " ' · ferler yaratan Türk kahramanlar1 
bütün lng:liz tebaalan sag ve sa- Ergenekon za{eri, Malazgird za. sêiylemektedirler. 
l.im olarak bulunmu<lardir. feri, Kosova za{eri gibi Dumlup1- ~ibi bu istiklâl Sav3fl1TI1"'1a bir 

• nar zafe · d T ·· k d k Türk bii~üë-ünün yoklugu var ede-
SOVYET !LERi HAREKÂTI ri e ur yur unun ur. , 

Moskova 30 (A. A.) - Tass: 
29 agustosta. So,-yet klt~lari $a· 

habad'1, Pchlev1'y1, Bendergei'i 
ve Mé~hed'i isgal etmi§lerdl.r. 

TAHRANDA ÔRFÎ iDARE 

Tahran 30 (A. A.) - T<1hrnn rad 
yosu, Tahranda Ôrfî idarenin vc 
geccleym sokaga ç1kma yasaqmm 
ilànm1 bildirmi§tir. 

T AHRANIN iDARESi 
Kâbil 30 (A. A.) - Tahran rad.. 

yosu bu sabah ll§ag1daki haberi 
ne§relrnÎ§tir: 

Bundan bôyle, Tahramn idare.. 
sini Harbiye Nazm eline alacak _ 
l!r, kumanda orduya verilmi~tir. 

Nizama muhalefet edenlcr, askeri 
bir mahkeme tarafmdan muhake
me edilp idam cezasma çarp1lab:. 

leccktir. Askerler, lüzum hisseder 
!erse, s1vil ikamctgàhlannda ara§

tulmasma sebep olan zaferlerimiz. 
dendir. Bu za!erimiz, Türk ordu. 
sunun, Türk süngüsünün üstün 
>elmesilc cldc edilmi~' i r. 

Korgeneral Hüsnü K1lk1~. Türk. 
lügiin yajamas1 için sava& mey:tan 
'armda kanlarm1 ak!lm1~ ve can-

rek kazand1g1 sava~lanlan biridir.• 
Genç suhay istiklâl Mücadelesi . 

nin k!S3 bir tarihini yapt1ktan sonra 
nutkunu §Oyle bitirdi: 

c- Asîl millet.imin ev!â.tlar1, 

Tiirk ad1 ile 1flihar edilen bir dev 
ri ya§iyorcrz.. :Su mukaddes kclime

'ar1n1 vermis olan komutan. suba· 
Ye erlerimizin mubarnk ruh"arn: ':lin asalet ve kudre~ni ba§tm:z1n 

qnmak için mcrasimde haztr bulu 7cr:nde tafd1g1m1z ba~buijumuz 
nanlan bir dak ika ih•iram \'akfe. 1 ve l\Ellî $efimizin parlak goz'erin

sine davet etmi§ ve i~romu dol- lden her zaman okwnak mümkün· 
cluran on brnlerce halk bir dak.ka dür. 

''Dkla \'e derin b:r hu~ içinde a
ziz kahramanlanmlZln hatiralan. 

m taziz eylemi~tir. 
Nutuklan mütcakip harp ve ye 

dek subay okullan ile Ankarada 
bulunan diger piyade, jandarma 
süvar; alaylarile topçu ve motêir
lü birliklcr, s1k sik ve siirekli al-

Arkad~lar, 

Sakin, v~kur Türk toprakliarnm 
ii'l.Crinde gôz ka >a~t·r c1 hayranl.J. 

gm1 pari par:! sl:Ldiran günc• kadar 
parlak yüzlcrhniz bu hür toprakla

rm hakikI sahipleri oldugunuzu her 

zaman oiootermege haz1rd1r. Millî 

milletin orduya inaruni 
tirdikten ve Elbedî ;;<f 

tebarüz et
Atatürk'ün 

haliras1 onünde hürmetlle egildlkten 
•onra, Milll $efin etraf1nda biilün-

mez bir bütün halin.de toplanan 
Türk milletinin, içinde ya~dl.\:'miz 

mi~kiil d<>virlerdoo §erefle ç1kaca. 
~1n1 temin ed.erek sOzlerini bitir .

1 
mi~ir. 

Müteakiben geçidresmi ba§laml§

t1r. Piyadelerimiz., süvari1erimiz, 
topçular1m1z, dcniz ve muhabere 

k1talarim1z. z.1rh4 te~kkü'Ierimiz, 

h•va dalï bataryalar1m z büyük bir 

;nt;za.m vc alk~larla ha:kin tezahü
ral! aras nda geçmi§lerdir. Geçid 

resminin devamt müddetince hava 
birliklteri sahan·n iizerinde dola§ . 

mij ve muht.!hf hareketler yapm1§

lard1r. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000-Türk. lirasi. 

~u be ve a jans adedi: 285 
Ziraî ve ticad her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikrami:re 't'eriyor, 

Zlraat Bankasmda kumbarah ve lhbarsu: tasarruf hesap. 
lartnda en az 50 liras1 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 

lrur'a ile a§a~daki plâna gare ikramiye da#Jttlacaktir. 

' A. 1,000 linh.k 4,000 L 11109 Aolet 50 lirahk 5, ... L 
4 • 500 • 2,000 • Ut • ü • ,,800 • 
t • Z50 • 1,060 • 

40 • . lot • 4,0~0 • lH • Z8 • a,l!OI • 

DOKTOR ••••tit l1rrr.alar yapabilcceklcrdir. Si vil 

eyzi Ahmet Onaran'' a!iali buna mümanaat etmiyecek
tir. Butün !ran matbual!, askeri 

Yaremiz kay1pl!r. $efirnizle, miUctimizle, cümhuriye
k1slarla karsilanan bir geçit rPSmi 
yapm1~lardir. Geçit resmini Kor. limizle, komutanlar m1zla, sizlere 

~"neral Hüsnü K il k §, yanmda va. da'ma yük.•clm<>k, daima seslerimi -
li muavini Dilàvrr 1ldugu halde zi i~ ' tlirmekte devam edecegiz.• . 

Tornne saat 12 de, 21 pâre top ab
larak nihayet verilmi~tir. 

Ôgleden sonra ve gece de §ehri . 
m:zin tekmil Halkevlcrinde mera . 

;,m yap1lm·§t1r. Hava Kurumu iU· 

'eleri taraf1ndnn da gcce zen.gin mil 

sa1nereler verilsm.i§tir. 

DiKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir 11me içinde 50 lira.. 
dan ll§ag1 dü§tniyenlere ikramiye ~lkhlt takdirde % 20 fazla.. 
aile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa Il mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikân11n tarihlerinde çekilecektir. C:il.niYE VF. ZÜIIREVÎYE ! sansüre tabidir, Bütün toplantilar 

(Il ~lt'TUIASSlSI k d'l . l S'l"h t ak 
,., •b1àli) Ank>ra caddesi Cagal- yasa ~ l IDl§ ir ' a a§Im 

1 Yoku~u Kt)fe ba$mda No. 43 mûsaacit?~ .. ancak askerlere veril· 
. ..,iii;;,_IÏiiiiÏllÎÎ;m.iliiïïïli.ïlïi.iiiial m1~tir. · 

takip eylemi§lir. \ Bu nulka ist~nbul koinuta'.u Is-
Har:ciye Vc': il _$ukrü Saracoglu 

1 
hak Avm Akda •, k"a. ve vec:z bir 

ile Gümrük ve Inhisarlai· Vekili nutukla mukabde etl!. Komutan, 



- -_ -----===---- -- -. 

