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Renklerin 
be))j olması 
lazım 

: Ahlllet Emin YALMAN 
l\ııııı. ln ·u l\f gı z ve Ruslar ta-

llıdan bir askeri hareket 
~line konulması; olmuş, 
1/ Vakadır. İngilizler di

~: «Bunu yapmasaydık 
Gııun Al.rnan manevralan-
ıı ~e geçemiyecektik. O 
~~e .. geç kaldığımızdan 

su Almanlara bırak
şikayet edilecekti. 

ı~İn lioUanda, Belçika ve 
'raks bu Yolda tarizler işit
,t~ 8k'ırnız İran istiklaline 

te a. • değil, müşterek bir 
I' hlıkeleri beraberce ön-., 

~~~· bitaraf kalmak isti
b letin hakkına ve top

~~ erhalde bir tecavüz teş
~· .. Bu itibarla bunu 

i ege ve demokrasi da
~:!allerine uygun bul
u an yoktur. Fakat da
lta.~'U!lli çerçevesine ait 

Lk,_bır zaruret-diye ma
ıi-~ne ve izlerinin 

?'inde tamamile tasfiye 
a. tam bir güven bağ-

· ll da esaslı bir engel 
·n~ da lngilterenin harp 
~:.bir taahhüt teşkil 

ılde ilan olunmama-

~Uıveıt - Çörçil beyan-
>..~ &ekiz maddesi, bunu 
~ Yamalak, çok mUp
. ~lde yapmıya çalı~· 

1-t..._-buki demokra'St c 
aibltldan kazanılacak za

il "en zaferi, devamlı bir 
~~emniyetin zaferi, hak 
t..~~ olacağına, yarınki 
w""dUr 1Ya ait işlerin keyfe 

ire kalmıyacağına ip: 
~:'ad uyanması mut

ır. 

Iıtı ttliUeu bu harpte kah-
l~~n yüksek derecesi

. de ıştir. Bir milletin 
illa il bir çoğunun harp 
~ttır:da fedakarlıkla ha
. li'a l çok görülmüş bir 

~%~ak~t kadıniyle, çocu
."'lltıı k ?'ile bütün bir mille
~kueunu yenmesi ve 
tel'tıı ıl~rına pervasızca 
tıevı;sı tarihte nadir gö

~~:ila iden bir kahraman
~t ~ca .müddet her gün, 

!atı Yle tehlikelere ma
~~ f~e ağır mabrumiyet-
1U~ . karhklara katlanan 
~ ç0lt l<;in kin ve intikam 
d;~liı ~~bii hislerdir. Fa
.:cgez. hı ılletincten beklene

tıı.ıe~ kahramanlık: bu 
l'a . ;derek 10. 15 se

l' taı Sılahıa müdafaaya 
~ltlı ~6'acağı şekilde, di.i-
~~~.' a enkli bir sulh ya-

t Ut t 
~h~eletie§kil edecek yolda 
"'ıu neşretmek; Mih-

~t e İti:Phelerini çöktür
ı ~Ilı had hislerine daya
~q~n asreti uyandırmak 
~'1% Ço.k.tcsirli bir silah
tııı.:_t'i hi ~!ahının yapabile
....._~eı C:.Gır harp silahı te
~~ipı~ . ~en harpta Vil
~~~ ett~~ın i~an e~il-~~si-

Qll l>r 61. netıce gozonun. 
\>e ;sıplerin sonradan 

ı...::llıern r~nsa tarafından 
~ "ll'ılın esı ve umumi iti
l~ "e ieı ~ugünkil harbe 
~ıı. l>ah ~gtltere ve Fran
~ ta a ıy~ . mal olmuş-
~~ ~elerının, Amerika 
~~ 'letı aı~usyanm milşte
~ teşkil 1nda ve kati bir 

11 ... llYalld edecek ve tam 
"lleııi. :racak bir surette 
~0}l'a~i 1 ar?i kısajtmanın 
~ 0 qdur ehıne bitirmenin 
1\ tayeıe·. 
~ ·~ Uıtıu~;ni~. neşri, Ame
~ı~ al'ııını ~u~adeleye ce
t~ ılır. /tı. asl ıçın de mutla-

11'. ~eQdUt~e~ikada hüküm 
~il lk1n1 

erın kökü bura
~ hal'ıi .2• tanınll\lş Ame. 
~0d.litıe~1 WiiUam Hard. 
ı~: ne kadar iyi ifa-
. {enin 
llı~iq Ia21~~ferine yardım 
~l il kuıı ır. Fakat za

ltıeu~ı anııacağını ipti
ı. Kaptanlığı tn. 
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Askeri terli 

;o,·yet ıu;kerleri bir iıııtirabat zamanında eğlenlrlerkea 

Almanlara ·göre 
Şimal cephe

sinde bir 
muvaffakıyet 

HARP VAZİYETİ 

Yeni Alman tazyikı 
Şimalde Novogrod'ddan ve cenupta Kief şimalin
den ciddi Alman taarruzlarına intizar edilebilir. 

Alman-Fin ordular1 Ruslar bu iki istikameti derinliğine kapatamazlar 
2 Rus tümenini ve Alman taarruzlarını kıramazlarsa leningrad ve 

bozguna uğrattılar Kief birer muhasara edilmiş şehir haline düşecek, 
.a..·u·ı...,~H.ı'-A...~-....A.1~1...Ql'la.~~--bundan başka Voroşilof ve Budieni orduları ihata 

lan U9kumahdanlıtmın tebll«t: eCli1memek için ıarka çelc1Jmiye mecbur kalacaklar-
BUtUn şark cepbesı boyunca hare- dır. 

kAt dün de plO.n mucibince devanı et-

1 mışur. Yazan: Ihsan BORAN 1 
Fınlandiya cephesinde Alman ve 

Fin ku...-vetıeri sıkı bır fşbırlıği ile (Askeri muharririn yazısı 3 üncü ~ayfada 
milhım bir muvaf!aktyel elde etmiş-
lerdir. Salla'mn şarkındaki mıntaka
da çok fena tıa.va şeraıti ve büyük 
arazi müşkü!Atı altında günlerce ce
reyan eden muharebelerden ısonra, iki 
tümenden mUteşekkil d~man kuv
vetlert kat'i bir mağlCbiyete uğra

mıştır. Bu kuvveUerden ancak kU
çUk kısımlar 'hemen hemen bUtUn ıuı. 

keri teçhizatı muharebe meydanında 
bıraktıktan sonra 'kaçmağa muvıı.f

fak olmuştur. 
Alınan Jlerleylşl 

Berlin, 28 (A.A.) - Dnleperopeta
rovs'in şarkındaki sahada Sovyet te
~ekküllerinln takıbl ve bombalanması 
çar~ba ,günü durmada.n devam el· 
mi,tir. Bombalar ve tayyare silAhları 
toplu bir halde !bulunan düşman kol
larına !evkalıide kanlı zayiat vcrdir
m iştir. 

TaUJn hlılıi yanıyor 

StolCholnı, 28 (A.A.) - Buraya g~ 
len fakat henüz teeyyüt· etmeyen ha· 
berlere göre Tallln radyosu Baltish· 
port'un Sovyet kolları tarafından tah 
liye ~d1lmiş bulunduğunu sôylcmlştır. 

:Ayni radyo, Tallin şehrinin henUz 
işgal edilmemiş olduğunu çUnkU ıı.lcv. 
!er içlnde yanan bir şehrtn işgalinin 
kolay olmadı~ını da bildirmiştir. 

Vali LUtfi Kırdar 
İzmirden döndü 

Vali ve Belediye Reisimiz lzmir fu
arından hayranlıkla bahsediyor 

I<'ılhakıka Sovyet kollannın ta.hl!· İzmir Fuarının açılr şından bir Jntıba 
ye ettigi bütün Estonya şehirlerinde ı· · B ı d" · • d · · · · · · · zıııır • c ıyrsının a'ctı uzerıne Fuarı' lt'dıır-,ı her parı;ası ıçın ayrı hır zaman 
olduğu gibi Tallln Behrl de bır alev · . k . . lı ı ı zı)ant etme ULere geçrn hafta lımııe, \e formolıte)t' mec ur o ınadan huküme· 
sütunu halinde yanmaktadır. "d \ ııli , .c B 1 ıl" !' · · D L" r· · d ) J • ha gı en c e_ ıye .eıeı r. ut ı tııwz en a ı ıı;ı sa nın a'antaJlardıın 

0 . Kırılır diın ıoahalı l•tanhula d"uıııu:tur. ~uııdu "e planlı bir fekilde i•tifad1: ettiği· 

Efganı•s' tan da t .. ' ali 'e Bdc~iıc R•·i~i . 'l~n kcndi!ilıı ni lıt'ynelmild bir Fuar açabılrneklc de gös
guru~cn saıetecılcrc İzıııır ıntılıaları r.tra· terım~ıir. 

t hl•k d •? {ı~cl~ bt'yanalla lııılumırak şunları söyle· Bunları size söılerken, orada uwn mÜd· e ı e e mı • llll}tır: . det .bulunmuş ve çalışmış bir insan sıfı· 
c- l ç St'nedir lırnirc giımcnıi,:inı. Ya· tile üç scnelik fasıladan !onra İzmiri tek· 

pılan şeyler, meyd~na gelı n cserkr lıcnı:e 1 rar giirdiı[;um zamııo dıı) duğum hakiki Ankara Radyo gazetesinin bildir
diğine gore Berlin radyosu 1randan 
sonra Efganistamn da İngiliz ve Ruıt 
kuvYetleri tarafından işgal altına a· 
lmacağını söylemiştir. Ef~an Başve

kili bir nutuk Jı·a.d etmiş ve Efganls
tanın istiklalini sll!hla müdafaa ede
ceğini bildirmiştir. Başka membalar
dan bu haberi teyıt edecek haberler 

hakikaten denn bır t~ır 'e Fuıırı gı.irm 'z~,·kı hlila muhafaza ediyorum.> 
her Türk \atanda~ta olduğu giLi bir ıfti. 
bar hi•si lııraktı. İz.mir, ora hcledı) e<.iııe 
dcHedilcn geniş Ea'lıayı Jiyakntlc ih)a 'e Bir kaç satırla : 
imar ettiğini bütün dünyaya i5pat ctıııi~tir. 

listesi çık'tı ______ ......_.., 
Üç Tümgeneral 
Korgeneral oldu 

Milli Sef 1 
Alman Bilyilk 1 

Elçisiı: i 
kabul etti 

Ankara, 28 (A.A.) - Relsi
cümhur tsmet İnönü bugün Çan
kayadaki köşklerinde saat 11,80 
dıı. Abnanya bUyilk elçisi M. Von 
Papen'i kabul buyurmuşlardır. 

Müllı.katta Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu hazır bulunm~tur. 

)filli Şet Etimesutta 
Ankara, 28 (A.A.) - Relsi

ct.iınhur lsmet lnönU bugün Tilrk 
Ha\·n Kurumunun Etimesuttakl 
tayyare meydanını ve buradaki 
bUtUn tesisatı gözden geçirmiş
ler ve alAka.darlardan ızahat al
mışlardır. 

Milli Şefe bu tetkikleri esna
sında Başvekil doktor Retlk Say
dam ve Hariciye Vekili Şükrü 

Saraçoğlu da. refakat eylemekte 
idiler. 

Sovyetlere göre 

Ali tasdika iktiran edip 
neşredilen listenin metni 

Ali tasdike iktiran ederek Milli Müdafaa Vekaletince 
n~,r~?ilen askeri terfi listesine göre Tümgenerallerimizden 
Ruş~u A kın, Muharrem Mazlum. lsmail Hakkı Kurtyele 
Korgeneralliğe terfi etmişlerdir. Tam liste ikinci sayfamız
dadır. 

IRAN 
Muhasamata 
nihayet verdi 

Yeni kabine, o:-duya 
ateş kzs emrini verdi 

Yeni 
Başvekilin 

beyanatı 
ıı. 

İtan Şehlnşahı All Haz.reli UUmayu 
Rıza Şah reble\'l 

Vaziyette 
değişiklik 

yok 
Leningrat şehrinin 
müdlfaası çin 
hazırll~lar bitti 

Jngiliz ve Sovyet kuvvetleri 
.ilerlemekte devam ediyorlar 

lınacağı ümidinde bulunan mcmlek.? 
tın. bu Umidl, bugün yeni hUkCmctlıı 
iş başına geçmcslle artmış 'bulur.
maktadır.> 

Londra, 28 (A.A.) - Sovyet cep
hesinden alman haberler, son Uç gün 
içinde vaziyette geçen haftaya naza
ran daha az degtşıklik olduğunu gös
termektedir. 

Almanlar tarafından n~redilen \"e 
!akat Ruslar tarafından henüz teyıt 
edllmlyen bir habere göre Dinyeper 
Pehovsk Almanlann elinde bulun
maktadır. Fakat Almanların Dinye· 
per'i geçtiklerine datr Sovyet tebliğ
lerinde hıç bir emare bulunmamakta. 
dır. 

Maamafih, Budiycni kuvvetleri ta
rafından yapılmasına devam edilen 
harekdt çete muharebesi denilecek 
evsaftan çok genl1tir. 

Leningrad bölgeslndekl Alman taz. 
yikı gevşememiştlr. Lenlngrad • :Mos. 
kova demlryohı tabii tahdit edilmek· 
tedir. Fakat biltün şehir mUda!aaya 
hazırdır. Sovyet hava kuvvetleri bu 
mıntakada 2 gUn içinde ıoı Alman 
tayyaresi dlişlirmüşlerdir. Bu mınta
kaya ,Yağan şiddetli yağmurlar şim
dilik Sovyet mtidaCilerinin davasına 
bUyUk yardımı olacak dereceyi bul· 
mamış olsa gerektir. Alman ileri ha
rekeli önünde dikilmiş olan başlıca 

mAnia şehrin kuvvetH istihkA.mlanna 
istinat eden yenilmez Voro~ilof ordu
sudur. 

Japon Başvekili 
Ruzvelte bir 

mesaj gönderdi 
Vaşington, 28 CA.A.) - Amiral Nomu· 

ra, bugün Bcyazııarayda M. Roosevclt ta· 
rafından kalıul edilmiştir. Mülakatta hari· 
ciyc nazırı J\I. Cordell Hull de hazır bu· 
lunmuştur. Amiral .Nomura, Prens Kono· 
ye tarafından M. Roosevdt'e göııderi!en 

lıusu:oi me!ııjın mııhtevi)·atı halı.kında ma· 
itimat \ermekten imtina etmiştir. Zaonc
dildiğine göre mülakatta Amerika • Japon 
müoasebatının halihazır ~azi}eti görütül· 
mu§ ,.e bilhassa Vladivostok ~olile So,·. 
yeder Birliğine yapılın pelro1 se' ki yatına 
Japonyanın itirazları menuu bahsolmuf· 
tur. 