Ticaret Türk Anonim __ ~irk eti Idare Meclisinden: 
DÜNKÜ NUSttAMIZDAN DEVAM • 

; l 

Madàe 78 - Î§bu esas mukavelena- 8 inc1 Fas1l • lnedatln ~irketi ilzam edebilmesi içln mahalde ber eûna tcbligati kanuniye- metgâh go termiye mecburdurlar. Ak- bir ~ehirdc akàeder. Bu içtimalann en tden mürakiplet ist~fa etml~ s~ylhrl~ r. 
n.elerde icra ed1lecek ber nevi tadilât c>ïrketin feshi t:e tasjiyesi ,bali tastiyede bulunan . Bolu. Orman nln !§"an için bir ikametgâhi kanunî siyonlarct 11 dolayi Sirketle aksiyon sa- az ayda bir yapl.lmas1 mecburîdir. iç- VAZiFELERi: . 
rreclls! idare tara!lndan Ticaret Vekâle- 't l~letme Turk Anonlm Sirketlnlll Tas- intihab ve iraesine mecburdur. bibi ara~1nda cereyan efkcek muamele timam muteber olabilmesi lçin âzânl.ll Madde 33 - Mürak.ipler ~irketin bU· 
tine tasdik ve sicilli ticarete tescil ve . :t.fadde 92 - M~clisi ï?are ber bang'. fiye_ Memurlan) ibaresinin ilâvesile Madde 105 - Her bangi bir hisse- için :irket Merkezinin bulundugu yer ·''ar1'lndan bir fazlll>imm huzuru ~art- tün lrt,,aplarmi \·e muameleJerini tetl 

lelûsul ilân ettirildlkten sonra mer'i b1r sebeple &lrkctm !esih ve tas!iyes1 tasfJye memurhJn tarallndan imza e- dar §irketin umuru muamellitlnda gfü"_ .kametgiih mahalli say1hr. tu·. Kararlar mevcut âzânm ekseriyetL klk \"e mürakabe etmek salâhlyetln 
vc nafiz olur. muamelâtuu veyahut devam1m mûza- dilmesi ~artllr. dügü bir yolsuzluktan dolayl ~irket mü- SER1\IAYE1'i..~ ATTIRU..MASI: le ittili.az olunur. Reylerde mü~avat ha- halzdirler. Bùtlin def1.erlerl, muhabere 

l\Iadde 79 - Heyeti umumiyelerde kere etmek üzere heyeti umumiyeyi Madde 100 - Slrketi müniesihanm messileri veya onlardan biri aleyhine Madde 13 _ Umumi Heyet Sirkct !inde keyiiyet gelecek içlimaa tallk evrakml, zabltnameleri mahallinde ict• 
1cyler el kaldlrilmak suretile ~·er.lir. davet edebllir. Bu içtimntarda (62) nci mevcudu, düyunu tesv.ye ed1ldikten ve doJtrudan dogruya ve ferden ikamei <ermaycsini yenlden aksiyon ç1karmak olunur. Bu içtimada da reylerde müsa- kik \·e murakabe edebilfrler. :.vt:üratcip• 
Ancak hazir bulunan hissedaramn tem maddcdeki nlsab1 içtlma ve ekscriyet a- inf!sah1n üçuncü iHlnmdan ltibaren ber dava edemez. Ancak (53) üncü madde surctile blr veya bir kaç deia artllr- vat olursa yapilan teklif reddedilml:; lei· ~bu statü \e Tkarct k:munu ,·e· 
s11 cttikleri sermayenin on da blrine ran1r. sene mürur ettikten sonra hissedaran ahklimma tevfikan ikamei dava oluna- maya salàhiyettardir. Ancak sermaye- addolunur. Azànln yekdigerlerlne ni- air kanuni hükümlerine gore yapacak• 
mahk bulunan bir veya bll" kaç hisse- .Madde 93 - Müddetin h!tam1, §irket arasmda hisselerine güre taksim olu- bilir. nin tam::im; !ah.sil edilmi~ olmactikça yabetindc rey vermeleri calz degildir. i::iri tetkikatln neticeler:ni ve <cneùlC 
darin talebi üzerine rey1 h:t!iye mt..ra- sem:ayesinin ik.i sülüsùnùn z::iy1 olma- nur. Defterlerden veya makbûl sa!r ve- Madde 106 - Sirket 1$bU esas mu- yeniden arttmna kararl \'crilemez. Ser- içtimalarda cereyan edcn müzakere- bilânço \"e kâr ve zarar hernplan hak· 

C. 
-t mecbur1"d'p· h ks d 1 k tin h 1· "kt d · Id kl 1 • 1 b tl k t 1 · · leri ,.e l•tirak eden âzânm isimlerini mü kmdaki mütalealarim bir raporla umtl• ~ ~ s1 veya ut ma a 1 § r e usu li ve- sa1 en aym o u · an an a~i,an e•has kavelenamey ta et rere a eb edecck mayenin arttlnhnasma karar ~ enldig1 
M dde 80 - Mecllsl idare ve mürakip ya husulü imkânmm zevali, hissedaran taahhü,Uü mektuplarla isti!ay1 hakka hlssedarlara ita cyleyecegï gibi elli zaman llrttmlan klsmm tamamen t«- beyyi~ bir zabit varakasi tanz!m edi- :ni heyete bildirmek mecburiyetlnde• 

rnporlarùc senelik bllânçodan ve heyeli adedinin be§den a:;ag1ya dil~mcsi, da- davet edilirler. icabet etmiyenlerin ve- nüshasm1 bir defaya mahsus olmak Uze- ahhüt ve lmza altma almd1.,~ma veya lerek Idare Mecllsi karar deftenne der- dirler. l\Jürakipler idare meclisi içtimD· 
UmulT l

·ye zabitnamelerinden •·e hnyeti· cedilir. Ve celseye i~irak eden âzâ ta- l::innda reve i<tirak etmemek •artill • , yinlerin talebi, iÏrket mukavelename- ya haklan muh'ellfilnfih bulunanlarin re Ticaret Yekâleti.ne lrsâl edecektlr. diirtte blr veya !azlusmm tahsll olun- J " • 

m<-zkürede haz1r buluuun hlssedaranm slnde bir sebebi !esih tuyin edilml:,; ise al::icaklan mutcber b!r Bankaya tevdi Madde 107 - i;;irket lstatistik j, 9 - duguna müteallik muamelelerin icra ra!indan imzalamr. Kararlara muhallf hazir bulunabilirler ve münnsip gèirduk 
l'sami ve mlktan hisselerlni mübeyyin onun tahakkuku, §irketin \iger bir ~ir_ olunur. resince ita k1hnacak nümunesine te\-- ediJdig!ni bildiren vesikalarin Îclare olanlar muhalefet ~ebcplcrini tasrlh e· !eri tekliflel'i gerek idure meclisl '

6 

cehelden musaddak dorder nüsha he- ketJe birle~mesi, ~irketin Ulâs hallerinde Madde 101 - Kanuna ve 4bu esas !ikan ber sene muamelf.tlna dair blr Meclis! ve Mürakipler tarafmdan mü~- derek imza etmek mccburiyetindedirler. gerek umumi hcyet ruznamclcrine koY· 
)eti umumiyenin son içtima gününden mcclisi idare hissedaran heyeti umumi- mukavelen::ime ahkâmma mugaylr ha- istatlstik cetveli tanzim ve Vekâlete terek blr btyannamc ile Ticaret Vekâle_ Bu zabitlarm tamamen veya kismen durabilirler. Milrnkipler, k::inunlard

3 

jtibaren nihayet bfr ay zarfmda Tica1et yeslni içümaa davet etmege mecburdur. reket eden tasfiye memurlari •ürekàya takdin1 eyleyeccktir. tlne te\"CH E)dilmesi Jilzlnldll". ~uretlerini çikarmak icabeder. e, üçün- irazlh hâllerde, umumI heycti içtim:i
3 