Tahran. 28 (A.A.) - İran parla· Nc,1·ork, 28 (A.A.) - Amerikan rıd· 

mentosu, Başvekil Furugi Hana Tan. )O•u Jngiliı 'e 5<J,)rt kıtalarının irand 
t&n ndyosilc neşrcdlltntş olan Jbeya-,ıl :lr{ft .,e dCTam c:ttıl.lenni bıldinnelt . 
natından aonra mUtteıık&n itımadınJ dir . .Muhascmaıın nlha}ete erdiğine dair 
beyan etml~tir. Y•> ılan h~rler hakkında Amerikan rıd 

Yeni Başvekil lbeyanatında, başlıca )05U bu lıadıstıi bıldiren telrgrafı zikrtt· 
şunları "Söylemiştir: mekle iktifa etmekte ve ~unları ilave cıle 

mektedır: <- Parlamento Şehinşah hazretle
rinin tahakkuk ettirilecek tcrakkiyat İnı;ilızler \e Ru!lar tam emni)et garan 
ve yapılacak ıslahat hususundaki ar- tilerini alnıı)a aımetmi:lrrdır. Sulh nuıza 
zularına esasen vakıftır. Bunlar muh_ keraııııa ba•lıınnıa•ı içııı harekıiıın durdu 
telif kabineler tarafından müteaddit guna dair oıtada hiçbır emare ıoktur. 

veslMerle parlamentoya arzedilmiştl. tngillz ilerle~! 
Binaenaleyh hlikQmeUmiz huzurunu-
za mufa55al bir program ıle gelmi- Simla, 28 (A.A.) - İngıliı tebliğinde 

den ili yor ki: 
yor. Yalnız parlamentonun şunu bil· 
mesı ktı!idlr ki ecnebi devletlerle ve Harcl.:atıtı cereyan ettiği cenup mınta· 
bilhassa komşularrmızla iyi mUnaae- k~ı~d~ llu~rem:a~'da t~mizleme hareketi 
betimlzl idame ettirmek ve Şehi.nfah bıtmı~ıı.r. Abadan da _ukCm bukiım aiır· 
hazretlerlle milletimizin temenni et- mektedır. Burada halk lngilizlerio geli~ııi 
tikleri ıslahata devam etmek için eli. i>·i. kar~ılımı§tır. 
mlzden geleni yapacağı%. lngiliz şalopa "e ganbotlan, Bcmderşah· 

Parlamentonun dikkatini lüzumu tan itıbarrn 100 lilomctre m,.gfeye kadar 
veÇhiie blldlğl şu noktaya yeniden seyri•efaine musait olan Karuru nehrindr 
celbetmek isterim: ıleılenıcktedirlrr. ' 
İran hükumeti ve mUleti, sulhun .Şimal mıntaka ında, cenuptan Hınk.in· 

ve bi.ltUn <lilnya ill'I muslihane müna- den gelmekte olan kol, Habad'dan gesen 
sebat idame etmenin her zaman ta- yegane yoldan ilcrlemt'ktedir. 
rafları olmu,ıardır. Ve ~öyle olmak- Bu kol Şahabad'dan 25 kilometre mesa· 
ta de,·am edeceklerdir. 

Şehinşah hazretıerinın muslihane 
slyase'tinl takip eden İran, emniyeti 
tehdit edici kargaşalıkların ve kan 
dökillmesinin önüne geçmek ve 
sulhu temin etmek içın memleketin 
bUtUn mUsellA.h kuvvetlerine her tür
lil mukavemetten içtinap etmeğl em
retmiştir, 

Ahvalin aldığı ~ilden end~ d•l
yan ve iki bllyUk ıkomşu ile dosta-:ıe 
münaseba.ttn lda.mesl için tedbirler a. 

fede olan Alaebad'ı i:gal etmi§tir. 

Bu ilrri hareketi esnasında Gcylan'ın 
~rkındaki ) üksek araziden geçen )olda 
2000 kadar İran a keri puskunulınuştur. 
Bu )Ol, a~ni zamanda suni manialar H' 

tank defi toplarile müdafaa edilmekte idı. 

İnı;iliz kıtaları Hainkin ile Şahıbad 
arasındaki 160 kilonıetrdik )olu uç gun· 
den aı bir zaman içinde katetmi~lerdir. 
Cep}ımin her tarafında İngıliı \e So,. 

yet ileri hareketi !uratle ve sebatla devanı 
ctmektedir. 

alınmamıştır. 

Buı;unlü İuııir, yarınki İtmiriıı daha 
ne kadar mükemıııd olacağını tPrcdducle 
mahal bırakmakııızın her kö,r•indc ,ı;11ste· 
ren nıomur bir ~dıir olmuştur. İzmir be· 

g~Iizlerd~, düm7~i İngiliz]erde iğini müphc~ surette söylediği 
bır gemıde ateşçılık ve yagcılık prensiplercdır. Bu prensipleri
vazif esini görmeğe ve İngilte- j nin renginin açık bir surette bel
renin keyfi maksa.,tlarına hiz- li olması, itimadın ve bağlılığın 
met etmiye hiç arzumuz yok- devamı için mutlaka lazımdır. 

Radyo gazetesinin 
spikeri Prens Konoye tarafından gonderilen me. 

r.ajın Sovyetler Birliğine yapılan malzeme 
bir smki)'ıtına dair olup olmadığı hakkında 

sorulan suale Amiral Nomura C-Lannetmi· 
K. il. ıınza&lle aldığrnuz 

mektuptan: 

tur.> Bunun sırası gelmediğini söy 
Bu mesele, İngilterenin tem- lemek çok yanlış bir şey olur. 

sil ettiği davaya mukadderat- Bütün bir dünya eşi görülme
larmı bağlryan bütün memle- mi§ felaketler geçirirken bunun 
ketler için çok nazik ve esaslı niçin yapıldığını, nereye vanl
bir mevzudur. Çünkü açıkça mak istenildiğini iptidadan bil
bilinmelidir ki beslenen bağlılık mek her insanın hakkıdır. 
İn~ltereye değilı temsil etti-1 Ahmet Emin YALMAN 

Radyo gattteslnln neşrl~·at mü
dürü Nurett1n Ertam, tatll yap
mı,tır. Elbette hakkıdır. \'ekAlet 
eden zatın belki de bir ı:ok mezi
yetleri vardır. Fakat M>zii rahatla 
dlnJenmlyor, adeta sesinde parazit. 
\·ardır. Radyo gazetesi prograımn 
en sabın;ızlıkla beklenen kısmı ol
dutu için mUdlriyet aeaba bu vazi
yeti bir an C\'\el ıı;Jalı edemez 
mltt •• 

yorum> cc,·ahını ,·ermiştir. 

---o,---
Bulgar Başveki-

linin bir şikayeti 
Ankara Radyo gazetesinin verdiği 

bir hai>ere göre Bulgar Ba."·ekili Fi· 
lof sö:;ledtğl btr nutukta Ruısları.ı 

Slavlık meselesıni suiistimal ettikle
rini, bu meseleyi ıSıyasetlerine alet 

Sual No. 10 
Bafka bir kadın kocanıza muallat olmu,, bir clavett• onunla fazla 

metgul oluyor. Surat etmek mi dotru, yoksa güler)itzllnliz ve DelJ'enJ.zJe 
o kachnı gölgede bırakmak mı! 

NOT: Bu sualin cevabını llf&#ıdaki kupon üzerine kl8&Ca YU8Cak 
ve 30 sual tamamlanınca cevapları adreeiıılJle birHkte p.setemize ıöıa· 
derecebiniz. 

yaptıklarını bildirml.ştir. ..~~~~~~~~~~---......... ----------' 
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As keri· terfi 
listesi 

Ali tasdika iktiran eden listeyi 
aynen neşrediyoruz 

Ankaı·a, 28 (Telefonla.) - Ali tas· 
d ka iktiran eden askeri terfılet•i lbil· 

dmyorum: 
Korgeneralll~e terfi edenler 

RuştU Akın. Muharrem Maz!Qm 
kora, tsmall Hakkı Kurtyele. 

'J'üıngenenılllğe terfi edenler 

Kadri TUmer, Bedri Tolunay, Süley
man Önday, Sadi Derma, Mustafa 
Yalman, HUsnll Etkin, Ahmet Arca· 
soy, Kemal Demirkan, Cevdet ErkUt. 

Doktor albaylığa terfi edenler 
Hulflsl Buyural, Necmi To!gat, Ne. 

cati Kamp. 
Doktor l·arbal·lığa terfi edeıılc:-Cavit Yalım, YUmnU üreten, Naz· 

mi Gönenli, Muza.t'fer Tuğııavut, tzzet 
AkfUlur, Cemal Yaşmkılıç, Fevzi 
Mcnlllk, Mümtaz Ulusoy, Tevfik Top. 
çu, Ekrem Türker. Nurettin Baran· 
sel, Mahmut Berköz, Asım Tmazte· 
pe, Asım Altuğ", Ari! Tanyeri, Sadık 
Aldoğnn, Neşet Akmanlar, Fevzi 
Akıncılar, Zeki Erkmen, Şehab GUr· 
lcr, Nurı Berköz, İsmail Hakkı Uluğ, 

Şevket Pek, Azın! Dinçer, Ferit 
İlker, Şevket Tonkuç, İbrahim Ata· 
sagun, Sadettin Suay, Şefik Erdemir, 
Cemil Akgün, Sadi Ural, Abdullah, 
Ata Sagun, Tevfik GUner, inayetul
la'h Ural, Yaşar Karaduman, Sıımı 

Zoııbuda.k. 

Tu generalliğe terfi edenler 
ŞUkrU KanaUı, Salih Erkuş, Hulflsi 

Alpagot, Cemal BUkey, doktor Ab· 
dulkadir Moyan, veteriner Kemal BU. 
kc. 

'J'uğamlrallı'a terfi edenler 
ErtuJ!ruı Ertuğrul. 

Veteriner albaylığa terfi edPnler 
Cemal üçer, Sadri Yener, Ali Yük· 

sel, j!;lyaettın AUııdm, Selman İlker, 
Veli Ilgın., Ka.zım Acarer, Asaf Ay· 
doğdu, Halım Noyman, Tacettin Arı· 
mıın, Akif Ululsoy, Şebabettin Ar· 
gun, Şe\•ket AkyUrck, Akif üst.ol, 
Hakkı Gök.göz, Bekir Tiyrak, Necati 
Cankat, L'Otfi Oktay, Enver Gürsel. 

Kurmay albaylığa terfi edeııler 
Adil Peköz, Rasim ıBirtürk, İhsan 

Orgun. 
J\urınııy llll'baylığa terfi etlenler 
Namık AfıS'OÇ, Tevfik Gürel, Saim 

Korne. Hayri Dikser, Hllseyln Ata· 
man, Sırrı Gemalmaz, Saip Aykut, 
Neşet Torun, Suat Sıır.gın, Nuri Çe· 
ilk öz. 

Piyade albal·hğa terfi edenler 
Cemal akıru:ı, Salim GUney, Hcı.m· 

di Türköz, ŞilkrU Göimıenoğlu, Na· 
fıh Emon, Cemal Tok, Hasan Aydo
ğa.n, H im Armak. ŞWtrU Tunçny, 
Ata AyyUzkurt, Zihni Batur, Kt\zml 
Aras, Haht Akyürek, Ziya Demirel, 
Memduh Barlas, Hakkı Tuyun, Tala.t 
Torgııy, Vasıf Dcmirpençe, Zeki 11-
&cr, Halil Yücel, Ahmet Çaluğ, Ham· 
dl Uysal, Nuri Kıztltan, Tahllln Atak, 
Mem<luh Pekijz, Hllmi Unsal, Hulflsi 
Tozun. Azmi Uçak, Uısan Gökdonlz, 

Uıtfi GUrlls. 
l'I) de ka;>ınakaınhğına terfi edenler 

Nnil özgören, Ergun özkan, tsmall 
Baydar, Reşit GUçeı:dem, Züht.U So· 
yer, J-IUseyin Yalçın, Mecdi Tunç, 
Nazmi Baykal, Ktızım Baskan, Nuri 
SUmcr, İbrahim Çetinknya. Osman 
Taşkın, Nuri Yılmaz, Niyazi Ertem, 
lhııan Oftay, Necatı Söterr, Nazif 
Vural. Reşit Çettnalp, Muhittin Sa
bır, Niyazi ÖncU, ŞUkrU Güreş, Kflşif 
l"ım. 

~ıh ari alhaylığa terfi edenler 
Ömer Alparslan, Muhittin SUalp, 

Mahmut Kayaalp. 
Siharı yarbaylığa terfi edenler 

Galip Onur, GU! Mehmet Kazak, 
Necati Esen, Kemal Biner, LQtfi 
Gllnbay, Mehmet Ziya Bora, Bahıı· 
cttill Demiralp. 

lla\"a yarba)lığına terfi edenler 
Esat Yarkınöz, Osman Gökhan, 

Hulki Gbkdenlz. 
lstıhküm albaylığına terfi edeııler 
ZUhtU Tetik. 

lstlhkAm yarbaylığına terfi cd~nler 
ŞUkrU över, Nuri Akdikrnen, Sırrı 

Conklu, MUhsln OzelsU, Sadi Kiper. 
Topçu albaylıfına terfi edenler 
AıbdU!kadir .An;oy, Reşat Ayberk, 

Z ya Aygınalp, Şevket GUrtUrk, KA· 
n1U Otav. 

'.fo~u yarballığına. terfi edenler 
Muharrem Sor~ıç, Suphi Gönen, 

Feyzullah Anlıtan, Hıımdi Tekinsoy, 

,. " 
l :ıı.ıundcrec:t:~= çokluğundan <Amerika Harpte> tefrlkamızı 

neşrcdemedlk. özür dileriz. 

Veteriner ynrbayhğa. terfi edenler 
Kl'ızım Erkan, lrfan Teuman, Mer· 

kup Dinçer, Nedim Çağlak, Nazmı 

Baykal, Mustafa Sayın, NezJ\i Sez· 
giner, L\ltfi Gökbubı.k, RUştU Ünlü, 
Ferit: Arsoy, Zahit Birol, Kadri Şen
yurt, Sadık Gören, Rıza Unaydan, 
Vey~i Boragan, Cemal AksUliin, A~ 
dUıTahmn.n Akgün. 

I..evazmı alb:ıylığıı terfi edenler 
MUmtaz ErbU, lbrahw Hıı.Iil Tan, 

Şchabettln Edlge, Şefik Bayır, Hay
dar Aktay, HUsnU Aydıner, Sabrı 

Rutmnn, Tevfik Aksoy, Rrza Togay, 
Kemal Soyak, Hasan GUncr. 

Le·nızım yarbaylığa terfi edenler 
Hüseyin TUrkmen, Salflhattin Er· 

bilen, Ali Hekimoğ"lu, Fevzi Göksal· 
tık, Ktımll Beşpınar, Salp Duyar, 
Osman Kunter, Mustafa Çoruh, Hak. 
kı Okyay, Hamdi Klper, Ziya Şar· 
dağ, Hikmet İlpar, Şevkı Fevzioğlu, 
Şehıı.bcttln KöprUIU, Nectp Erginer, 
Kamil Dinçer. 

l"en ve sanat yarbaylığına terfi 
edenler 

Cahit Aktunç, Remzi SUslUoğlu, 

Sadettin Orin. 
Birinci mıf llbkeri adli lıflkimUğe 

terfi edenler 
Ni\di Bozkır. 

İkinci &aıf &6keri adli hlıklınliğc 

terfi edeııler 
Haydar GUler, Fehmi Tüzer, Musa 

Kazım Uran, Sadrk Aker, Rıza Ol· 
gaç. Selim Kaynak. 
Birinci ıınıf harita memurluğuna 

terfi edenler 
Ali Tuçok. 

iJandarına yarbaylığına terfJ edenler 
Emtn Ardıç, Salih Olbay, Ömer 

Durakba.ş. Hulfl i .Arsever, Hamdi 
Tiııgöz, :Mucip SUzcn, Hasan Tahsin 
Acarer, Şcrefetttn GUngör, Rıza Acır, 
Recai Akman, Rıza Tümer, Necatı 
Armak, Sezal Yalaz. 
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AY: R - GÜN: 238 - Hızır: 116 
RUMi: 1357 - AGU~TO~: 
ııicnl: 1360 - ;;.ABA:'\: 
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GÜ:'\EŞ: 6,24 
ÖGLE: 13,15 
IKINDf: 16,58 

AK~J\1'11: 19,48 
21,26 

16 
6 

~· 
"'10,35 

5,27 
9,10 

12,00 
1,37 \., _______ _, YAT~I: 

iMSAK: 4,36 8,18 

Bu ı;on sozler Herbcrt'i teskin etti. Karanlık 
bir g1.-ccdc parlıyan tek ı:ık gibi gönlune biraz fr.
rahlık vcrd1. \alinin karıaı aleyhind,, değildi. Eo 
do t da dedikoduyu kıracak ~.tlilıle harekr.t edi· 
vorılu. Odn•) c!Pr suküııct bulur rla bc~nmaktan 

'aıgeçcr•e ıuosclo l.:upınahilirdi. Bu oekilde Od· 
rey kendinr. kalırdı. Fakat ... 

El>fl?l ROMAN: 

Soruyorlar 
Burgaz adası 

karanlıkta 
Burga:ı. okuyucularımızdan ay

r1 ayrı bir kaç mektup aldık. 
Bnkınız ne diyorlar: 

cı:Adaını:ı. üç gecedir karanlık· 
tadır. Husu t elle lşletllen elek· 
trlk santralı ü~ gccedenbcrl işle~ 
mlyor. Halbuki santralın azami 
lhtlyncı gecede iki teneke ma· 
zottan ibaret olduğu için işletme 
ldııreslnin tedarikli da\Tanma'<ı 

'c tedbir ıılnınsı beklenirdi. Za· 
ten motör eskidir, ana hattan 
cereyan 'erilecek ıllye ~oktan ta
nılr görmemiştir. 

Burgıı.z ada5ına elektrik ,·eri
lcbllmeı;I lı;ln yapılan santral bi· 
nası geçenlerde tamamlandı. 
cı:Artık kablolar tamamlanacak 
n elektriğe karn!jao8ğtı.ıo diye 
beklerken iyi kötü me,·cut elek· 
trlk antrulının kcsflmeııl btzl te-

slire dU UrdU. 
Soruyoruz: Bizim derdimizi 

Bcledi)c ditşünüp bir ~are bola· 
mıız mı'? Hertı:ı.lde bir )·azınız. 

Re iki de 'aktl, aati gelmiştir de 
bu karanlıktan .kurtuluruz.» 

\ 

üniversite kam
pındaki talebeye 
yemek verilecek 
İstanbul 'Onivcrs·tesi Rektörü Ce

mil Bilsel dUn kendisini ziyaret eden 
bir muharrtrimize Ün'ıvenıite kampı 
ve ikmal .;.ıntlhanları .hakkında aşağı. 
dakı !beyanatı vermiştir: 

c- Kampta bulunan üniversite 
talebesine öğlenleri ycmelt verllmesı 
için Maarif Vekil nden emir aldrm. 
Bu hususun temini için İstanbul Ko· 
mutanlığı ve Orduevi He temasta bu. 
lundum. 

Kampla. bulunan 16i0 talebe<kn 
Askeri Tıbbiyeye mensup olup kamp. 
ta yemekleri temin olunanlardan gay 
rls ne hergUn kuru yemekler verile
cektir. 

Pazartesi veya salı gUnUndcn iti· 
baren Ordue\i 'bunu temin edecektir. 

Bundan başka ikmal imUhanlanna 
müddet bU"akıhnası m~li!at 'üniver
site Relüörl!lğil tarafından zaten na· 
zarı .. tibnra alınmış ve imtihanların 
22 cylfllde başlaması kararlaştırıl· 

mıştır. Bazı fakültelerin imtihanları 
nın bir veya iki gUn sonra başlaması 
da mümkUndUr.> 

Örfi i dare mıntakasındahi 
erk ekler, hüviyet 

cüzdanınızı yanınızda taşıyın 
Örfi İdare Komutanının tebliği: 
örfi idare mıntaluısı dahHlnde şehir, ka.,aba, kö)ler nı sair ınıılıaller

de her erkek ,·atanda,ın hü\'lyetlerinl kola~iıkla tesbit için 6 Cl ICll 1911 
tarihinden itibaren nüfus lıihlyet cüı:daıılarını iter uıman üzerlcrlmle ta· 
'rmalan lüzumlu görülmU tür. 

Buna binaen ayrn vatnnda-:Jarm zabıta ~mir ve memurları tarafın· 
dan herhao~I gerekll icaplarda talep ,ukuuııda nUfus lılh lycf dmlanla
nnr ibraz eylemelerini, akı;l hareket edenlerin hil\'lyctleri tesbit edilmek 
üzere karakola davet oluna<"akları ,.e hil~lyetlerino dair hilafı hııklkat 
beyanatta bulunanlar hakkında da Örfi tdııre ltarıununun yedlrı<'i mad
desi tıü.kümlerhıe ıöre takibat yapılacağını sayın Jıııllummı bildiririm. 

~rfi İdare Komutanı 

Korgeneral 
A. R. Artunkııl 

İstanbul Belediyesi İlanları 
T trlımirı B. ili• T. 

ll00,00 62,&0 Unbpaornd'd Kasap Demirhun malıalle5inin l!ııkapanı cad· 
de!iııde 30 • H2 • 144 numaralı \C ahında ikı diıkkinı bu 

lunan ev ankazıntn satışı. 
650,00 •l8,75 UnJ.:apanında Ka5ap Dcnurhun ıııihallc..inin Yeni ıo.:at kil· 

tın<la 3 numaralı harı ankazmın satışı. 
77·1,20 5'7,84 Boğaüçiııclc Emirı;inda Eınirı;ün l!Okağında '16 • 38 ııuma· 

rah binaların lıcdıııinden çıkan mıılı1:ıueııın sııı ı,ı. 

Tahmin bedelleri ile tik teminat nıiktıırlurı yukarıda yıızılı ıi~ parı;a aııkaz 
satılmak üıere ayrı ayrı ıııçık aruırnıa)'a konıılnıu,ııır. Şartnaıııdrri Zol.ııt 'c 
Muamelit Müdürlüğü kıdeminde göriıll'bilir. İhale 15/9 9U pauırte i süııiı Eııat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ıııakbııı H'~a mC"k· 

tuplarile ihale ~nii muayyen saatle Daimi Encümende bıılunmııları. c76.>'h 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammee bedeli (179880) lira olan 17 kalem ç.am krre~ıe 15 9 1941 pa· 

ı.artcsi günü üat 15,!0 da kapalı zarf usulü ile Ankaradn idare binasında •atın 

nlınacakıır. 
Bu işe girnırk i teyeıılerin 110244) liralık mll\akkaı trmin ıt ile kanu!lıın ta· 

yin ettiği lC~ikaları ve tckliflr.rini a) ııi guıı Eaat 14,JO ıı kadar L.oını5)0n rdaliğinc 
vermeleri liıımdır, 

Şarlnamı:ler 100 lıuu:a Ankara, füki:clıir \C Ilaydarııa~a 'czııchriııılc ı;utıl· 
nıaktadtr. c7613) 

* Mııhammen br.ddi (2450) lira olan 10,000 adcı küc;iıl.. \f' 5000 aılı t de hurnk 

hasır süpürıe (}5/9/1941) pıııartf'! i gıinü eaat fll) on birde Jla)darpo~d11 Gur 
hinı ı dahilimlt>ki komi5yon tarafından açık ck·ihnıe ıı•ıılilı !atın alıııurukıır. 

Bıı işe ı;irm~k İ•trıyenlerln (183) lira (75) kıırıı~lıık ıııu\akk.ıt tıuıın~ı \!' 

kanıınun tayin ettiği vesalkle birlikte ckfillını ı;iiııu !llalıııc kddur koıııi•)ona 
müracaatları liiıımdır. 

Ba işe ait ııartııımelcr lorni8)ondan par.ı•ıı ı idrak daı;ıtılmakt.ıdır. c7610• 

Toprak mahsülleri ofisi Istanbul şubesinden 
KEPEK ALIC1LARl~A: 
Orj';irmen 'fe dl'polarımızdaki mik·eı 'c kepek atışları her gun 11 ıle 12,.:ıO 

arasında hazır bulundurulan ıııemıırlarımız tarııfınılan 'J icarct \e Zahire hor•a· 
sında icra cılildiğinden olmak i~tc)enlcnn mczkür rnıılıaldcki ıucnıurlarınıııa mu· 

racaatlırı. (7490) 

[. R A D Y O J Sümerbank Birleşik yün ipliği ve dokuma 

PR OGR AMı - veF!~:!!~~K~erif ~~~i::~~~~)~ft:a?~ı~ı~o~~c~s! .. ~~~I~ 
7,30 Program 19,00 Konu~ma 5000 adet iş dbi~el,.rinin malzeıııe~i olan bezler mül"lise emiı tarafından \t'rılm:k 
7,3'1 ~Jü;ik 19,15 l\lü;i/; imali)ı:li eksiltme ile ve kapalı zarfla teklifte bııluııulıııak ~urr.tılcı taliplı~ne 
i,43 Ajan.s Ha. 19,30 Saat Q)arı ihale oluııarak yaptırılacaktır. İhale 8ıE>lül 911 ıar,Jıiııc ra•tlo)dıı pazartesi 

8,00 Mü::ik 19,45 ıtii;if; günü &llt 14 de yapılacaktır. 
8,30 8,45 Etin saati 20,lS Rad)o Ga. Taliplerin hu aaatten evvel teklifleri lıa'i kapalı zarflarını ııı~r- e eıııiz mıı· 
12,30 Program 20,45 Mü:i/; huberat aervi ine tevrli etmeleri ve teminat akr.esi olarak 7S lirayı makbuz nıuka· 
12,33 Mü:ık 21,00 Ziraat tak. bilin~ mü~ emiz ,·cuıcMnc ıC\dİ etmelrn \e numıııırleri Dcltt rdur fabrıkaoın· 

12,45 Ajans lla. 21,10 TtTrnil da ı;örmelel'i lizımdır. 
13,00 lllü:il; 2ı,OO Müzik Bu SOOO elbise gurup halinde olarak da ihale cdilebılccc;i ı;ibi ınue• C5emiı: 
13,15 14 lllii:ik ihaleyi yapıp yapmamakta da atrhestıir. (760?) 
18,00 Program 72,30 Saaı a)arı ------------------------------
IS,OJ Ma:il• 1245 ~ra:u: lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
18,30 Serbest 22.SS/2.1,00 l'arrrıl.i l(>, 9/9'1 salı ııuııü Hat 15 de İttırnbıılda Nafia l\Jüdıirluğü cksiltnıo koınis-
18,40 Mıi:il• prw;mırı ı:e l..ııµıırıı.§. d d •ıseo "~ı ı· k ·1 ı d · yoııu o asın a t. .\N ıra ·cşı •e elli l~tanlıııl Erkek fücsi tauıırııtı açıl.: 

Doğum 
E ki porculardıın "e ıanınmı§ tüccarla· 

rımızdan Faik İncealCJJ1darın bir erkek 
çocuğu dun)aya gelmi§tir. Yanuya uzun 
ıimiırll'r diler, Faik iııccalcnıdarı ve eşini 
ıebrik ederiz. 

tk&iltmf'!yo konıılınu§tur. 
Muka .. ele, eksiltme, Bayındırlık itleri gı-ncl, hu ıı·i \C fcnııi §Clrtnıımcltıi, 

proje keJİf huli a iyle buna muteferri diğer eHak daire inde goruleccktır. 

:'lluvakkat teminat (217) liradır. 
İsteklilerin en aı bir teabhiıtte {2000) liralık bu i~r .brn:ı:er i, )aptığına 

dair idarelerinden almıt olduğu vesikalara istinaden 1 ıunbııl \İiİİyetiııc miıro· 
caaıle eksiltme tarihinden tatil günleri hariç c3> guıı c\\el alınmış ehliyet \C 

9.U yılına ait Ticaret Odaşı 'C ıkalori)le gelmeleri. (7578) 

TEFJUKA No. 58 - Fakat böyle olmaz ki, Odrey .. nir ~eyler yap· 

malı. Bu adarııııı metresi olmadığınızı anlatmak 

liıım ... 
- lkn nlnıudıı;ımı bili)ortım )a- Cet tarufına 

aldırmam. llenı ne eh~mıııiyeıi var artık .. Ner~d' 
İ~l'l buradan, bu muhitten ı;iJcı.:eğim. Selimi bir 

daha görmi) cceğim ki-

- Herbert ne di)or? 
- Ona bu 11abah her .eyi itiraf ettim. Hıç hlr 

- ı;:ıze candan t~e\:kürler ederim, Lady 
Brıındmor •• flana ctıiğini:ı: iyiliklerden dolu) ı §Ük· 

rıın borcumu na ıl ödiycceğim, bilemem. Fakat .. 
Ya karım gitmekte ı~rar edcrec •• 

Yazan: Franeis de Croiuet Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN §1."Y bilmi)ordu. Bı::n W)l<'dim. Yalnız Selimin is· 
mini gizledim. Bana eneli in.ınmadı. Bir çok ~ey. 
lrr dııha &aklıyorum Eaudı. O kadar kı kaııç ki .. 
Artık beraber yaşamamuu inıkün )ok, ha)at ıa. 

hammül edilmez lıir hale geldi.. 

- Merak etme)iniz. Gitmiyeccktir. Yalnız dikkat 

ediniz, rumu.ak davranmayınız. Tam bir erkek 
gibi konu~unnz. Yarın bayır cemi)ctinin içtimaı 

'ıır. Kendi ine ayrıca bu son içtimada bulunması 
iı;in davetiye gönderdim. 

lçtımadan sonra bu mesele hakkında kcndisile 

coru:unım. 

- Te~ekkür ederim, Lady .. Yine imdadıma ye
ti2i> onunuz. ize karşı duyduğum minnetin dere

cesini bilemezsiniz. 

Selimin i!ınini du)unca hiosettiği heyecan La· 
dy'niıı kendi tarafını tutması üzerine hıfHlemişti. 

Bu sayede i=e bir hal çaresi bulunması ümidi yÜ· 
re ine su eerpmlşti. Hatta hisli Lir adam olmunıa· 
sına rağmen bu he)'ccanla ı;iizlrri )"aşla dolmu.tu. 

Lady Brandnıor, doktorun bu halini ı;örüncc 

kendi kendine ı;Öylcndi: 

- Karısını ııe kadar çok seviyor. Böyle bir •· 
dama bu muamele nasıl yapılır? Canavar kadın! 