Vek.:iletme irsâl ve te\"d k!llnacaktir, Hisseleri miktarl ber ncye ballg olursa ve üçüncil fah1slara müteselsilen mes'ul Madde 108 - Sirketin bllûmum me- SERMAYENÎN ARTTIRlLMASI cü fahislara ka~I muteber olabilmesi <lm·et etQlekle mükellett!rler. 
6 nc1 Fasil olsun bissedararun kà!fesl i~bu içtimaa olacaklar1 glbi tayin ve lstihdam ettik- murin ,.e müstahdemlni Türklerde1 ve HALÎNDE YENi ÇlKARILACAK lçin Reis veya reis veJdli veya umum .MÜRA.KiPLERiN ÜCRETi: 

He• b t e •y M~·cudat davet olunacaklard1r. i bu içtlmalarda leri e haSJn bu kabll muamelelerindcn tercihan Ticaret mektepleri mezunla- AKSÎYONLAR; müdürden ikis~ tarafmdan imza edil- Madde 34 - Mürakiplere 3659 sa:r
111 

~a a t s nev. e - "" d mes! lâznr.d1r. ldare Meclisi tara!mdan kanun hükùmlerii;ie g6re tezbit edile-" 
altm1~ci maddedeki nisab1 içtima ve abi kezalik ayni veçhile mes'ul ola- rmdan mûrekkep olacak ve ancak baZJ Madde 14 - Sermayenin arttmlmas1 

de:fteri ekseriyet aramlacakhr. caklard1r. mü1.ehass1slar Ticaret Vekàletin!n miL halinde yeni ç1kurilacak aksiyonlann mezun '·eya makbul bir sebeple mazui cek ayhklar ~erilir. 
Madde 81 - Sirket!n senei hesablye- ulmak~1ZJn mütevaliyen üç ay içt!ma- MESULÎYET: 

Yalmz emvali ~irketin toptan füruhtu Madde 102 - Ticaret Vekâletj Sir- saadeslle §ir~(·tçê muvakkaten istihdam nevller! vc §artlan arttlrma kararm1 1 rd 
i1 kànunusanlnin birlnci gi.münden ba§- hakkmda tasflyet memurlarma saUlhi- ketin esas mukavelenamesinden mil- olunabilecektir. veren Umumi Heyet tarafmdan tesbit a. a haz1r bulunm1yan âzâ istifa et- Madde 35 - Mürakipler, kanun v• 
llyarak kânununevvelin sonuncu eünù yet itaSina müteda!r heyetî umumiye tevellit hu~'"at hakkmda •1' ket .. Madde 109 - Kanuna ve i•bu esas edilerek Îdare Meclis1n· e lâZlm gelen m~ç addolunur. i~bu statli ile kendilerinc tevdi olunall 
hitam billur. Fakat b;rinci hei:ap bene- • ~~ • r uze- " RIY ASET: vazifclerin .i!as1nda kanunî hükümlCt 

kararlarmda (G2) nci maddedeki nlsa- r!nde mu··rakabe hakklnl haiz· di"r muJcavelenameye ffi""'ayfr ve !eshi 0 ir- salâhiyet verilir. Uumu-' Jieyet, yen1· Maddc 24 _ 
1
·dare si müstesna olarak ~irkelin sureti kat'i- · ... • "" Meclisi ber sene dalresinde mesuldür;er. 

yede tt.~ekkül tarlhi ile 
0 

senenin kâ- bJ ekseriyet aramr. Madde 103 - Sirket tesih ve tasfl- keti mucip ahv?hn tahakkukunda Ti- çikanlacak aksiyonlann lmtiyazh ol- ü:tân arasmdan bir reis ve bir reis ve- BJ;"o;,ÎNCi FASJL 
Madde 94 - Fesih ve infisah, lflâstan yesine mu"'tedai·r heyet· um 1· Aaret Ve""leti tarafmdan !esih davasi masma karar verdigï takd1"rde bu 1·m- ~ 

nunuevv~inin sonuncu günü beynindeki i um ye mu- ~ "" klli seçer. Reisin vazi!es! celselerde in- ADÎ VE FEVKALADE '""'1UMI. 
gayri bir se be be müstenît ise meclisi karreratJ 1icilli tJcarete tesçil ve ildn ikame olunur. tlyazlar1n nevi 'e n1ahiyetlerini de tes- . "" 

müddeti îbtiva edeceJi:tir. idare birer b.afta tasùayla üç de!a ilâ- olunur. bit eder. Bu akslyonlar bedelinin k1s- zibat1 ve müzakerelerin zaptedilmesini HEl'ETLER: 
Madde 82 - Her alti ayda bir &irke- nat yapacaktir. 15 Subat 1928 men taksitle èidenmesi kararla~tinlml§ temin ile umwni heyet içlimalanna rL 1 Madde 36 - Sirketin ak~iyon sahip• 

tin mevcudat ve düyunatmi gosterir Bu il.:i!Jnameye s!rket dayinlerinin 9 uncu Fas1l Hattat zade Mehmet Tah!r, Üyas za_ Ise mlktar ve tediye ~ekillcri ve vak- y~et ~ti~ekten ibarettir .. Kâtipl!k va- !eri •enede en ~z bir deta umumi hcyel 
mecllsi idarece bir hulâsai hcsabiye iirketteki hukukunu nihayet bir sene de Sükrü, Nuh zade Mehmet Vas!i, Si- tinde Odemeyenlerin haklarinm sukut z1fes~ az.ada.n. veya bar1çten birlsine halinde içtima ederler. Kanuna ve j~bll 
tanzim edllerek mürakiplere verllir. zarfmda bllmüraeaa isbat etmeleri lü- Mevaddi Milteferrika listlreli zade Muharrem, Dimag zade edecegl idare Meclisinin kararile An- ~evd1 ed1Jeb1l1~. . . . statü hükümlerine muvaflk surette iç-
Bundan ba§ka ber sene nihayetinde bir twnu dercolunur. Madde 104 _ Sirketin eerek faaliyet Murtaza, Çatakh zade Zeki, Aglac1 za- kara \'e diger bir ~ehirde çlkan en az lA~ECLIS~'IN VAZIFE VE 

1 
uma eden wnumi heyetler bütün akslyC'n 

mevcudat ve muvazene defteri tan2.im Bir senelik müddetin mebdei üçüncü ve gerek tas1iye esnasmda ~rket umu- de Sadùr, Saa~1 za_de Z1hni.' D,_uhan. i 1 iki ga. zet-0 ile Win olunur. A.ksiyonlar S ETLERI: j e
1
aanhaiplerini ten~s~l •. ~.~~r. Bu s~•t' !~~-

edilir. Mevcudat ve muvazetJe defteri, ilânm tarihi inti~andJr. runa müteallik olarak ~irketle hisseda- «&de Fettah, Ç1zmeci zade Sukru, Gü- bedeltne mahsuben tediye olunacak tak- Madde 25 - ·-- ~~ 'P Jfill~ ··il.ünê!an ~ ·;, 
bilànço kâr ve zarar hesabatl heyeti u- c t ra a a d t h dd"' ' ..,aye meclisi idare bu vazites!nl ila. n r sm a e a us edecek ihtilâfat pell. zadç .M,e~11Ju....R'l:l1.&t<\;' ~ •itlP.~ .h" 0

'-··•··--'--. •-"-• -.u•";'.Y""':'1 I uclW mü- ay içinde ve senecle her ha1de bir de,a 
%1!"1~-r.~.~~~!':.. için tay!11_e_!~~~ ... ~~~ etmez .,..!Yahut hey.~t.i_~•!Wm1Y"l!illu1ü 1 S~il.Jp,.e~lrlfdf ir 'bm&Ji lhtùfifatm zad Sfikrü ..,_~ d '.Mehmet Fahr' teeyid1 karannda tay1n olunur. IstenJ- zak.c-re toplawr • .Bo içtimada ~ketin bir aeoe· 
t:ir!mda 1irket merkezio.e münicl'l!Ila mukarrerat a.lâkadaninca malûm olmak halli dahi kezalik §Îrket merkezinin e '"""'"~ zi e i., len "t.Jeri \1llc · e .. ~ aksi- lik muameleleri ile bi!Anço \e kàT "e 
rnevcudat ve muvazene defteri'.nl kâr üzere ilân olunur. bulundulu mahal mahkemelerine aittir. Penbcci -zade Arif, Arapkirli zade Ke- yon sahiplerinin haklari Sirket tara!m- kul=all.arm tuan:u! e :i:.arar hesaplari tasdik edil.erek k.ar.il"3 

·e :zarar hesabuu bilânçoyu mürakiP- Mad.de 95 _ j bu esas mukavele.na- Bu kabil bir ihtllàflll 2Uhuru balinde mâl, Nuhzade Salih, Bny;;.CJ :z.ade Ahmet,· dan ihbarna1I1e tebligi.ne lüzwn kalma- ~e 1rketin mcv.i;uu ile alakadar her e- baglanir. Fe,·kalâdc unmmi .heyct, · • 
Jer ve mecllsi idare rapor!arlm tctldk mede mubarrer müddetin bitammda mahkemeye mùracaat etmi$ olan bis- Terzl Hael Yak11p zade Ahmet, Koca dan sak1t olur. Tediye için verilecek \i ak1tlerîn ve muamelelerin icrasmda 1 kct 41erinin luzum glistereceï:i baller· 
ve bir suretlerini ahzedeb!lirler. veyahut ber hangi bir sebeple vaktin- se<\ar, §irket merkezinln bulundugu Veli z<ide Hafiz Ahmet. müh1et yukarldüki iJân tarihînden itl. ·;ctare mecllsi mutlâk bir ~alâhlyete de ve zamanlarda toplan1r. 

7 nci Fasil dan evvel $1rketln feshine heyeti umu- baren en az bir aydir. mahklir. icabmda sulh olmak ,.e ha- it;TÎMAA DAVET: 

T. T .. k A . ~ . k t' BEDELÏODEN1\ŒYEN AKSiYOr<.'LA- ' Il . . 1 •1 dd 37 u . }J t dl . ti Temettüatin sureti taksimi mlyece karar \'erlldigi takdirde heyeti t n 1 r e 1 kcm t..~ym etmek te idare mec Slnlll "a e - mum1 eye a IÇ • 
umumiye de tas!lyenin sureti icras1DJ 1care ur no lm RIN SATIL~IASJ: rnlfth:yetlenndendir n.alarm1 mutad zamanlarda idare mec· 

ihtiyat akçe~;. . tcsbit ve bu muamelâh ifa edecek ~ü- !\1?dcte l~. - Te~.yesi· l~z1m gele.~ \ c) - ~rketin dahili muamelâtinda- lis nln da\'eti ile \"C bll mecLln davcl 
Madde 83 - Sirketln muamelah ll- rekâdan ve ~ûrckànln gayrismden bir •• •• laks1tler muddeti 1e1nde o<l'.lnmedig1 ki lntizarnm temini içm i.cabeden tall- etmernesl halinde mürakiplerin vcya 
umiyesmdcn mütehass1l \aridaUan vcya bir kaç tasfiye memuru ve bun- S T A T U S U takdirdc Sirket, borçlulara kar~l halz matna•11enm tanzim \'f tasdiki idare Ticaret Vekâletinin da\'eti lie lçt!111a 

~·âfre1 masraf tenzil ed1ldikten sonra larm salâhiyetlerini taym eder. Ve ~ •• oldug11 haklara hale! gelmeden tak it- mcclsinc aittir. edt>r. 
kalan tcmettùati sa!iyenin e\'\"elâ yiiz_-, t.nsfiye memurlarlnm mü!nferiden ,.e BI• RI• NCJ• FASIL , TESEKKUL leri \'erilmiycn aksiyonlan satabilir. Bu 1 ct) _ Jdare l\teclisi ktbcden direk- Urrurni HeycLn !e' kalâdc içtimalutl 
de be$i ihtlyat akçeslne tah ls \'C saru- müctem:an bareket etmclerl hakkmda "1.iretle s::iulan aksiyonlar ipt:il edile-1 ti!len \ ererck her hes<ip Fenesi son un- keza idare rr.ecfüinm cla\'etl üzcrinO 
yrn it!a edilmemi~ olan hJ~e senetle- itt•hazi karar eyler. Bu hususa mütedalr ..., rPk ahc1>1,1a yen! bir aksiyon ver.lir.

1 
da kanunen muktati b1lan<;o , e kâr ve 'uk11 bulur. Su kactar ki ~:rket f~n,.3· 

rîni".I bedelleri tesviye olunan klsirma 'kararlar tescil \'e ilân olunur. Heyeti u- YENi• (."EKLi·.· bC•"l''\!.Jen re~ülmal ve bilcümlc 
1
1arar hes<:plari.u tanzim ett1rir \'e bir ~"l' n;n en az onda bin klymctindc al<• 

yuzde b~S nisbetinde birin~i tcn:etta 'mumiyece tasfive n:emurlan lnt hab e_ ~, 1: •ar tènz!J edildik1.en sonm b~.ki- , enellk muamelâta rr.ütedair hazirla- s1yona rnalik olan aksiyon snh.1plerinin, 

k !a et decek mebali" ilr z e- ' ycsi nksiyonu wlllan kimscye verilir. yacaii1 raporu ile birlil<.•c umun1! heye_ mucip ~ebepleri ha\1 tn!eplerl tizerine 
1tusma 1 Y e . " . ~ clilmcz e tasfiye 'ezaif1 meclis! id~" ta- ., . . . 1 "' • d Jdikten sonra baki kalan klSlm. ra::. ndan i! olunur !\Il ES I~LER. ::>ah~ bede~i § rketin matlùbpnu 1,t1fa. e takd1m eder. !dare meclisi ,·eya müraklplcr umu1n1 

% 101\tues•.i<le.re, '·
1
,dd. 

95
a Ta 

1
-. e . Madde 1 - iki.nd maddede yaz1l1 maksatlarla tücl-ard:m Hattalz::de Ta- :•ii kùfi gehrez'e noksai:1 nync~ taleb e) - Bu \Ill rc \e >al:1hiyetler tah- heyeti favk::ilâde iç'irraa da,·ct etrnel< 

.. J.~ '' e - S iye n1 ffiUlht.iJ \311;.J- · •. - . • • . . h olunur 1 b · t· d d. · t.•t ) 1··cn-'/o 10 Mecl1si Idare Azll~lna; f Je . . kd . ct d 
1 

hJr, Ilyaszade ~ukru, Nuhzade Mehmet Vasf1, Slh hrehza<le Mu arrc1"1, Da- I .. · dldi o!msy1p tadad1dir mec ur,ye m e l•.er. "- mez c 1-:;e 1 • 
. . d . e nm ye · 1germe evrc emez er se 1 ç t kl d z k. A' d k S t cl H Z" · Rt:"ll l\X JJAKKI· · TLERI. · l et \" kâ' i· b d 1· b ll % 5 Med1 i Idarenln tesb1t e ecegt ba 

1 1
. t a . nagzacle • rurtazn, a a 1za e e 1. g ac1zade Sa 1 ·. na ç1za e ac1 1 ·li, " · · · SA.LAHIYE X DE\'RI: r · e ' 1 u ave • yapa 1 r. 