Zaten ilk ı;ündenheri, Odrey'i bir turlu tiC\eme· 
mi~i.. lli<lı:rinin krndi!ini aldatmadığına kendi 
kendini hir kere daha inJndırdı. 

····················· 

Odrey'e kar~ı açılan meydan muharebr•inde Ma· 
bel arkadaşını c' urane müdafaa cımi,u. elimin 
mctreai olup olmadığını bilmi}or ~r ö{;renmck ıe 
islemiyordu. Her ne olllr"..a olsun Odrcy'i sonuna 

kadar müdafaaya ve istinat edilen ~e)lcri reddet· 

rniye gayret ediyordu. 

- Bana kendisi bHe itiraf etse )İne inanmam, 

diyordu. 

Fakat Odrey'in Selimi 5C\diğinc de emin idi. Bü· 
tün nldığı ıerhiye \e clamarlnrınn yayılnn lngilizlik 

lıi<leri böyle bir ihtimale ~3,1) or, i yan edi>or, fa· 

kot buna rağmen )İne arkada~ını müdafaa edİ· 

yordu: 

- Hu Irlnndalıların ınulınkkak ki, bir tahtaları 
eksiktir, diye kendi nefsine kurşı bir tc' il çaresi 

arı) ordu. 

Kocll!ilc beraber bu mesele) i konu~ınu)orlar, 
münıka~ etmiyorlar, olduğu gibi kabul ediyor· 

lardı. Odrefı müdafaada tabii bir şekilde birle5i· 
1orlardı. tabcl, dedikodu meınhaının Trover Smiıh 
ler olduğunu söykmişti. Bu karı kocaya oğıık 
muunıclc edİ)ordu. Elinde kati bir delil olınadıllı 

halde Floreıı<::e\ın .ha i~i abiendirdiğine emindi. 

FlorC"nce o kadar ustaca hareket ctııü~i ki, hrm 
iftiraları orta)a atmı~. hem ~ ı;rrİ ııafta kalmış. 
tı. Dedikodu tiiri bir hastalık salgını ı;ibi ortaya 
Ö)lc bir yayılnuştı ki, l\label nr. yapacağını §lltır· 

mı tı. Odre>"i bulmak, kendisine uıiycti hilıcr 
,·ermek l&zıındı. 

Aldığı İnı;niz terbiyesinin \le tihi olduğu ana· 
nrlerin icabı olarak, ba~kuının İJine karı.mayı o 
zamana kadar dü tur sayıııı,tı. Fakaı f'Joreııcı: 
ile konıı~tuktıın Ye Herbcrt'in l.ady ile miilikatını 
ügrcndikten sonra harekl'tc gcçmr.k ~.amanı geldi· 

ğini hissetti. Odrey'i gidip gördü ve olan bitrn 

lırr şeyi ııılattı. Akşama eve döndü~ü zaman bu 

mulükatı kocuına §U §ekilde nakletti: 

- Evveli kcndisile konu,mağa bqladığım ıa· 
nııın tamamile k,.nıJindcn ,eı;miş gibi bir halde idi. 

Sanki ruhunu, hıwa iyetini, h"' şeyini kayh&· 

miş Yndım. Sonra .. Anlattıklarımı dinledi ,ıe lll• 

dece §U ııörleri söyledi: 

e yapayım, canım.. Hiçbir §ef umurumda 

df"j;il-
Ben, k.,ndi ini harekete çetirmiyc t.alı§ttm. Ara· 

mızdıı §U muba\lel!C ~ 

Yalan wylediğimi bilir. Kendı ine kurı;ı daima 

dürüst davrandım. O da bana kar§ı öyle da~Tana· 

cakıır. Buna eminim. Za\"allı Hcrb<'rl, kendisine 
ııcı)·orum, elimden geldiği kaddr bu bayata talıum 
müle uğrııştım. Fakat artık t<ılıamnıüldeıı fazla ıs
tırap ı;r.kmiye başladım. O du c;eki)or .. Tiilmi)O· 

ruın. Acaba bu anda nerededir kiııı bilir? 
- Rı•n biliyorum: Lady Tiranrlmor'un yon ınrla. 

nirıız cv\'d vnli konağına ı;irerkcn görılum. Telr. 

fonla bir mülıikut istemi~, Lady de hemm kııhul 

etmif. 
- Ne di)orsıınuz? 
Odrey sapsarı kesilmişti. Y<'riııdrn fırladı. Ma

bel arkadaşının bu üzüntiılu he)ecanı karştsında 
ne yapacağını ~aşırmıştı: 

- Sizo hunu söylememeliydim, Odrey.. Söyle

memı.-li idim. 
- Hayır •• Rilaki . Sö,Jedi••inize c;ok i~i ettiniz 

- Odrey, •izi üzdüm. Beni affediniz. 

(Arkası ffl') 

Abdülaziz Mecdi 
Merhumun haya
tından hatıralar 

iki zihniyet fa 
O 

stanhul :Futbol AJ1l~ 
ramıua göre, lig ıns( 

:ti 

Abdilladı MC(~i Tolun 
Bundan tam yarım asır evvel Ma· 

arif Nezaretinde edebiyat hocalığı 
için bir mUsa'baka açılmıştı. Milsa· 
bakaya müte.,·azı tavırlı, kendi ha· 
llnde, çok genç lbir Balıkesırıı molla 
karıştı. Maarif meclisi rctsliğlnde 
meşhur Haydar Molla >bulunuyordu. 
Bu pek genç mollayı gôzU tuL"l'edı: 

- Sen 'kim, edebiyat hocalıb'l k~·.1? 
diye ml).saba:kadan hariç bırnknııık 

istedi. 
Fakat bir, iki gun sonl'a imtihan 

e\'rakını görünce fikrini değlştird .. 
A,bdUlaziz Mecdı adındaki genç mol
la. mUsa'bakada birinci çıkmıştı. Bir 
mUddct sonra Mahmut CelAlettin Pa. 
şa esaslı ıslahat yapmak arzuslle Gi· 
ride vali gönderilloce orada bir da
rUlmuallımin kurdu. Bunun için de 
Haydar Molladan en iyi edebiyat ho· 
ca.smın kendisine gönderilmesini Is· 
tedl. Haydar Molla da .Mecdi Efemi!· 
den müııasıbini bulmadı. Genç hoca. 
orada. döı t sene Gtrltlllerc edebiyat. 
öğretti. 

Aradan zaman geçti. Hlkrriyet ol· 
du. Mebu.slar seçildi. Mecliste gUnUn 
bırinde bit· hizip kavge.sıdJr koptu. 
Miralay Sadrk Beyin açtığı gUı·QltU 

memleketin başına bUyUk gaileler ge_ 
tırcbillrdı. Muvazeneli kafalı, vatan· 
pcırver bir hoca efendi ortaya atılıı
rak ara bulmak ve kasırgayı emle
mek için büyük bıı· gayreUe çalıştı. 

lı,ıtc bu zat bir, ki glln evvel ara· 
mızd:ın ebedi surette ayrılan ski Ba 
~ ı».&bwıu...A.bdlUA&iz MOQC!idlr. • 

AıbdUlflziz Mecdinin vefatlle mem· 
laket kıymetli bır evi dını ka~,bct

mlştir. Kederli ailesine tekrar taziye. 
!erimizi b·ldiririz. 

lamadan bir hafta eV'·eJ, ' 
eylOlde ı~enerbahçe stadıtı6' 
mevsiminin açılış ıncrns~1 
cak ·rn bu nıiinasebetlc fi'ı ııt 
uıuhtellti kar.-ılaşaeıı.knll'l' 
hlidlseşlnin a~ıl z.ikre d~~I 
bu takınılnrdun birlno Z , 
nın, diğerine de ı\r5lııP ;,. 
kaptanlık edecek oımsıarı 

Hayli Lanıandanberl f ot --rl 
lfümls olmakla berubcr 5~ 
bir z~nıan brrakmıımıŞ ott' 
lle 1\'lhadı tarumıyan )Ol> 

~enclerce biri f'cnerb:ıbçtı 
Galatusaray birinci tutbOI 
rının kaptan.lığını ya.pnı* 1 

nelerre l>irl milli takınuP 
muhaC'lm, i>tekl merkeıı 
me\·kilerini liyakatle dold 
lıın Zeki ile ~lhad nıklpierlO 
tarlarına bile kendUerJnl ' 
takdir ettirmiş iki ısporcod ıl"' 

Bu itibarla İstanbul :fıı ~ 
ftf .N url Bosut u bu lkl Cf11V 
CUya kar§ı &'ÖSterdfği k 
hareketinde.o dolayı tıa 
kışlanz. 

minin kliip ısalonuna a" 
rar \·erllmlş. :Son zaın 

bün başına geçen • 'e rıt 
ki, arasında. Zekinin ti 
yana rutbol oynadığı b> 
bııluqan - he~·etı idare. 
rarı hllAfrııs, Zekinin 
dlrmiş ,.e kakhrmıı;. ~ 

Re:;m'ln lndlrilma;I, '/..t 
btine ,.e Türk 5poruııa 
metleri t.por tarihindCll 
bir keyfllet de~lldir. f;~ 
Zekinin resml klübünlill 
da bulunmu,·orsa lı;cndl~t 
kl, ken~itiliıİ !IC\'mlş ,c t 
olıı.nların kalblndel.-f yerlJll 
La ediyordur. Am:ak, J" 
idare he,," etinin bu ıuııel' 
bul :ı-~utbol AJıınının l 
dettiğimiz kadlrşlııa Jıl> 
ne hazin 'e nekadnr t 
blr tezat teşkil e~;: 

Kadıköy Tapu Sicil lVJuhafızlığıJ1Ô 
Boı. oğlu kızı Avantiyo<lan metruJ..,.n hıanlıııl ılcftcrdarlığıııın ııaııd 

te:;ciliııi i~tediği Kaılıkö) ünde İı;ereııkiiy ıııahallesiııiıı Karanıan çlftliı' 
<la 1 l ııuıııaralı tadanın \eıgi kııyıtlarıııda Roı oğlu kerimesi A,aıııi" 
nıuku)Yt"l olduğu \C ı.lerulıtcı;İ olıııııdığımlan tapu sicillerinde ka>dı ~ 
nıı~t ır. ~cnetsiı ta~arrııfat hukünılerine tc\ fikan hazine namını teşcılı 
mek üıcrc 16 'J 941 tanlıinc nıu~udif ealı ı;üııü nıııhalliııde tahkik•

1 

nırnkıılün nı~ahnsı yapılaeıısın<lan söıü ı;cçcn SB}Ti menkuloo tasatt" 
iddıa edenler bulunduiıı takdırdc cnakı müsbiıcll'rilc bırlikıe sıı 
Kadıköy tapu ı;idl nıulıafıılığına \Cya taiıkikat güniı mahallinde tııP0 

na müracaatları ilin olunur. ı 

SümerbankSellüloz sanayi müessesesifı 
Yp1i \eya aı: nıü~tamd hi ve derhal i~lc:r ıhir halde lü tikli \t)• 

ili 4 toııl_uk karn • seıiti S,80 ili 4 metre uzunluğunda on kamyon al 
llepEiııc veya bir kı mına taltp olunların ron fi~atlarını h8'i ııb 

krini 2ı9!9n tarihine kadar ümer Bank İı;tanbul şubesi müdıirlııı~ 
leri ilan olunur. 

T opkapı sarayı müzesi 
Kc~J bedeli 

Lira K. 

1751 06 1sı 33 ıo19 

l'atihte Fatilı tür~ clvermda keşfi mucibinee yııptı;ılacak tıt" 
münak~a ile 10 9/941 çar~amba ı;unu nat on hqte yuk•ck mektcr!"' 

becilığinde mute~kkil komiı;)onda tulibiııe ihale edilecektir. 
Taliplerin ihaleden ewd keti( \'C eortnameyi tetkik etmek u et' 

sara)~ müzesi müdürlüğüne mURH:aatlan. 

Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak Satışı Sekiz Se~ 
% 8,5 Faizle Ödenir 

Sem.ti Ciı~i Muh ~ 
Ü küdar Tavıışihnsanağa mehalleslnde es· 6v 
ki Bakkal Baiiç.avll§ )eni İnadiy~i 
tiOkağında eski 31 )tnı 17 No. lı 
Bc)oğlunda Çukur mahıılledc Sakızaıacı &.ıin 1/2 his!M 
Halepli wkıt;ında e:oki 1.5, 22 yeni 73 

No. J.ı 
1 - Arttırma 29 8/941 tarihi e d" at cuma &ttııü yapılacak TC 

1~ 
kıı.Jar devam edecektir. 

İlııılc arttırma sonunda en )iikbek lıcdcl verrne yapılır. 
2 - Arttırma)ıı girmek için muhammen kıymetin % 15 şi 

akçr i yutırın:ık liizım<lır. 
3 - Arttırma bedelinin ılürlle biri pcıin ı;eri kıılam sekiz seocd' 

sa'i tuksitte ödenir. Taksitkr % 8,5 fuize tübidır. 
4 - 1'ukıtltlcr ödenince}~ kudnr ı;ayrimenkıtl Sandığa birincı d< 

tekli kıiır. 
5 &.- Binaların fotografları Sandık duhiliııdt-ki s.ıtış alonunda t 

cak"tır . .Falla taf<ilat alnııık için :ı:ı..ma müracaat cdiBr. ft 
Emlak a lmak ve satmak istiyenf e 
. ~ 
lstanbulwı .her eemıindc bQf' Ç<1lt emlak almak ~c satmak ıçıP 

satış 681onumuzu ziyarettir. • 
İ•teııildiği takdirde &atıhğn konan cmluk mukabilinde nC" nıiı.:ıôJl' 

leccği tııyiıı r.dilen k ııllikııdarlara bildirilir. Bunun için iki lira ıı r ~ 
Te~bir ücreti: Bir liradan ~ııgı olmamak üzere uç ay içın bill 
~ bru~u. c fıtltetdao ıne de md;ın ~ka bir iıerel alııııııst' 
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Harp Vaziyeti 
V ATA N -------------------------- - ------ -s-

Yeni A .. man I<aynanadan dava: ıısoN 'MABERLERI (~;Jcmaf' 
Suriyeye L av a l 

taarruz arı 
~Yazan: 

'' Torununuz küçücük B ellinin yuvasını 
gıkmıya çalışmakla suçlusunuz ! ,, 

"------n 
.\)llıaıı --------ı 'llla · O\let harbi umumhetlc 

" "'" · r le-hine inkisar ctmel.tedlr. .""lan • 
~aı 11°rdulnrı ı:iın ide ı~ugn \C 
bıııreııe ehbterlne '" cenupta A~ğı 

d r bol,ır_a ,nrdıktnn !iOnra, 
~\"a korfc-ll ile 1\ r deniz R· 

ıL 1 uı.un ('enhede ba.,hea su 
~~ ı· • • 

l et gfrintl'!ı kuldı: 

' lııncn ı;ollı ile \ ltcb'>k ara

z Sokoınık bölge.;!. 
..... .\ 

t t\ttıL ağı Dlnl eııcr boyumla K!cf 

~oJ .. 11. 