iek.lde !kramiye olara. menourine ve "! z ?r,'IU~ ~e. mdinMbe. al i. n'u Y)b·e.neknm Duhanizade Fettah, Ç z n<' i7.;idc Hac1 Sil!·rù, Küpeliz.:de Mehml·t, Emir Ali Madde l6 - Ycni <;lkanlacak ak 1- i Madde 26 - id<•re Meclis, Laiz oldJ- iLAXLAR: 
1 nSJ 1ç:n iç.enn en 1r m .,..e,·a 1r :i- · . . • yonlar• •at1 al •k h l t M dd · 8 U 1 ~ t si mu esati bavrlvc-ye; e ah t b h h • kil d zade H:ic1 J mail, Yùzb tzade Ali R•za, Abd! Agawde Mehmet ve Haf14 , · n • m.. ususunc a n.e, cu 1 j!11 iktidar 'e Ealàh.iy~tin munyyen blr n e J - mum 1.eye ru1.na01e ' 

c.;, 
75 

ikm~i Ïussei temettU olarak b 
1

1 

1~ Y u ir 
8 1 8 ari ,.,.,. e e- R(I~ u, Hac1 D<trmu'µade M~z:iffcr, A'aullah Elcndiznde Huseyln Fehmi, Leb- ak~iyon sn .·pler.nm rüçh;:n hakk1 var-1 k1smm1 icra lçln •asnh edecegi ~eralt l ldnre m~cll<I tarafmdan t..imlni ve 

l..is•c .enetleri eshabma tevz! edillr. Ir r. . . lc>biclzade Hakk1, S1p;J1•zacle Ismet, Ah ·uarle $ilkrü, Boyac1zade Mehmet Fab- .d 1 ~· Bu ruçhan_ hakkm1n ne kadar dail·~.nde âzadan bir ,·eyn b'r kaç1na i ·t1ma gununden en ;.z on be gun ('VV~l 
. fadde 97 - Tasfiye l"'f'r.curl;m $lT-, ri, Pen'-~-ï•ad~ Arir, Arapklrlizade Ke.nal, l':uh~de Salih, BO''!lClzacle Ahmet, mu<ldet ,.e ne g1bl §!lrtlar lçlnde kul-1 \'~'":t umum müJürc <levrecL l>illr. ilàn olurur. Bu ~uretle \"aki olacak 1· 

Madde (14 - Scnclik <temetlünU sa- In "'"' ~ ' ' 1 , ket ba~lamis olnn uml:ru n uamc-lâtm1 Terzi Haci Yakupza<le Ahmet, Koca \'e'izade Ahmet ile isbu •tatüye tevflknn lamlab<leceg nt Jda1e Mecli>i tayin e. ~U.\J. · \1l A.,11:.LliLER: lfml:irda içtima yeri, gtin \C saati te~· 
Cive b11inc1 h!Ssel teirettuUn tamam1- 1 • d - ikmal ve intaca salâhiycttar olup tas- ~ikanlat:"k ak lyonlar1n ahlplcn ura. inda bi • Ttirk cAnonim ifketb te•- cr. . .M~ddc "!.7 - bit f'dilerek da\'et \'C l•~itna günlcrl 
na kifayet ctmed1gi takdirde y !nu: ' - • SE ' f,ycnin icabatmdan ohnnyan ycnl n·J-

1 

kil o1unmuctur. RJ\IAl'E. 'J. · AZALTIL. MA. 1: . n) _ Îdare Meclisi âzâlar1 sah•cn dahil olmamak üzete J"tima gûnüncJCU 
mevcut tcmettü tevzi edilir. Hl EE.'da- 1 1 1 1 • ~· dd 7 u · · ' ame e ere gir smektcn memnudur ar. ma e l - m11m1 Heyet karan- arnkadar oldnklari hti~usl~rln niu· zalr."- cr. az on bcs gtin ev\'el Redn i Gazele vc 
ranclan hiç blri mùtcbaklslnin § rket G" tlkl · kd d 1 •fAKSAD kil' U 1\1 'd'" d ·k· · · 1 .. ~ · 1r1~ en ta 1r e bu muame âttan n •. : • \·eya mum u ur en 1 ·1smm e. ~ennaye azalhlabilir. Bu takdirdc rcsine istirak edemezler. cliger gazetelerden en az blr gazete iJO 
germnyesinden ilanal edilmes!ni veya t ll"d d k · 1· t 1 ·1 M dei 2 c· k t ' da 11 · la ,..! k 1· f. h · T • 1 e\·e u e ece mes u 1yct mü ese si en ' a e - ..,1r e <1i<JgJ • yaz 1 m11- iniza nni \'e .,. r e ln 1rma~m1 av1 1c.a1ct k.•munund;;. yaz_ il! e~kàl ve me- b) _ ictare M~·li'. 1· ·a·z··s• uinum·1 he- ilim olunur Uruumi hce.vtlerin içtimaln 
muteakip seneler temeuüatindan evveL k fi · · / l 1· •· k · t kk "J 1 kt n u 1 

l 
end enne aittir. arne.ler. C ~ lg •. J ei.we uzere e~e ·u o nca ir. i·a. 1me •. r1ayet. mecbw.1yeti vard1r. .i·etten izln al.madan kendi· "e'·a ba,ka- rma. dair olan. iJànlara .m.iiazkerc ruznn• 

ce tcdiye edilmlyen mlktarm tediyesin AKSÎ'l:"ONLAR '"E KUPO:N T ' • Madde 98 - Tasf:ye n:emurlarlnln ;tm1~t1r: ~ ' AH"lLAT lHRA~I. . n nam1na b1zzat ,·eya bilvas1ta ~irket. mcsmin derci mecburid1r. RuznamedS 
ta lep edemezlcr. . tayinile beraber mecllsi ldarenin sa!~- a) Mali, ticari, smai ve zira btr'"ne1oi RA1\IÎLLERi: Madde 18 - Sn·ketin Uumumi He-I ne ber hangi tir.a ri bir muamele yapa- gostcrilmiyen hususlar gorü~ülemez. 
Madd~ 85 - Heyeti umum•ye bir t.\yeti hitam bulur ise de mürakiplerin te~ebbuslere 'e jn~aat f;iahbütkrme Maddc 7 - Aksiyon salJ.ipler:nlll Tilr yeti t.::ihvilàt 1hracma karar vereblllr. ;,,nz. içTiMA YERÎ: 

devrcl hesab1ye zar!lnda ~as1l olu·p.I wzaüi nezareu tasfiye müddetlnce de- giri§mek. ltiye Cünoburiyetl tabiiyetini haiz olma-' Doyle .. blr karann al~ma>1 ve tatbik l e) _ idare l\Ieclisi reisi ve âzlisi Madde 39 - Umumî Heyetler sirke• 
\c\Z; olunacak temettuati saf1yenin b1r vam eder Heyeti 1 m i i k i· b) Bilcümle toprak ve h.ay\·an mah- Jarl §artt1r. Ancak tt>mettüler kupon- mevk11ne konmas1 içm Ticarc:t kanu- hukuk u•ulü muhaknmeleri· kanunu- tin idare rnerkezi binaslnda \'l!ya icta· 
il; • ât. d · ! k là · 1 um ye ~ r e m lb l • ' 1sm~i senei 1ye enr ve~a ev a. - "Tte,·cudiyeti zamanlarmda oldugu gibi &ullcrlni ahp ~ .. tn.ak, he.r .tûrl~ e~y~, lan raz edene &tenir. '1.un.?.::i yaz1 i hükü.nicre riayet edilme-1 nnn (245) mci maddcsinin (3) nurna- rc .. m~rke~inin bul~ndu~ .§ehrin digct 
de ihtiyat akçesl olarak te!r1k edeb1hr. tasfiye esnasmda dahi lktidar \'e s::ilâ- levazim, kcre te, rnaden JStihsah, lffial A>!:SiYONLARIN FERAGI: s1 la':11;idll". ,· rnh bendinde yazih den'Celerde kara- i;iu-~Jt b1r. mahallmde 1çtima eder. 