Utı.... "<IJ{, gl!rphın l\Jo k0\8\"B \C 
"""'el • 
O!Ja en Lentnı;rnd'n uzanan de-
~ ~tının lltı .ık noktasıdır. Bu-

~01llıı. k - molensk • l\lo korn 
lına lnU\azi olarak :Son et • • 

11 ltıerkı::zlne bir demlryolu 
ıııu tanınllktadır. Al rıca hareke
k~lt lollar da \Urdır. Alımın

• ""t 01111k bölg~ni müdafnn cdl"o 
lJıa So'let ordusunu bill ük kı • 
ı,~a \e lınJı:ı ettiklerini, 80 bin 

• ~ lr \e 400 top aldıklarını 
iO ttıerın muharebe meldanın· 
• bin om bıral tıklarım hlldirJ 
• Q\ 

}ctıerın bu muharebe lııık
'~ete aıll!Jc klerı nıalfınıattan onra 

t~ ~ "e ~rktakl rnzll eti tcsbit 
lttııı bil olacaktır. Ancal• So\"· 
~J'lc hu bölgcdr. de Ih iııa twh-

11111. !:ekllmı .. olııınl:ırı ınuhte-. b • 
,
1 
enııeblllr ki :So\'~ etler tjl· 

Jıı. llıdJ Luga • Lornt • Yukarı 
lleblrıerı sark ııahlllcrinde 
kta • 

~ tJııı dırlar. F akııt Almıınla-

Enclki bün, hıikim Lindw)·'iıı Amcrika
do Lı;, Aııgelos'ta kurdujiıı ho~dnma malı· 
k<"nı!"ı;inde na~ıl İş göruldüi;uııu anlattık. 

i~ıe ha;ka bir canlı mi•al: 
Bir sun bu mahkeıııc)e, suzrl. ıaılı ha· 

kıJı hır genç kadın gclı)or. Hükiınc dl· 
\Of ki: 

Adını Rııth Rnr, koram HkLard Roc 
adlı hır Hnt'ma okıorudur. Beni aldatı)or. 
B •ilJloıak i thorııııı. 

- Çocıı•unu.ı: 'ar mı? 
-- b t, l.ııçuciık hır kıııwız ur. ,\dı 

ll ili ... 
llıiliııı i•ı t tl.ik rdi)or. Anlı)or ki, 

1 
Ruth, :ı:enı;in \e kibar hir ailenin kızı, 
genç siıırma akturile se\ işıııi~ler, aiJ..,.ini 

! Lırakıp kaı;nıı •. l'akııt Riclıord lıerl'aİ nr· l 'ideıı bir bint'tnl akıijrii ıleğil. sıınatı iı;in 
çalı•ı)vr, karı ını '<' çornı;unıı sni)or, 
kanoındon ba.ka biç bir kadıııclıı ı;i1ziı 

}lk. 
Hükinı tekrar bcnç kadını çıığırı)or, 

dhor l.ı: 

kızım, kocanın ana adakat•i.ı:lik 

etıi"ine emin nıi,in? ) a\rtıııun saadetini 
du.uner k baua do ru lnap \er. 

- Bcwm lııçbir şuplıcnı )ok. Fakat an· 
nem öy)t' di)or, ıınııt'nı lıı;-nim lıo~nmamı 

\e kendi muhııindcn htr adamla e\lrn· 
menli i·Li)or. Benim krndinıin kocamdan 
ikii)etım )Ok. Beni de, kızımızı ila çok 

bCVi)OT, ha)atımız hep hernht·r gcçı)nr. 
- Peki, 6Cn git, hen saıııı haber ı;iiıı· 

dcririm. 

Ertc~i ııün lazııı onnr•i, boşanma malı· 
kemtsinden şu ilıbamume)i alı)or: 

c:Kiiçiıcük c:Bctıi Roe> nin \ekili sıfatile 
Kaliforııi)a balkı size d,l\a oı;ıııı.tır. Çun· 
kü kaynanalık hi5lcrino \il içtimai mııhi· 

te ait \'llhi hir takım iddialara dayanarak 
kızıııız Ruıh ile damadınız Richıırd'ın 

Yazan : 
M . H. Zal 

kurduğu guzcl ymııyı ) ıknıoğa çal~nıak 

\C tonınunuzu yu\ası:ı: lııraknıakl.ı suç-lu· 
bUllUZ-> 

Kaynananın halini duşünuııiıı. Hidde· 
tinden kôptiru)or, fakat herkes \.endi D· 

ll'yhinde cephe kurduğu için ağzını aça· 
nıı}or. Bu cüreıli mnnı•Ha 5ay~inde de 
lıiikinı Lind•ey kuçucuk Beıtı'nin icındo 

hü) üduğü yuYıı) ı yıkılmaktan kurtarıyor. 

Yeni bo~annıa mahkemrs.inin 'erdıgi 

neticeler akıllara ha)Tet \erı·cek bir §ckil
clcdır. Hakim I.inıl ey, idi mahkcnıclrrde 
ulı ı ay süren ve dcılikodulur içinde miiz· 
nıin §ckillrr olan hir çok bo~aııma da,a· 
!arını bir oıuru~ta lıallrtmiştir. Çocuklu 
lıoşunma talipleıiııden dörtte üçü hakimin 
babaca müdahalı.•i Üzt'rine davadan \RZ• 

ı;ı•çmi~lerdır. Lind~cy )uvanın noksan ta 
rafı ne olduğunu ı~his tderl'k şikÜ)eto,;i 

ana '<' babanın böziinü açmı• '<' da,arı 
aile için )Cp)cnı bir ha)ut ha~lamı~tır. 

Hikim. lıidi•elı.ri )alnıı çornk bakımın· 
dan tetkik ctıni~, bir ailenın de,umı ÇO· 

cııf,a hayır wrmi)rı.:cl.~e bo•anıııa bukmu 
vermekte teredtlüt ctnıemi)tir. 

llu mahkeme. bn kııdor poriıık ~t>kıller 

verince Kaliforniyanın lırr kı•mındıı Lınd· 
sc) 'iıı nezareti ultııııla buna benzer ho· 
şaıııııa mahkcmdl'ri clr huzırlaıımışı ır. llu 
ıııahkcnıdcrdc hiç lıir )aıılı u•ul, lıı!,:11' 
rr•mi çcq;r.rn yoktur. llikinıl«r, karı, ko· 
cnyı, çocukları, arnkatları ka~ılarına a· 
!arak ortalıktaki dereli ahbapça aramak· 
ta \C çocuğun lıukkını ileıi 6Ünncleri sa· 
}esinde çok defalar çare-ini bulmaktadır
lar. 

Bu garip mahkemeler, bir kaç a)TI O· 

dadan ibarettir. ?ı!escli. bir odada dm 
ıeşlııs edildikten &oma kan l..-ocıı. tdt buv 
larıııa miına~a h:ılindu bmıkıhdı:cıı, hi· 
kinı di0cr bir odada ayrı l:ı!r dava diııte. 

nıekte, sonra uçuncii bir odaya t1GrnYa:rak 
anıkatLırın -y.ırdıınilc ooanı cdıeıı bir an· 
J ı,;nıa tr~bustinc mudahıılcdc OOlmımıık 
tadır. 

Llııdsey de <mahkemenin vekarı> d~· 
lrn ııaldJ'İyıryi de ortadan kııldırm~:ıt:. 

B~ııma nıahkrmcsinde · ı;ar.ı içmek, 1!11· 

kız ~S1lemek, &aç düzeltmek, dudak ho
)&Uıak a)IJ> sayılmaz. İ~n icnbma göre 
hazım bir doktor, hazan bir papas yardı· 
lna çağırılır. Anlaşmamanın cinsi ıu:ılinn:ıı 
tuki noksandan ileri ı;eldıı;i anlaşıl ırw 

hu ne'li terbiyeyi yapmakla uğrB§lln cc· 
nıi)rtin bir nriıoıe~ili çuğırılamk cahil ve 
acenıilrıiıı gözleri ~ılır 'e hcnıhor yaşa· 
makta daha fazla cinsi haı: hnlabllmcleri 
temin edilir. 

Ytııi bo:anına mahkemelerinden t.ezm-ci 
ti ıı il\ ukatlar çok şikiyet~idir. İ~eri uza. 
tıp 'e kan~tırıp bol para çekmek İnı· 

kinlarıııı ka) betmi~le.rdir. Los Aııgelot.'ta 
Lır nnıkaım bir boşaıııııa da\-ası yiiıün

d<'n \8 ati l..llZ&ncı be:. )UZ dolardan elli 
folara innıi~tır. 

\eni bO§aruna malıkemc::iııin u ul ka
ııtlarıııdan kurtulup i~leri çarçabuk çı
karması 'e az :ı:anıancla çok dua hallet· 
meısi 6a) csind•· Los Aage:los şehrinin Ee· 
nede ) üz bin dolar ta&U'ruf tr:ıniıı ettiği 
ht""aıı c<lilıııi~Lir. \lulıkemenin çocııl.lu 
yın'Uları ) ıkıloıakıan kurtamın•ı Y) ezıiııd" 
temin <'dilen menfaat p:ıra ilo ôlçulemi)e
cek kadar büyüktür. Bu )eni mohkenıcoin 
kin \(:• dedikodu ha\ll!ı )erine ı;e\gi \e 
ahenk )arntına4ının tesirlrri bulun ~n 
lıa)-atı üzerinde de görünmektedir. -ıun 

muhit hu &a)ede minen )iikselmi~ir. 

tltneıı Rolün tın ,lm:ıl 'c garp 
ıq ınu,azı olarak tanrmı.a 

ltıllt-;tıneıerıne lntlznr cdilebllir. 
taı, 'ltn O\~et girinti ı olan Klef 
' %İı alden gittikçe l ııkınl:ı n 

t ~e llc kanıı kar lladır. Al· 
bı 111Yeı>cr ile Prfpct nehirle

)' tleısttklerl noktaya. \"Brmış-

•• 'JO,. • 1 . i 

'"-•ııı l'rtpet bataklığ'ını şhnal· 
~U e nuı:ıtan geçerek bu bU~ilk 
h.'rkalıuındu bırakmıslnrdır. 
..,.Ct) • 

lııı~t e lileI imalden de tecrit 
~r. Demek, Gomel şaı:,kın

t llot 11 ku""'"etlcri cenubu şar
~I~ ru ileri harekete de\ıım cı,. 

11 'e l>rtpeı bataklığı cenu

' ~ Luk • Koro tin demlr-
~t n Ki mail rbisi~ 

4ıt ~tu 'k\ı\'\etlerle h'tlbat ,;e 
· lrliğJ temlnlnc tnlışmakta-
ll1t 

Ilı.,~ batta • 
L'."'it tı C\'\CI, Almanların, şl-
~~ llıeıı • Zegller golleri mın· 
"~' 'e cenupta Gomel mınta
'-~ııı;llhternc1 taarrudarındnn 

tı llııhtı \ birer faraziye olarak 
%ıtlı aııer ileri ı;Urmüştük. Dl

'-ıı kl bunlar artık ihtimal ol-

Ağrıları dindirir ! 
ROMATiZMA, BAŞ, D IŞ, SiNiR ve BEL ağrıları ile Soğuk
algınlığından i leri gelen vücut KIRIKLICI, EZLE ve ORIP 
hastalıkları O E R M A :N ka elerile der-hal geçer, Jcabında 
gilnde 1 - 3 ka! e alın ı r, her eczanede füılunur. 

' oı~tkınllj, birer dc,•nmlı mu
~ llıtı,tur. Bundan sonra şl-

~~0'0ı::r0d'dan \'O <·cnuptn Kl
lllfe11 

r 
'-

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanlara ' I 'ııa l'lddi Almunlar huır-
'-.'~ı lııtlntlıar cdlleblllr. Rusları 
~' lkaınetı derinliğine knpa-'e ,., 

Aşai;ıdu )azılı ın~adın pnzarlı'kla ek•iltme!i hizalarında yazılı sün, 63at \e m alıallrrdeki n•keri satın alına komieyon· 
larında )apılucaktır. Talııılcrın kanuni H•sikalarilc ihale saatlerinde aıt olduğu kom ieyonl~rda h~lunmal~rı. . 
Cinsi \Jil.tarı Tutarı Teminatı l hale sun, laaıı t e mahal/ı 

~ Q.,(nıan taarnızlnrrnı kı· 

' l'a Lenıngrnd \C Klef birer 
Kilu Lira Lira 

lııı11~1Inıtş şehir halin düşe-
0 ha kn, Yorosllof \6 

bo rcıuı .. -ita .. rı ihata edilmemek 
I': l:e.kiınıc.} e me bur kala-

l\'ohut 
Kuru ot 
Toz şckrr 
Kcsnıe mal..arna 
Kuru ot 
Kıuu ot 
Sığır cl.İ 

Kuru ~·t 
Kuru ot 
Sade ')ağı 
S:ıdc >a~ı 

SİZİN DE T AKÖİR 
ErrıGiNIZ ÜZERE 

::~z ıııodll!imıo zarafet ,e inccliğfoP iu:.r.lmnnı eden 
~lltull terL.llerln mahareti, kadına cln gen!;liğc matu( ı;;a· 

lıal ret bir beden tenasübü arzcder. 
llo)( 

1 8 knt yU:ı \'e onun hututu ge,·ezedlrler. Eğer bu 
~t~ııya lfızım gelen Dıtlınn.ın gösterilmezse, ııcnelcr bu 
btr rı ha,kaJarma pclt !;abult farkettlrlr)cr. Bu, idn 
t~ı liırrıııız<Jır ki, ufak bir dlkkntsl7Jlk \'oya lhnıal netl
ltte raıcıb lcrlnlzln dikkat nuzanndan uzak kalamaz. 
llQll llcneıcrln (bilhassa nazik ,.e iba sus ciltlere muııallat 
o11bin ° talıripkOr enelerln) clldlnlw ~izmekte olduğu vo 

10,QOO 
500,000 

5,000 
5 o·.ıo 

686.000 
500,000 
'30,000 

son,ouo 
2i0,000 

19,500 
3•;,000 

~ ... ,erce (bldn;)ette g lri mahsüı:ı) ince tlz:gllero lh· 
~.~ r kalmayınız. 
~rı t4en C.Udınız.ı oldur:ıcak olan \C lzl pek çok defa \\lklt&z. ha

llı, uıa:;u llrıuıan alt.anı \O abalı KREl\I PEitTEV'Je yapaca
~ blııJ hlr nıasajla rcfcdlniz.KRF.1\1 PERTE\"ln bu mudzeslne 
~ı~ce heınclnslnlz; gibi lz de hayret ve memnuniyetle şahit 

~ru ..... h.ız. Gorecckslnlz. ki, slm:ınız, ebedi gençliğinizi herk e!ie 
-.. ııe ıs 

bı l\rtt:ı. 0~ lll ccl"ktlr. 
~ lıaıed 1 l>ERTE\"iıı terkibindeki faal anasır en ~erin çiz&'ller l 
llıa ~~I l>" gc ikmileeelctlr. BugilndQn ltlbarcn flit; de bir füp 

l\dıı. lıt l'.ftl'Ev•ı hı\'ıılct masanızda bulundurunuz. O, ayni za
rt l"Üzgürların ,.e ktı\'\etll gün in en 1)1 muhafızıdır. 