Madde 86 _ Temettuat1 sa!iyenm hiyeti tarnmeslni i timalde devam eder. ve tedarik ederek tlc~ret yapmak. Madde 8 - Aksiyonlarm ferag1, !à- ~Sli'ONLAR \'E TAH\ILATIN beti bulunan kimselere tsallûk eden ~- IÇTIMA r<.'ISABI: 
hi sedarana hanei ~arihte . ve hune1 Tasfiye memurlan heyeti umumiye ka- . c) Her nevi fabnka \'e imalâthane ~ig vc me!rugunleyh veya kanw1i ve- ZIYAI: Je:-în milzakeresine 4tirak edem~ler Madde 40 - Bu statùde \"C Ticarel 
vasitalarla ~e ne 5eklnilde tteks\1 i!:i~e .. aluna- rarile ve Hükûmetin miisaacleslle sir- isle)tmBc~1 . .. 

1 
"th lât 'h . 

1 
. killeri tar~~md.an 1!nza edMilm

1
i§ 

1
bikr be- ~ad~e 19 .- Akslyo?larm ve tahvil- \C bu i~lcr hakkmda rey veremezler. kammunda hiç bir sarabat olmayall 

cati meclisi 1ctaren e 1 uzerme k . f ç 1 cum e l a ve 1 racat 1§ en yanname uzerme Idare ec 1s ara- lel'ln. z1:l'.a, s1rkat, tahr1p veya sair her J d _ Îclare Meclisi $irket hesabma hallerde gerek âdi ve gerek fevkalâd6 

he)et1 umumiyece kararlastinhr. hbu eti ~e suhanm hukuk ve senedat ve yapmak, ecneb1 flrmalar ve fabrlkala- rile icra olunur, Bu karar1 müteakip hangi b1r. seb_eple sahibinin tizas1 o!- \ §irket aksiyonlanm saun alamaz ve- umumi heyet içtimalarmda esnletcll 
esas mukavelename ahkâmma tevfikan taahhudatir,nn ~amammi veya bir k1s-1 rln Müessisllgini ifa eylemek ber nevi fcrag munmelefinin Slrket de!terine madan elmden ç1kmas1 halinde yapl- ~·ahut bu aksiyonlan rehln mukabilin- veya vekâletcn sermayenin en az dortte 
t<'vzi edllen temettüat istlrdat oluna- ":lnl bedeh_ l{llrak ~larak ::iynen diger ta,·assutlarda bulunmak ve komisyon-1 kayd1 limmd1r. lacak mua111.e~.elerde Ticaret Kanunun. de kabul ederek para ikraz veya avans bi:ini tc~kil edez:. aksiyon sahipler!nill 
n:az. IJtrke~e b"dev~r edeb1lecekleri g1b'. h_er 'lculuk yapmak. AKSÎYONLARIN TECEZZi KABUL da yaz1!1 ~~1"~!11ler .~tb1k olunur. lt..'\ edemez. Su kadarki temettüden tef- huzuru ~artlir. Ilk içtimada bu n1sab 

Madde 87 _ 83 cü madde muc!bincc '.1angi 1.r ~irket ve ·~h a da ?evir Ile d) Her nE'\'I menkul k1ymeUeri, gay- ETMEMESÎ: UÇUNCU FASlL rik olun::in mcbalig mukabilinde bedel- has1l olmazsa en çok bir ay içindc ak• 
temettüatl seneviyeden mü!rez meba- mukabilinde kâffesi vey~ bir k1sm1 rlmenkulleri, bahri \:e berri nakliye vn- Madde 9 - Ak~lyonlar $irket naza- $irketin idaresi !cri tamamen tediye ohman aksiyonla- slyon s:i~lpleri ikinci blr ic;timaa davet 
Jigin terakümùnden has1l olan âdi ih- ~ç~~e n~:~'!ct:~~·av:ea:~~;:1~: otau~'.:l~. ;~~~:~'. allp ~atmak, i~ctmek \'e ki- rmda tecezzi kabui etn:ez. $irket ber iDARE l"Z VLARJ: rm ~tiras! için umumi heyet idare mec cdilir. Jkinci içtimacla toplanan aksiy~~ 
tiyat akçesl ~irketin muhtemel zarar- aksiyon için bir · sahip tamr. Aksiyo- Madde 20 - ~irketln lctare uzuvlan 1..sine salàhiyet verebiUr. sahiplerinin tcms;J ettikle~i sennll; 

veya ber bang1 bir tàviz alabilirler. ) G · k J •J at k · · · · ) !kt 1 J 1 bc'"et J· rina kar:;illk ol&rak lufzo!unur. Bu e aynmen u u 1p ~ ma ve sah1p nun b1Iden zlyade sahipleri varsa bun- (lDARE .MECLISi) ve (U:vJ.Ul\.J l\IÜ- e - (365!1) say1h kanunun menettL m an ne o ursa o sun umum • 
EureUe teraküm edecek olan meblâg Heyeti umumiye her zaman lüzum oldugu menkul ve gayrimenkul aharla- \ar Sirk'ete kar~J olan baklannl ancak DÜR) den ibarettir 1:i bususat ta yap1lamr.z. muntazam blr •ekilde in'ikad etmi$ te• 
§irket sermayesinin yüzde \cllisine) ï:ôrdugü takdirde mem,1rlarmi ve t::is- rma rehln ve lpotek etmek ve ahar- mü~tcrek bir milmessil vasitasile kulla- a _ iDARE MECLÎSÎ ÏDARE 1\IECLÎSÎ AZALAIUNA '\'E&Î- lâkki ed1lerek · müzakerata ba§la "' 
mus:ivl raddeye ball oldukta arllk ih- fiye \'ezaifüü ifa eden mecllsi idare larin menkul 'e eayri rnenkullerini nabilirler. Bu mümessil l;iirket uazarm- ÎDARE ;\U:Cl>ÎSÎNE AZA OL1\IAK LECEK CcRET: icabeden kararlan ahr. Kararlarm Jlll:· 
tiyat akçes1 i!razma devam ed1lemez. àzasmi azü etmek vc yerlerme d'ger- §irket lebine reh.in \e lpotck almak. da mezkûr aksiyonun sahibi addolunur. ~ATLARI: Madde 28 - Îdare Meclisi reis! ile teber olmasl ic;;n esalelen veya vctca• 
~u kadar kl bu miktara bâhg olduktan lerini tayin etmek salâhiyetini haizdlr. f) Yukanda ya.:.1h m:iddeler! gerek Bir akslyonun m~lkiyeti ile întifa hak- Madde 21 _ idarl\,Meclisine àzà ola- reis vekili ve âzâlar1na (3659) say1h ka- lcte~ verilen =~y~e~in eksei7yctl _§art: 
wnra sar!iyat icras!le ihtiyat akçes n.n Keza tasfiye esnasmda heyetl umumiye kendi nam ve he,abma ve gerek yerli klna sahip olanlar ayn ayn §ah1slar bilmek ic;in Sirkctin en az (250) ks' nun hi.ikümlerine gore tayln olunacak tir. ldare Meclm azàlanna ait aksiyon 
miktan tenezzül edecek olursa tekrar tas!J?·e memurl?rmin tekli!i üzerine ve ecnebi rr:üe~;ese \e ~ah1slar nami- oldu{:u takdlrdc bunlar da $irkete kar- yonuna sahip qlmak ve hc; türlü maed~= ·1yhklar., erilir. l?~ ~il~nçonun tasdildne_ ve idare rn~~: 
temettüattan tevki!al 1cra edileeektlr. feshi_ §•rket hakXmd~ evvelce ittihaz e-1na bilvekâle veya onlarla mü§tereken §1 haklarm1 mü§terek bir mümessil va- ni baklarl kullanma ehliyeti l'k MESULll'ET: h~1 azalanmn mcsuliyetmc dalr Jll~· . 