---
240 5 9 911 15 Çorlu 

15,000 1125 10 > > H Ardalıaa 

360 ) 

2i0 5 > > 15,30 Çorlu 
41,160 6174 5 > > 15 Bur a Tophane 
1:1.000 Jl25 10 > > ıs Ardahan 

".000 lJW 5 > > 11,30 Çorlıı 10-10 

l;;.ooo 1125 10 > > 16 Ardahan 
21.600 3:!10 6 > > 11 Trabzon 
27,690 2076,75 10 > > 10 Ardahan 
51,600 4095 10 > > 9 Ardahaı: 

(971! • 7653) 

* A~ağıda yazılı ıehzeler kapalı zarfla ek ıltnı<')e konulmuştur. ihalı:ı;i 8/9/9-11 
Pazart~i günü wat 16 da t\ırklart'lindc Merkez K. binasındaki askeri satın nl· 
ma komisyonunda }a111lıırakıır. Tuliplenn kanuni ,C!ikalarile teklif mektupla· 
rıuı ihale saatinden bir ~aaı en• l komiS)ona H'rmclui C\Saf \e §artnıımdcri An· 
kara, İ~tanbul Lv. ı\ınirliklcri \C Çorluda Askeri ~atın olma 1.omfa)onlarında dn 
görülür. 
Ctmi Miktarı Tuta" Teminatı 

l.ilo Ura Lira 

Taze kabal 20,000 1150 86,25 
1'aze Fasulı 22,000 2035 171,5!? 
Patlıcan !?2,000 2970 222,75 
Domates ıu.ooo 750 56,25 

Taze bamya 6,000 1350 151,25 
Y~il bibrr. 6,000 480 36 

(912 - 7190) 

* 8568 ton odun alına~ıktır. Paurlıkla ek!Jltm"•i 18 9 941 Pertembe ;unü 
eaat 16 da Büyukçekmece Karaağaç kci)ıinde a)kcri tın alma komis)onunda 
)apılacııktır. Topton veya a)tı ayrı taliplere de ilialc edilebilir. i teklilerin belli 
vakitte koıniS}'ona selmdcri. (941-7414) 

* Aşağıda yazılı sebı:elcr kapalı zarfla ek iltme)e konmuştur. İhillcsi 6/9/9~1 
Cumorıesi günü ımaı 11 de Hü> ükçekmccc Kuraaguç kö> ııode o keri balıo alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanwıi H~kalarilc teklif mektuplarını 
ihale saıtiuden bir eaat evvel komis)ona \ormderi. 

Cinsi Miktarı Fiyatı 

Kilo Kr. Sa. 

A. K. J'a-ulye M,000 17 4..'i 
Oumatcs 76.000 7 93 
Patlıcan 64,000 13 45 
Bam)e 32,000 11 ıs 

Taze biber 16,000 8 95 

* 

Temı'natı 
lirfJ Kr. 

837 60 
453 15 
645 60 
274 80 
107 40 

(934 - 7333) 

Beht'r kilomna liO kuru§ fiyat tahmin edilen 20,000 kilo ı;ade >aiiı kupalı 
zarfla ek•iltmeye konmu,ıur. lııalesi 5 9 9.Jl Cuma ı;uııü 6aat 11 de Er.dncandı 
aakeri eat&ıı alına koıni5yonU11da yaııılac.ıktır. İlk teminatı 1650 liradır. Taliple. 

istikl al kalbinden 
veriliyor 

General Katru eski 
Reisicumhurla 

görüştü 
Şam, 28 (.A..A.) - Hür FransıZla

nn be.fkumıı.ndalll General Ka.tru şa_ 
m& muvnsalat etmiş ve eski Suriye 
Cümhurrclsi Ha.şim .Bey Ataşı ile bir 
millAka.t yıı.pDlL'1tır. 

MUteskıben neşı'edilen blı· resmı 

tehi~ M.iWUı;a.tm, hür Fransa ta
rafından Suriye istiklalinin ihyası hu 
ırusunda ~ oian v&ildin yel'ine 
getirilmesi çarelerini a.r~mll)'B 
matuf olduğu bildirilmiştir. 

lbtal edilen devlet 
sermayeleri 

Ankanı, 28 (HWiu6İ mııhabırlıniz.dcn) -
Milli korunma kanunu çerte•e:iine giren 
)eni ihtı)açları knrşılı)ahılnıck için ım· 

dfye kadar mııhtelif 'ekikt 'ı: m~e&e

lere tııbfils olunup ta kullanılıuası na İm· 
kin h~ıl olmı)an VC)"B !uzum kalmı)-an 
serm.a) elttiıı iptaline \ ekıller lfe)etince 
kurar ,,.rilmiştir. Bu nıe)unda i~c ıeşkilıi· 
tının kadro 'e idare megra(ları olarak \c· 
rilen 160 bin liradan 860.'l7 lıra 51 kuru,. 
kıigıt itlıoli iı;in Ziraat banka ına \erilen 
300 hin Jira, nakil \a•ıtalarıııa lıistık itlıa· 
li için ayni banka)& \erilen 500 hin lira, 
dikiş ipliği :imaline icap eden teııi:ıaıın 
yapılması iı;in ~ümer Banka '\Cl"ilcn 600 
bin lira, Kromun memleket dı~ına saııoı 

vurulmuş 

Suikastçi Gol'cü 
ol duğunu 

açıkça söyledi 
Vich,y, 28 (A.A.) - Bay Laval a· 

meliyata 1yl dayannuşlir. Sihht va
ziyeti dcğı.şmemeklc beraber memn'll. 
niyeti muciptir. 

Bayan Lııvaı kızı ve damadı Kont 
Chrımbrun kendisinı si\il hastanede 
ziya.ret etmişlerdir. Kurşunun Bay 
Laval'ln go~Un<' girdiği ve tam kal
bin Uzerindc durduğu söylenmekle 
beraber ha.yatının tehlikede olmadığı 
ilave olunmô.ktadır. 

Bay Dcat ifle dUn gece ağırlaşmış· 
tır. Cerrahlar, yaralının midesinde 
bir ameliyat icra.sına mecbur olmuş· 
lardır. Kurşun çıkarılmış ve ooylcn
d~e göre amelıyat muvat'fakiyetle 
neticelenmiştir. 

ulknedclnln bt.iaı&bı 

Versatlles, 28 (A.A.) - Polıs ida
resi, Lava! ve Dcat'e karşı yapılan 
6Ulkasddc methaldar olanlan 'bulmak 
ve suikasdcınin beyanatını kontrol 
etmek için al'aştırmalar yapmakta-
dır. 

Pelit Parısıen gazetesin ~e. su
ikasdi yapan Paul Colctte, SOl'gll hfı.· 

kimi tarafından fStlcvabı eenasınd:ı 

De Gaıılle tal'aflan olduğunu söyfo. 
miş ve hlç bir nedamet eseri ~östcr
mcmlştir. Colcttc'in yem tecsslls et· 
miş olan dıvııruharbe sevkedllmesi 
muhtemeldir. 

İflerini tedvir üzere Eti Banka \erilen bir lar için 'foprak Mamulleri Ofisi emrine 
ıuil)oıı lua, ipek lıöceği tohumu } eti:tir· ~ t>rilen l ıİıih 011 500 bin lira ile a)nca 
ınek, muhu)aa, muhafaz.a \e te\'7.İ etmek ınüteda'il &t"Xmay olarak ayni Ofi e '°" 
içjn Ziraat \ ekiletine 'erilen 50 hin lira, rilen 200 bin liralık tolısi at iptal ooil· 
mı ır mülıa)aatı ı.e bu husustaki maSTıf· mi tir. 

Leyli 
Erkek Yeni Ko ej Nehari 

Kız 

1lk - Orta - Lise - Taksimde -ıra ~rvil .. r. 86 

:\lüdiırü - SaLık Şi:li Terakki Direktorü M • .Ali ll~m"'t Kırca 

Jlu•u i)etleri: Yabancı diller öğretimine ehemmiyet \ermek, ıalcbcı;inin &ıhhat 

ve inz:ibatilo yakından alıikadar olmaktır. Eski talebenin kııyıtlarını Asu-tos 

sonuna kadar )enilemeleri lizımdır. Tel: 41159 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Sirkeddc Re:adi)c eadde$İndell Satış l'ıfudurlııSü ile isııınbul Beledi)w 

mezat müdürlü~indeld 'e Kunıç,.~me Anırepoaunclaki J)Ôn tahtalarında as.ılı 
lisırlrrde mufrc:datı yazılı muhtelif cins q)a 9, ll, 16, 17, 18 'e 19 9 941 gun· 
lcrinde saat 13,30 da Gumruk kanununun 15.J9 ı;ayılı kaııunlu dcği~tirilen 43 uncu 
madde j mucibince açık arttırnıa u•ulile atış .Mudurlüğüııde 6litış )apılaea;ı 
illin olunur. (7591) 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Ek~iltmeye konulan iş Erzincan vila}et nıcrkeziııdı· ceza evi inşaatıdır. 

Bu itin k<'fif bedeli c5115l.05:1> lira olup kapalı zarf ıısulilc eksiltmeye konul· 
mu, tur. 

2 - lrtekliler hu işin keşif ve ~artnaıneleriııi 256 kuruş mukabilinde Erzin· 
can Nafıa miıdürlüğiinde.n alabilirler. 

3 - Eksillmc 5 E>lill 941 cuma ı;ünü saat 17 de Erzincan Nafıa mudür· 
lüğü binasında toplanacak eksiltme komia)onu tarofından yapılacaktır. 

4 - EkEiltmeyc iştirak edecek lıteklileria 3807 lira 55 kuruıi!uk muvakkat 

teminat 'ermesi ve 9·Jl yıhna ait Ticaret Odn ı vcıikası \C liakal )irmi bin lira· 
lık h yaptığına ait cbuııa benzer> vesika ile ihaleden iıç gün CV\ el Errincıın vila
yetine mürueaoıla bu i~e girmek için almı, oldukları \e5ikayı teklif mektupla· 
rına rıptetmclr,ri fartı ır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede )azılı saatten bir ı;aat 

n'\eline kadar Eninean Nafıa müdürlüğünıle tqclckiıl eden komil}on reisliğine 

mııkbıız mukabilinde \erileccktir. Posta ile ııönılcrilecek rnektuplarıo muayyen 
saaıe kaclar ı;elmiş olıııası ve dış zarfların muhür nıunıu ile kapatılmış olması 

Jiiıımılır. 

P~tıııla ,·ul.u bulacak ;ccikmder kalıul edilmez. (7288) 

rin kanuni \C!İkaluiltı teklif mektuvlsrını ihale caatinden bir ı;aat eonel komi1o 
)Ona ,ermeleri. (936 - 7335) 

* Beher kilosu 43 kuru:tan iki parti 50 §C'r ton Hl;ır eıi Eatın alınacaktır. Her 
birinin tAbmin bedeli 21,500 lira ilk teminatları 1613 liradır. İhalesi 8.9.9U pa
z:ırtr i günü saat 11 ve 16 da Gclıboluda eski fııbc binasında a km eatın nlma !.-o
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli lukitte komi!)'ona geJmelcri. (958 • 7506) 

* 32,000 kilo pirinç kapalı zarfla ck&iltmt')·e konmıı,tıır. İhalesi 8/91941 Pa· 
z:artcıd günü saat 9 da Ardahanda a keri satın alm:s komi yomında yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 15,275 lira ilk teminatı 1145 lira 65 kıınıştar. Toliplerin kanuni 
\Csikalıırilc teklif mcktuplaıını ihale uatindcn bir at evvd komişyona ver-
~~ (m-~> 

* 10,000 kilo sade )-d~I alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltınesi 8/9/~l Pazarteii 
tünü uat 11,30 da Adanada ukeri utın alma komi yonunda yapılacaktır. Tıh· 
min bedeli 16,000 lira, t.eminıı 1200 liradır. Talipl,,rin kanuni ve!ikıılarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir uaı evvel komi )Ona \ermeleri 

c942> (74-16) 

* 5000 çift fotin paıarlıklıı. eatın alınacaktır. 1 alımin bedeli 42,500 lira, katt 
teminatı 6375 liradır. İhalesi 6.9.9U eumartC!i günü Yat 11 de Ankarada M. M. 
V. Hava ııatın alma koıni•yonıında yapılacaktır. Evsaf ve ~lnamesi :!15 kura~ 
komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komi~yona ı;elmeleri. (914 - 7222> 

* 5000 adet arka çanta:ıı alınacaktır. Tahmin bt'deli 34,500 lira kati teminatı 
5175 liradır. Pazarlıkla ekı;iltme!İ 6.9.9.U cumartesi günü ı;aat 11,30 Ankarada 
M. M· Y. lluva ııatın alma komi }onunda yapılacaktır. E' af \fC §llrtnaınesi 175 
kuru~ konıiayondan alınır. Taliplerin belli 'akitte komisyona selmelerı. (920-7228) 

* Dclıcriııc tahmin edilen fiııti 335 kuruş Qfan 100,000 adet kilinı l0,000 adet. 
ten a~ğı olmamak fartile a}Tı a)•rı taliı•lC'rc d ılııılc rdilmt"k ı;aı ıile paurlıklıt 
cbilııueleri 3 9/9~1 Çarşamba sunü saat 11 de Anknradn 1. l\f. \ . ~atın ıılma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin tddif cdecel.lrri nıikıor üzerinden kati 
trnıinaılorilc belli 'akitte komisyona gelmeleri. ı-_:,ı;af \C ~artname i 1675 kunışa 
komisyondan alınır. (974 • 7603) 

Iranda kabine 
tebeddülü 

Yazan: M. H. Zal 

1 nın kablncısinln istifası haber 

\erlli)or. Bu hfullse, rnüu.· 

kere yollle bir anln.~ına.} a ,·a.ruablle 
ceğlnc :reni bir alamet sayılabilir. 

BugUnkU knblne, hlr &)dan fazlu 
bir zamnndnribert İngiltere \e Rus
yanın müracaııtlarınn ınenfi Ge\'Bfl 

\'erdiği tı:ln ıınla:-:nıa t bbüslerl 
için nıün ı;lp bir muhatap olamazdı. 
Bunun i in Şehtıışnh, '1.-ablnenin ~
ti fasını kabul etııW, \6 nncak )eni 

hlr kabine kurulunca)a kadar l~lc
rlne deuımını 1 tcmL,tir. 

lki t raf ara ındald milı.n.kere 

henuz kesllmediği 'e sefirler de )er. 
1J yminde kaldığı için yeni gelecek 

kabinenin bir nnlaşma yolu bulma· 

sınd n lımlt keı>llcnıcz. 

n r iki taruf bu )olu iptid:ıdan 
gönlll ho';'luğllc anıyı.p bulmuş ol-
aydı elbette !:<ik dnha nıilıwJp o

lurdu. Arada kara mu demeleri, 
Jıa\a \O deniz. ~rpı,mnlnrı olmu , 
zaylnt \Crllmls, malzeme bnha edil· 
mi~. §Chlrler bombalanını<;tu. Eskl 
znmanlorda bu gtbi hlidi:M!lere harp 
adı \'erllirıU. Bu asnn insanlan ce· 
lılr \'O şiddetle o kadar )l\zgôz ol
muştur ki btr nota tlzerlnde hnrp 
kelimesini kullanmıığı harp e;u~ ı

yorlar, fıı.kat ordulann 'c doruın-
111aların !:.Urpışnıasına bu adı ,·er
mf!ğe liizwıı görmil) orlar. KUekinı 
Çtndıı milyonlarca insanın boğuş

ma ına 1 h r)l adı \Crilm13or • 

tlmldlmlz şudur ki İngiltere 'c 

Bm;ya De han arasındn'ki nnlnşuıa

nııu.Jık, bir korkulu rüya gibi gelip 

g~ in \'C ihtfilıflann gönül nzastıe 

hrılline horbaldc bir çare bulu115nn. 

Bayan İnönü 
YeşHköy hava 
meydanını gezdi 

Milli Şef'in oğlu tayyare ile 
Ankaraya gitti 

Milli Şef lnönUnUn refikaları sayın 
Bayan Me-;hlbe 1nönU dUn sa'bah bü
yük oğlu Ömer lnönll ile beraber Ye
şil köy .ha\•a meydanına. gelmişlerdir. 
Bayan İnönü hava meydanını gezmiş 
ve Devlet Hava.ynlları faaliyeti etra
fında. 1zahat almıştır. 

Bayan lnönll 8,45 to Ankaraya mU. 

leveociben hareket eden Tayyare ile 

giden oğlu ömert uğurladıktan sonra 

ha.va mcydruıından ayrılnuŞlnrdır. 

---o---
Hububat alım 
[yatlarına zam 

.Ankara. :?S Olusu i nıuhab"r.im.izdcn) -
Hukiınıct buğday, ~a\idar, arpa, ) ula( •e 
ınalıliit alım fiyatlarına kiloda bir 1.-ııruş 
ıam yapılma ını karorla~tımıışır. Bu ka· 
rar 'J'oprak Mahsulleri Ofiıi tarafından 

CY\elcc mübayaa edıl olan ycnı sene 
hububat malısulıınc de poıil olduğundan 
fi) at farkları Ofisçe Eahiplcrine ödene
cektir. Hububata )apılan bu ıaınlur 30 

biriAcitctıin 19~1 tarihıac kııdar muteber 
dir. 

Çünkli bir TASARRUF 
BONO'su sizin paranı
za faiz, yurt müdafaa
sına bir çelik zırh veya 

bir çelik kanat ilave 
eder. 

(7487) ll.000 adet palaa.ka \:ayışı alınacaktır. Kopalı zarfla ek ilt.me!I 18/9/941 
cunınrtesi günü aaat 11 de Erzurumda ukcri 6lltlD alma komisyonunda yapılacal.
ıır. Tahmin bt'deli 20,900 lira ilk teminatı 1568 liradır. iımunr~ ~·af ve artna
mesi komi~"Onda ı;örulur. Taliplerin kanuni \C ıkalanle teklif mektuplarını ihale 
&aatindcn bir ııaat ~"61 konıisyonıı. ~rmtlcri. (976 • 7651) 

Sahibi ve Neşriyat MüdllrU 
AHMET El\ll?<ıi YALMAN 

J3:ısılıiığı yer.: VATAN MATBAASI 
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Ticaret Türk Anonim Şirketi 
idare Meclisinden : 

k 1J3rıçııt 
Madde 14 - Te•is heyeti uınumlyesi n· rine hini taabhut 'il ımzada kabul etmı~ Tahvılil ısın 'enlecck faiz §irketin ma l!tmek ulilıiyetıne dahi maliktır. Şırketın 1 aerek hi!Sedarandan ve ı;cre • ~p 

de Tıcaret \'ekileıınden komi~er cıfatıle oldukları nakdi taahhutlcr miktarından earifı umamı)t!ı meyanına ka)ıt ve tc·· dahili talım11ınımelerlııi tanzim, ~ırketın zami ii~ eenc için bir ıliı iki ıııilt 
memur edılen zatın huzuru 'C nıüıakeraı faLla hır me~ulıyet tulımil cdılcnıez. 
zabıınamesıle mukarreratın zirini 'e)a ı~- l\ladde 2.ı - Bır hi!!e l!enedıne ıuali 

tırak cJen hı•scdaran ıhı birlıkte ımza et· kı}et ı~bu e-as mukaHlenanıc munderı· 
mesı meşuttur. İttıhaz olunan kararın ~"tına •e he)cti umumı)e kıırarlarına mu· 
mahı)ct ve netayicı ıle muhalıf kalanların vafakatı t11zammun eder. 

vı)e nlıınur Bu nıadrle nıucıbıııce tahvılıit memur ve accntelerını ta}İD 'e azıt 'e tıhap eder. Bır murakip intıh•P eli'. 
eshahına temin cdıh:n hukuk ınnınalley. hunlarıD maa~, )C~nııye, ucrr.t \C ıkramı· t11kdirdc bu murakıbın \C ıııut~ııd 
hım tarafıııdnn şırkctin muamelütına \C yclcrıru takdır 'e tt!bıt \C bunların ka· rakipler ıntıhap edıldığı ıcl;diı'de 
'alıut ~irket he~ııbatına mudahale ulahı· bul 'e tekaütleıı ~~raıtiru ta}m, tırkctın !ından hır ~)adesının Turli: olııı3: 
yctinı bcıh~etmcz. Talınlıit e•bııbı ~ırket idaresi, magrifı umumiyetıni 'e muamc· dır • .:'ıluddetlerı hitam bulun Illur 
ıııeclı•ı ıdare•ınıı dalıil olımıyacakları :;ı· litına mukteu le~a,ınıı te&ııt, atar.akları tel.;rar ınııbapları caızdir. \'azıf~ 
lıı hı!<P.daran he}eti unıumı)C$ıne dahı I!· ıah~ıl, borçları tCS\l}c, erncdotı ııearıve tam bulan meclısı ıdure iı:ı'1 bt'Yeıı 
tırak edffl!,.zler. \'e lr.clı_ı idarece tıın· ıanzım ve bunlarn kefalet etmek, \C ~irke· mi) eden beract ıkli!ap eımcaiik~~ 
zım eJılip hı rdaran heH·tı umuml\•'-ın tın oıak~adı tr.•ıfıle ınuna•ebattar lıılunıunı kıp olıırak ıntılıap olun.anıaılar. ~ 
cc tasdık t"dılen htı!aLatı kabul ctnll\e mukurlenameltrı akit \e tanzım. müba· lerın meelışı idare azalı~ına ıııu 

Fevkalade toplantı davetnamesi : 
ıtbabı nıulıalefeıı zalııtndnıclerde <l<'rco Hı!~eı h:mcuü ıle ılıtııat akçcoı uze 
funur Akai takdırde ittıhaz olunacak ka rindeki muhtemel hak ta dahıl olduğu 

rarlar keenlem~ekundur. halı.le hır bıs e senedının bilumum hukuk 
Tıcaret Türk Anonim şirketı fevkalade umumi heyet top

lantısı 2 birinciteşrın 1941 perşembe glınlı saat 15 de Anka
rada l rı.ıs meydanında Koçak hanında şırkct merkez.nde ya
pılacaktır. 

i\ladde lJ - Mue••i•l~r balıidaki mad· ve 'ec.aıhı o hı~e sencdınin uhıhine aittır. 
del~rae muharrer muamelatın ifa•ıııdan Bir hı»edarın \Brİi tcyıı da)ııılerı hıç 

cınra t'!\Tak 'c \Csaıkı lizimt) i aıt olıluf;u hır \C.Sİl'.l ıle şırk,.tin emval ,e emlükinııı 
fıcaret mahkeıneşine ılıraz 'e tt\dı ede tahtı hacze \aı'ını talep 'e fırletın umuru 
rr.k te~rkkulü ı;ırket hakkında isııh al e· iılaresıne müdııhale edt'ınczleı. htifa} ı hu 
dılreek karar iızrrinc tr•cıl 'e ılın mua kuk ıçııı §irkctııı mulıasrbc ckfterile hc}ctı 

nıccburJurlar. ) aatı ıcra 'e bunların neta}İcındrn olan ve ~lrkctın mamuru sı(aııle uııı~ 
l\Jadde 31 - .;;-ırkct hme erntda•ının muamelütı ıfa, muamelatı §ırkette ı-tımal melütını tNhır etmeleri caiz ola 

\C ihraç edılen talnılıitın ..Zl)lll hcll'ıdc olunaml)OD fazla nukudun ıhtı,at akçeı;İ \Jeclı:.i ıdare azasının kendile Esas mukavclcnamemızın 65 ıncı maddesı mucıbınce bır 
hisseye sahip olan hıssedarlarımızın dahı toplantıya asaleten 
veya vekaleten ıştirak edebıleceklenni ve ancak vekıllcrın de 
~ahsen hissedar olmaları ıcap ettığıni kaydederiz. 

nıdlitını ifa eUirırll!r. unıumi)e kararlarını kabule mecburdurlar 
:ııadde 16 - ~irketın tcşeklu\u kufüı :\fadde 2.3 - lit)ctl uııııımı}e kararla 

mı uuatı kanııııl\e daııc1inde harC'l..1;• cılunıı nın ~urctı J&tımılını taHn etnırk 'c ıtıbar usulu (urunondan lıirısiııe karabeti 
caktır. Üzerıne \e rırketin erD\a)ını kar:;ılık sö~· lar mürakıp ınuhap olunamaılaf· 

3 Üncü Fasıl ı"rmck euretılı: ikrazatta bulunmak \c he l..ıpler her ,akıt heyeti uıuuını>e 
yrtı umumi) eden ıstılısal edıleetk kararı dan 11zıl olun11bilırler. Mura!Jpletdı~. Toplantıda bulunacak htssedarların içtima gününden la

akal bir hafta evvel şırket merkezıne muracaatla duhuliye 
varakalarını almaları lazımdır. 

~irkeı ~ermaye~inin tamamına i~tırak ıaah rıle temettüatı safı~cden ve,11 (c>kal8dc 
lıııt 'e rubu bedelı De,lct Rnnka•ına \t ılılı)al ıık~c•ınden O)rılacak lıır mıktar 
)U muteber lıır lıankli)a ıe,dı eJıldıktcn ııkçc ile bir kısım lu) e sencdatının tcd 
'' aıt olduğu nıahkcrııe<:t? tırketın t~ek rıı;C'n iı(aşı caızdır. 

~lrc!i,.i ıdarenin ~urr.tı tc~clJ.iil ı e ı tuıı/i ~ı v 
mahsu•a tevfıkan ıah'lliı ihraç f'} leml'k H~ tebdıllerı mcclısı idare tar:.ıın 

1 ı r. ~ırl>etııı ıdaren ~ e 
gıhı hu5u~tı ıfa medısı ıdartnın cumll'ı hal aıcıllı ticarete tescıl ettirıbnf ,, 

Maıfd,. 3:! - ~ırketm umuru. lm•edar t.;tP 
salahı)etindendır. l~bu salıibı)etlcr talı· ber sazetelerlo de ilün cttirık.1Ce. ,., 

lar ara ından hr•ctı umumı)cce ıntıhap o b r...-
dıdı olına) ıp tadadıdır. ;\luteadddıt murııkiplerden '. d 

lııııacak a~arı lb~) 11zami ()edı) aıa .~L p 
'fadıl" 41 - Meelı•ı ıdarc aıası kendı babı kanuniyP)e hınaen vawe$I 

Fevkalade toplantı ruznamesi : külıı ıa ılık olunıluktan 60nra deillı tıca· Uu taJ.:rlmlc hı•se er.nedi iptal edılen 

rete tescıl 'e ılanı tarihınden ba~lar. hi .. eJarlaıa birer intifa (Jouı••anee) se 

1 - Müessis hıssclerinın şirketimızcc satın alınması 
hakkında idare meclısı teklıfınin muzakeresi. 

:\Jadde 17 - ~ırL.rtin tr~l"kL.ulu kalı!İl1· nrdı 'eıılıı. Hıı •rnrtkıın bırinci lıı--eı 

drn !Onra !ermavenın mutcbaki tak ıllrri temettüden ı•tıfadc hakları )oktur. ) al 

dan mürekkep, bir \kdı-ı idare tarafın· '· ııtıı halınde dı,..cr mu-rllkıp •-t>• ı~lerı ıçin ıbraz etmeleri lazım •e mutad ,, ., 
dan tı d' ır olunur 'r~tı-ı ıdare aıa•ıuın ~· 

olan dikkat, ba•ı rct •c faalıHlı ~irkeı kıph:r he)etı umumİ)C!inın ılk 
nı•(ınılın zıyad~ıııin 1 urk olma>ı şaıttır. 

2 - Gerek bugünkü kanuni mevzulara ve gerek yuksek 
Ticaret Vekaletinin numune statiılerine mutabakat temıni 
maksadile ve şirket faalıyctınin halen luzum gosterdığı ıcap
lar dolayısile şırket esas mukavelenamesının yenıden tadılı 

meclı-i idarece tD}İn olunacak zamanlar· nız ikincı temctıua i~tirak cclerlrr. Maddr :n _ 'leclı~i ıdare ua•ından ı~lerinde dahi ıbraz 'e sarfa ıuecburJur- kadıır ıfa) ı vazı!e etmek uzcre l 
da ~eıaiti mukarrereve te•iıkan muka"a· \ladıle 26 - f~hu esas mukıı•elrnaıne her hı'rı h _, 1 k .,. 1 •11 1 lar. rı•ını inuhap ellerler. Bu ı;ure.tlc, ene ı ıımı,.ı a• 1\r<ı ı ı ıarı e b ., 
1110 ~e)ıı ıkf'aten talı il olunur. I~bu ta· nın altmış ıkınci madde5İ mucıbinee iç· Meclı i ıdartı dcfaıiri lizime)ı tutmak !İnden sukut etlen mürakıp ır 

ı.eımaycı ~ırketin )ÜZde lbırıne) muııdıl • -•ft 
lı>pler re$mi cerıdc 'e şirket merkeıınııı tiıua ed,,cek olan hı~edaıan lıl',etı umu 'e muanen olan nıuıldtl ıarfında pabık duğıı takdırde heyeti umumiye-:_~ 

kıymetı lıaız (}Üz) adet hıs•e seneılını 1. US'. 
'" tubelrrinın bulunıiuj;ıı felıir ~azetcle- mı)esı •irket sermaye inı yenıden hisse bene,"~ aıt me,eudat dcfıerını bılıııço, tımaına kaılıır vazı!cdar olı:Di"' (Metinler ayrıca ılan olunacaktır.) 