dilm1~ olan karar1n 1ptallle ta5fiyc me- lI ·le k 1;1tasile kullanmak mecburiyetincledir- buhtnmak lâzlmdlr Bu aksi· ne! m~.1 
Madde 29 - ictare Meclisi reis! 1·1e ilde içtima nisablna dahil actdediltrl'ee Madde 88 _ Hisse senedatmln ihraç 1 !" . . a C) 1r.e · • · yon ar .,,n·- - · ill 

luyff,etleri, k1ymeti muayenesinden zi- mur annm sa ahJyetlerme nihayet '·e- Bu maàdede yaz11.J hususat tabdidl Ier. '<etc te\'di olunarak h1!zolunur ve âzâ_ reis vckili 'e âzà~i deruhte erllkleri de bu meseleler hakkmda sah1pler 
,ade olursa fazlai kl,ymet ihtiyat akçe- rerek yeniden bir m.eclisi idare \'e mli-1 olmayip tadadldir. AKSiYON SAllÙ'LERÎNL"i Jik sl.fah de\·am ettigi müddetçe "e ·azifelerden dolay1 kanuni hükümler rey hakkm1 vermez. 
sine ilàve ohmur. .-.akip int.Wap edebillr. Bu <finie · ". ... <'\· ~ n :!\U:KJŒZÎ: Jll:SliLÎl'ETÏ: Umumi H et tarafmàan ibra edilin- ia~inde. meEi:.l lmakla beraber F.r- REl.'LER: ..,. 

1 JLadde ·U - "-di ·e 1ei.-kalâde i~·1' 
Madde 89 _ ~ketin zarar etmesin- rcsfü lraranndan. $0nra _hGscdaranm, Madde 3 _ lrk~tin unvanl ~TiCA- Madde JO - Aksiyon s;,hipleri ancak ceye kadar ba~kusma fera[: cdil.emiye- .tet namma yapi an i~lerln ilkibetinden JI 

den dolay1 tenalcus edcn sermayenh.• gayn ewhasJn iktisap ethk:len bukuk 1 RET TÜRK ANO. 'I.M $IRKET1). olup mallk oldc.k.larJ aksiyonlarm bedeli milt- cegine dair üzerine làzim gelen mC§- .ncsul degildirler. malara irtirak edcbilmek için esale~ 
ik:maline ihllyat akçesi kâti gelmed.- 1.1a.hfuz lcahr. Ta~,ye csnas1nda iÎrketin idare Merkezi A...'IKARA ~chr1dir. Idare tannca rres'uldürler. Kendilerine ta- ruhat yaziltr, Bu aksiyonlar âzan1n i- b - UMUl\t MÜDÜR "eya 'ekâleten en az on aksiyonu te d; 
gï h.alde zararln tamamen telâflsme ka-1 ir.enkul ve gayn menkUI emvalJ l ine Meclisinln kar:ir1 ile r ~ul'da b..r ahhüd ve imza ettiltleri sirada knbul iari:cten müte ·ell1d mcs"uliyetine ka~1 · J\lt.'è\I ~IUD\;R: ~r::ne::!el/~~:~~·er~~1u 1~dl~~t~e~,r 
dar his&edarane temcttü tc\"..J oluna- ,irket §llhsiyeti mane\·lyc ir.e nit olup ticari Merkez tesis edilcblë~egi g,b1 etmi olduklar1 nakdi taahhutler mik- ern.1nal htikmündedir. 'fadde 30 _ Umwn mu""du"r i"dare orl 

. d d h" b . . ta da \ .... bulunan :;ksiyon sahlplerlnln her vi 
maz. ' c aran an 1ç Jrl J u enl\al uze.. Türk!ye ahilinde ·e (!(!!) bi memleket- nn n faùa b!r m1:s'uliye1 yuklcti- 1.1.er .hangi bir sebe.ple f.zâhk. s1fatm. m m. ech.·s.ince inliha~ ve tayin olunur. Az- · · dar ,. · ct ah · b" hak dd" d 1 i aks1yon 1çm bir re~·i \'ard1r $.1 ka 1• 

Madde 90 - iht.yat akçesi behemehal rm e. ~ 51 ir ·-
1 

ia. e emez. Tas- lerde §ubeler, bürolar vPyn ajanslar a- eme:. . ze\al ile Um~mi Heyet tarafmc:an 1bra li dRh1 ayni veçhile !cra olunur. Umum her bir aksiyon 6ahib:nin ondan fat.: 
nnk1t olarak hl!zolunacak ve bu nakit fiycnln dev::i~ ettigi muddet zarflnda çab:lecek ve Muhabirler de bulundura- AKSil'ON SAlllPLERi iLE MÎRAS- kararmm vc_rilmesî uzerine b~1 aksiyon-, müdüre (3659) numarah kanun hü- reyi olmlyacaktir. Vekil1erln de ~alt51~; 
T1caret Vekâlclincc kabul olu1racak 

1 

heyetl. u~umiyeyi .. tasfiye .. m~murlan bilecektlr. Aç1l~c:ik ber ~ube için Tl- ça,~R~JN YE ALAVAKLJLARININ 1~~ sah_1P!erme .ladc olunur. Idare Mec kùmlerine eore tayin olunacak ayltk aksiyon sahib! ve rey sabibi olmasl •:, 
cm1n bir milesseseye tevdi olunacak- e\· murakipler \e luzum gordugu lak- caiet Vekâletine ihban keyfiyet edilc- V AZIYErt: llsme az.i olabilmek için kan uni bir verilir. zur.dlr. Umumi heyetlere i§tlrak edece; 
tir ihtiyat t:kçesini.n ber zaman nakte dirde Ticaret Vekâleti içUmaa da\'el cektir. 1 Madde 11 - Aksi.yona malikiyet, m~ni bulunmam~sl §arthr. SALAHÏYETLERi: olanlar içtlma gününden en az bir )1.!l ll 
kablli tahvil Devlet veya Türk ~1rket- ederlcr. !;iÎRKETL"J 1\JfDDETi: !cbu statü hükümlerine •e umiini·i heyct I!lâs veya tcdiyati tatil eden veya M dd 3l c ta evvel malik ol""klan aksi."onl3 br

1
1., B d b k · · k In - • • d i '--kl a e - .,,irketin bütün !dari \'C ..,.. 

lt-rl esham ve tahvlli i~tira edilmek un an a~ a. sermaye1 •1r et yüz- Madde 4 _ "'irketln müddeti baz1 karnrlarina muvafakatl tazammun e- nce. en ""'.. ar~1 kullanmaktan mahru- miktar1 Ile nwnaralarm1 gosterell 1 .. . d .,, t d icrai muameleleri umum müdüre mev- t r · 
urctile de teruniyesi caizdir. Jht1yat e onunu tems1l eden hisscdaran tara-. ebeplerden dolayJ '"esilmed!kçe veya der. mlyc e. u~en Idare Mecllsi âzàlan lsti- cetvell sirket merkezine veya gOS e ~i 

flnda taJ TUk l • f t J 1 dudur. Umum müdür muavinlcrile di- • '" 
akçesi VI amrotisman bedeli olarak n ep " uunda tasf ye memur- uzatllmadlltça te~ekkül tarihinden iti-' Temettü h1sse•1 ihtiyat akçcleri ü 1 I.aDARe nE1l§l\siaEyC1L1~ a.r. è;er müdürler!n ve <irket namJna im•a- :ecek mahallere tevdie ve aksiycnl~·'e~* 
ayri an mebalig"in bal da tayln alun.an ian •eya rr.ürakipler heyeli umumiye- bae. t d . . · - · ISI AZALARININ • ~ ·b e b d 1 M k b!linde " · i r 1n ° uz _sen_c r. zermclck1 muh.temel haklar da dahil oL 1·NTI.HABJ.· • ' ~a me;:u-. memurlarm •·ay1°n1· a·'i ' raza m c ur ur ar. · u 3 •a' 
r .rretlerden birile istimalini b.eyeti 1- yi ç un.aa ve ;,..w,ar tarafmdan irae 1 " ' '"'' dilerlne aksl on1ar1 actet ve nu'lia• 
c; re , 'ym eder. IKINCI FASIL dugu ha de b1r aksiyonun temm ett1- Madde 21 Îcl M 1 .. 5 7 a . n~aa~lar1nm tesbiti \'e t..ltif terfi •c Y · n · \'e• ~ edilen bususatJ ruznameye lthâl etme- . 1 bll .. 1 h lk k e t h . - llre ec 1s1, - za- tecziye vc tahvllleri umum 'müdürün iarlni mübe\'yin bir duhuliye tcartl · 

Fevkalâdc lhtlyat akçcUJi heyeti i- ge mecburdur. Tasfiye muamelt.h bir Sermaye Ve aksiyonlar g cum e ·
1 11 

v.. a mil _cd.ecegi dan terekküp eder. Azàlar Umumî He- · · 1-.!ir. Aksi"o-n sahîplerinden blr a1cc1r~: S b·irçlar o aksiyonun -ah1bme a1tt1r 1 tekhfi \"e idare rnecl1sin· ln tasvibi" ile J • 
dare münasip giirece"" •ekfl ··e ~uretle .·eneden !azla devam cyledi"i" takdirde ER..,IAYE: ' . h"b" •1 1 · yet tarafmdan uç sene için !ntihap olu- tJere • o' • • o " B r aks1yon sa 1 in n m rasc1lari e yap1hr. Diger memurlar ve mti§lah- ni tevkil suretile umumi heye cil• 
i:.tlmale rnHihiyettar, hattii bir devrei t.nsfiye heyeti ;;irketin muamelli\ \'C be- Madde 5 - $irkctin sermayesl beheri, ' . . . . v. - nur. Hcr üç senede bir yeniden seçilir. 1 tirak edecek olanlar mcln! idare J'l1J~h·1• 

1 k l !an h1ç blr ve 11 J c k t • .. , dem cr hakkmda yukar1dak1 hususlar " -
hc.ab1yenin h::is1lât1, h1sselere temettù sabatlDl mübeyyin tanzlm edecegi mev- on Ti1rk Jira•1 klymetinde ve bedeli Y. a a .ic.a 1. .. 5 e 1 e ..,ir e m .ru .. anJn tekrar intlhablan caizdir. Vcfat, <i tardmdan tayln Pdilecck bir sa· b1·t 

d 1 1 dahal ede k t r umum miidür tarafindan rcsen icra 0 _ 
teuiine kâfi gelmedlgi takdirde !ev-, cudat ve muvazene defterlle bilânçoyu lama men tedlye edilen hepsi nama 1 a.re . 1 ~ er. ne mu e .. · .miyece .- , 15. 1 a veya ~air sebeplerd. en dolay1 mün- · vetnamcvi i,.tima gu" nünden en az et:' 

1 b k t na h h 1 lunur. $irket1n bütün müdür ve me- - J ' c 
k.J:1de ihtiyat akçes.nin de •stimali tcvdi etmek ve tasf1yenin ikmaline ma- rnuharrcr (30000) aksiyona taksim edil- · en gi 1 ~Ir e n ma n uzenne aciz. al kn acak âzâhklara Idare Meclisince hafta e\'vel yukanda sozü "('Ç. ·en ·e~· k b • t 1 ·a k 1 1 .. · · murlar1 talimat ve emirleri umum mü- .. , p 

c<11zd r. m te~kil eden esbabi arzetmek üzere mi~ ~300000) Türk lira. mdan !barettir.1 onmast~l \'e un.ann sa 1 ig çi .ar.1 - n:iunasip gôrülecek zevat seçilerek key- dürden ahrlar. , elle birliktc ~irket tnerkezme ~icl·r· 
Fcvkalâde ihtlyat akçcsi tedrlci su- heyet! umumiyeyi içtimaa davet ede- AKSIOY:SLAR VE !;iEKLi: maslm istcye'llezler. Haklarim ishfa 1 fiyet llk toplru:1acak Umumi Hcyetln t..~s ~osterilecek mahaJl~re tcvdf etrnc. bir 

rettc sarmayen!n itfas1 içln dab, fati- cekt!r. Tas:fiye esnasmdn aktolunan he_ Madde 6 _ Aks!yonlar id:ire Mecli- hususunda Sirkcti11 '!lllhasebe defter- dikl~e. arzedlhr. Bu suretle intihab edi- DÔRDÜNCÜ FASIL $u kaclar ki aksiyon .ahibi r~1 ll;r 
mâl olunabilir. yeti umumiye içtlmalanna ait zabllna- since tesbit edilecek tcrllp ve §ekilde Jeri ile t:m·1mi lleyet kararlaml ka-1 len azalar Umumi Heyetin llk îçtima1- l\fURAKÏPLERÎN iNrtHABJ: .dare ye hükmi bir •nhslycti }laltr 111-

Madde 91 - Sirketln inklzayJ müd- melerin suret veya hulâ~alari muteber ba.shr11ir. Bunlann nümuneleri ihraç bule 1 ~ecburd.1rlar. na kadar vazi!e gorürler ve intihap- Madde 32 - i~bu statüye ve kanuni ,'1rket veya milessefe veyahut h3C\1t~' 
det.nde veyahut vaktinden evvel te b olmak içln tasfiye memurlarlllln im- edilmezden evvel tasdik ed!lmek üzere AKSÎ\"OV . .'\HÎPLERÜ :iN lan tasdik olunurs::i seleflerinin bakiye diger hükümlere tevfikan mürakabe •na allnm1§ bir kisme i~e ayrica \al<' 
ve t•sv1yesinde bilcümle taahhüdah i.t:a zasmi havi olmas1 zarttJr. Ticaret Vekâletine takdim olunur. Ak-1 ÏKAJ\tETGAHLARI: kalan müddetlnl ikmâl ederler. vazi!ei;lle mükelle! olmak üizere ber se- .etnameye h11cet kalmay1p te~isi~!lflle' 
olunduktan sonra ihliyat akçesi bisse- Madde 99 - Slrket:n hali tas!iyede ~'y~la!' türlO;e bas1lmt~ koç::î1ll bir Madde 12 - Her aksiyon sahibi Sir- ÎpAJIE l\ŒCL~Si ÎÇTll'.IALAltl: ne umumi heyet tarafmdan ik! mura- larmm usulen tevsik ve tefblt e 
daran1n hisseleri nisbetinde takslm o- bulundugu zamanlarda elrket namma de!terden müte§ekkil olup beheri birer. ket Mcrkczinde ,·eya Sirkctin $ubele- Made 23 - Idare Meclisi, içtimaar1n1 klp seçilir. Mürakiplerin tekrar intihab- ~i kâtidlr. d11) 
lu.nlàcakt.ic. ta.11.tlm ol.un.acak bilcümle evrak ve se- 5u·a numarasln1 ve Rei.s yeya Reis Ve-: ri bulunan rnahallerde k~nuni blr ika-l Ankar:ida veya lüzumu balinde diger lan cai:i:dir. Î&lâs veya tediyah tatll (De,•am1 yannki u.üsba1Jll$ 