İdare Meclısi 
~ tırkete tevdıe mecburdur. Bu hı,,,.e senet· 

rıle •!'! bıanbulda munı,.~ır bır gazete ılı: eııetleri •çıkarmıık suretılc lıır \C)ll bir kiru zarar br.$abını bıttanzım he)ell u· lakadarandan birinin muraeaııtı 

Ticaret Tlrk Anonim 
Şirketi idare MecUılnden: 

2 Bırınciteşrin 1941 perşem
be giınu saat 15 de toplanacağı 
ılfın olunan fevkalade umumi 
heyet ruznamesinde yazılı se
bepler dolayısilc esas mukave
lenamenin yemden tadı\ edılen 
şekli aşağıya kayıt ve ılan olu
nur: 

Eski Şekli: 
Ticaret Türk 

Anonim Şirketi 
Esas mukavelenamesi 

1 inci Fasıl 

!eri uıerıne BlD•ından bulunduğu meclışl bal 
Jiakal otuz ı;ün e\\el ılin edılmek sureıılc kar ddıı teZ}ıl dmı}e salihı}ellardır. An mumı)C ıc;tımaından laakal hır ay enC'I merkt'zı şır~tin bulunduğu ma 

~ ıılarenııı hı.•eılaran he}etı umumı)~inoe ~ 
icra olunur. c11k .... rınayenin tamamı tab.ıl edılmedık~e mıırakipltrc tc,dı 'C liıakal ~kiz ı;ün ev· mc-ı tarafından bir murakip t:ı} ,, 

ıebrı}c ine kadar uıılamı}ac.ağına dair bır il" 
Slrkctın tt$ekkulu kati•indcn "'"rl srr· tezııdı ı rma}e}e karar 'cııleınrt. \el hi•~t"daranın enıar ı tttkıkim ko}nıak· Bu hu&usta meclisi iJare iızası.ıııJI • • rlamı;a rnrularuk h ıfz,.dılır. J~bu ~eneılat 

hısse alllcaklar •e her biner lıra<ı ıı;ın ma) ei ~ırkete i~ıraki taahhüt edeıılcnn Tez) ıdı &crnıa) c) e karar \('rtldıği za azanın ıamaıı ı ıdarclerind<'n mutt•\f•llıt la mııkcllefıır. Medm idare her 11ltı a)- keme) e muraca;ıtı mechuridır. ı» 
d 1 k 1 h · 1 lıı•;.rlcriııi ahara de\lr \C (ua"' pınıe'crı nıan 1• ıııt cılılrn kı•mın taıııamrn tuah· da hır •ırkrtın matluhat \C du)ununun bır '1.adde 50 - Mürakiplerin \ 

:;-ura•ı mukarrerdir ki, ~bu muka,cJe. 
)e \&Lıulııııza mue .. ı )erden ')ahır, .:'ılu· 

harrem, Mehmet, \ a•fı heşer hın lıralık 

birer a ~l oma uzere ıer ırı ~er mu· ı> ~ " nıeoııll\r.tl .. ıını J..ar~ı tl'ınınat huknıunde· ' ı:sı 
1 mpnınudur. hut \e imza 11ltına 11lınoıa~ıııa 'e ıulııı lıula-aı heı:.ahl\, csiııı r.ıkarıp ınurakıplrre krtın muanıelôtı umumı•C!ıni es•is hi. c senedı alacak ardır. w dır. Bu hu~usıa intifa (Jouİ•5lln•cl Ecnet ' 

;\tüteblllJ 2~ mües•ı~ de bıner lira ile 1\ladde 18 _ Ta\ln edılcn zamanlardcı \C)a fadıuının tahsil olunmasına mutt•al lcrı rlalıı te,ılı cılıl .. bılır "eneılatı nırı· '<'rır llcr !eneı lıesabı)e nıha}etınde lıı· 'c hesabatını tetkik \e tef~ ,c ~• 
d. d ı k l b' • lık muanıclitın ıcrıı • dılıli"'iııi naıık •e· 18nrudKn ıııaaıla ••rkctin tıcari, mali \e ıdare İ.la•ıle ıniittehkan bilinÇOll .• ı~tırak cdrrek her hıri bırer müc~ıs hi!SC ıe l)C e ı mıven ta 6it er için ır ı;una 6 kiırenin eaıılıııanıa-ını temın elml'k meı·· > ,. .. 

1 1. 1 saikin mcclı•i idare '<' mıırakipler tara· ıktı•aıli \aııvetini 'e yapılan muamrliıın tanzlminı tayin \C hı55e scned•1111 
8f'nrdi almıt olacııklardır. ıhtııra uzıım .. a maksızın lıizimulıfa cıl· lı i ırlarcnın ı ıııııleı ze\Bı(ınılcndır. .\k i 111 

lndde 8 _ )~bu mukavelrnamevc " dıığıı ~Ünılen ıııbarm ırkeı lılııne olaıak fından nıu~tr.rck lıır bnannaıuc ılc Iİ· lıalclo ııır.c-lı~i idare mcsuldur lıula'a ını mu~'ır hır rapor t11nıim rdcr. yetinı le.bit velhasıl tırkeıin ~ 
ııulımza miıes i )er mezuniyeti nıütekad )Üzdc on ıkı faizi )urütulecektir. ccırct \"ckiletıne tC\dı edılmesı lizımdır. 1\ladıle :tt _ 'leclı~ı ıdare araları uç ,\morıısmanlar ıı;ın muna~ip fl"kıl ve muvafık ı;urdüğu her nevi 11ıul1 

· l ıcaıcl \ rkiilttime lııı ınıııııııt>lıiı tıı•· aııretı \C ıhııyat akra ı mıkıuını tayin ıeftıptı icra ve uç a)dıın fazla f':, 
ılcmcnın istıhsalınden •onra azanıı uç 11y llı~!c senetlerinin tılı:p olunan tKk•ıl ~ı ne ıçın ıntılıap ohınııı 'C ha uç senede > ~<· 
zarfında mevzu ,e müddeti ~irletı \C ser· leııni tes•ı)ed" lcahhur ed~n hi•setlarldr dık r.dıldli';i tııkdırde u5ukn tcscıl 'c ıliın lıir ht>veti ııınumi)ece ıecdıt rılılır. 'e temrtıuatın ·~ıırf"tı tr"zıını lt:sbıt 'e he· memd.: :artıle zaman zaman ~ır uc' 

,_ ı b olunur. •eıı umumı•c•e teklı{ eder. !ını \C kuyud "e defatirıni L.oll mayc ile her hisııcııııı 11.ı}mcı nı \C u eşas ı;ozetelerde hır av fa•ıla ile ınunte:ır ıki 'lccli•i ıdarc azalarının tekrar intılıap· ' ' • _ı.,t 
mukavelenin 83 uncü maddesi mucibince ilinname ıle ,e son ilin ıarilıinden iııba SernıaH~, iıııtiyııllı Jııp,. scnrtlerı ıhra lıırı caiiılır. İebu e•a• ıııukavelrnamrnın hrr nevı rek m!:'cuJun ku)udııta muv11fa> 

• t h d 1 1 \ ·ı•t'ıra•ı b r d f d d ('J sureııle dahi lL"Zyil olunabilır. Ru ka· \laddc 35 - \1 .. clı".; ıdare aza•ından tadılitı \e H•nidcn maıldeler ı)İ\c•i hak· bıt ı.e mcclı5i ıdare azasının L.aDrıl tcnun \e 8 515 e 1 en nıena il e • ren ır ay zar ın a 1 a) 1 C~ne a•el O• 0 , • 1 

k 1 h d 1 1 T 1 '1 hı! lıis.elcıin temeıtu 'l yıılıut ~irkeıııı 1 b kında he•etı umumı•e)e teklıfaua bulu· ket nıukavclcnamcsi ahkamına mu arrer o up ı < ar ar• an ıı ıır '' ıı lıınurlar. Bu müddl't zarfında dahı talPp • ıır H}a ır kaçının ,eratı 'c'a ı•tıfa•ı • • esrt 
harrcm. Mehmet \'a&fı Be)lerin tahtı mu! olunan taksitleri te5viıe etmi)en lus edar· nıe\Cu<latı 'e }Khut lıcr ıki•ı uzerıııdc 1~ vukuunda \e)a •aır bır 5cbcptcn dolayı bir nur. ria}et eyleuıelcrıne nezaret ve e · 
kıyetıııde olup mumaile)hinı torafınrlan lar i!a)ı devinrlrn ımtına etmıf aılıloluna nıin edrccğı hakkı taka<ldiim \e ımtıyaz 'e}a lıır kaç Kza Hrı munhal kalırsa nır.ı.:· lleyr.li umumı)elf"ri ictimaa da,et 'e tinde içtıma edecek oJao heY~ ~ 
eırkete a) nı serıııa)e olarak \&ztdılmcsı rak hı••elerın §ırket ı~hnmı horsaıla nıu Hı 1 yNı unıııoıı) elerrlc balı:eılccrğı lıijkkı lı•i idare i~bu \erlrı e ~eraıt 'C r.\ •af 1 ıehu ıçı ımaların ruınawesını lilnLim ve ye)e ~ırketın va:zı} ~'ti, hesııbatı. ~ 
kabul ve taahhüt cdılcn fabrikaların be· kn}vet i e borsa komı <'rlığı 'a ıta•ile •e re}in ~kıil •c §cnıiıi, tel)ıdı scrma)c)e lıilimeyı hnız ıe\atlan nıu,akkaıen azn ın te,bit eder. ~u \il meclı:ıi ıdarenio faaliyetı ııır 
delını ve tesı! he}ctı umumıye•ı içtıma· ıleğıl he müza~ede turıkı\e ,e katıhıadıl kıırar \Crcn lıi .. cdıırKn he) eti umumı)~ı tlhap e•lıH't ek w ilk ıçtıma ed~l'k he HeH·li umumı)enın bılunıum mukarre· ki kanaat 'e miıtalüatını ban 

Tı:~el.kul, miiı:ssWer, unı:an, maksat, !arının mahal •e suretı icra•ını mubenin ınarifetilr. ıalıbinıı fiiruhı ve r5ki eeneılcr tarafından tayııı \C tcdıit ulunur. )eti umumivr.nın ta•dıkıne arzedecrkıir. rounı ıcra ve ınfaz hu.ıı unda nır.dı•ı ı· ıakdım etm•'ktir • .Murokıpler ~ 
mcr!.e:, rrıuJJı:ı. lıırer hulii•a tanımı ederl"k p; ı zctelerl"' 1• ıptıl eılılerek )erine ıt}nı numaraları ha•ı Heveti umumı)e )enideıı ihraç oluna· Bu ~uretlc ıııedı•ı ıılarıH' ınııhap olunan ıfare heyeıı umıımı}eıun •ekiletini hııızdır reme \e müst11ccle tehaddü•u P 

l\ladde l - Zırde ,aziulımza müe İ!· lıin cdeceklerJır. Baladakı fıkrıı muci· )eni senetler ,crılir. lptııl ı•ltlen hi••e st· cak lıiı.ııe sened11tınııı ıhraç ~eraıtını t~· aza be)eti umumiyenm ı~timKına J.adıır İ· 'leclı~ı ıdare azasının hryctı uınunmr.· )etı umumıycyı fevkalıide olar 
!erle nşagıdaki m11ıldelerde gö•tcrıldığı bınce aynı •ermK)e olarak \8~e<lılm~ı nrdatının numaraları ı;uzeıel,.rle ılıin t bit ile meelı•i idarC)c lazım gelrıı uliı fu)I Hızifo eıler ,e hl")etı ıımumı}ece ın· ce azıllerı \C ıcra ctıılı;leri muamelatın da.-ete mecburdurlar. aİ 
·-~ı.:ıe t•rtıp ve ıhracı kararla•tırıl hı•- k hı'> ı ' r r lfc,eıı ıı11ıumıyc kı' lıı e h t J ı kabulu hulı ııde "ladde 51 - "'urakı0pler ı.aıı '"lJU' ' an ~ kabul olunan fabrıka)arın Ticaret KnU• dılir -atılan hi 'C •r.nrJınııı furuhtundan e 1 t 1 • ·~ •· tılıabı ul..i tudık olıınıır.a M"lt-finııı bıı r.)c 1 umunıı)ece 8 ' em ~ 1' •u 
der ~habı ara•ında ka\anlnı ıfırri)e ve nunun 291 ınci ve müteakıp maılıleleri miıtcha •ıl becldi mezkur ~"nedin bcdelı enedatı homıllrrinin kiffc•iııin \C)a lıır ki}e}İ muddctini ikmal edrr. uçun~u .atmlıır tarafından ıktı•ap edılmı~ ıııi>u esas muka,eleoame ile ; 

ı~hıı esas mukK,elename ahkamına ıovfı· ııbl..imınu tevfıkan ıaJ..dırı kıymetlerı ıo- muharrer ve mua)ıcnindr.n ılun i•f' ernıln kısmının )eııi hı •dr.rinı kıbml'n \<')a ta· '!adde 36 _ :\t .. ı lı•ı ıılııre lırr !rııt: olan hukuka halel gelmez. le\dı olunan ,.ezaifı hüsnu eu ~ 
kan idare olunmak uzere hır Turk Ano· ra edılccek \e sahiplerine buna nazarlln ki fark &f'nt'dın ~ahibi rwclındM ı•tıfa maıncn ıoahlıut eımrk hu•u ıını111 hakkı aza51 me)anından bir rel! \e bir rtis ,e 'ladde U - :\lec im ıdare haiz oldu mt!'dıldt-ıı takdırde müteaelsile~ rl 
ııim ~irketı ıc,kıl olunmu,tur. lıiııın ı;elcu hı· e ~enetlcrı teuı edılrrrk •e fazla olduğu takdırJc falla.ı kendıoine rüçhana malık olacaklarını tahtı karara kilı intihap ederltr. Rei•ın ,eva ,ekılının ğu ıktıdar "il Ealiihiyctlerin hır kı.,mını "ukua gelecek maddi 'e hak• 

Madde 2 - ~ırket nıuesaı•leri ı.bu esa tir. ~urası mukarrerdır ki, fııbrıkaların iade olunur. alnlıılırlcr. ı,lıu hakkı rııçlıanın ne ı;ıhı bulunmadığı cd•ede rıvaset etırıl'k uleııı umur ve mıı:ınıcliitı cari}enın. tc~,ı~ını •e zamrqdır. ~ 
muk11vclenameye v11ziulımza olan Turkiyc kı)meti ı~bu fabıika 511hiplerinln şimdı· ~l.dıla ıç _ Bedeli ıamomrn tesvı)e §craıt dalıilındr. \C ne kadar muJıleı zar· azadın hırı 0 u;timaa mahrus olm•k üze· ıtıılıaz ctıığı kararların latbıkını uza ın: Madde 5!? - l\Iumkipler ,& 
Cumhurı}cll tebaasından \C Bolu ka d•n 11lmağı taalılıu~t ett'ıkl~rı lıı• e ınıkta• dl • 1 h d 1 fında \C ne ~~kıllrrle ıstimal oluna('a~ını l' • d ık I"' dan bir \C\a bir kaçına teffıı eddHlır kı tarafından meclısı ıdare azuı \ -.~ ' ' e ı.mrmış o an ı!so eene atının a ıııra rı· ııııx ı•ı ı arccc ııııı'a" aten rtı• ı 6c w 
lı.:m me kiınlarmdan ve tüccarandan Hat· rından dun olun:a arlldakı farkı naklen c!c••İİ fıırulıtıı halınde lınmilı cwel •e a dıı ta) in erlcr iııtılıap olunur. Kıitiplık ,azı(~ını ıfıı etj bu ZC\&ta murahhas iıa Jenır. . alc> hine \aki olacak tıküyıı.tı 
tal zaılo Tahir, llyas ıaıle ~ukıu, Nuh za firkete tr.d"e \C fıyııılıırı fazla olurN lıır j!., arada drHrn •rıır.ılı ıuamıl rtmış l\laddc 27 - llc)clı umumİ)e kımırıle mek ııurc mcclısı ıdlln:ı llzası meyanın· Murahlıulur nıuteaddıt l&e ekaerıyetı teıı.ak ile aıhhatına kail oldukİ'1' 
de Mehmet \ a•fı, ıfütırclı zade i\lubur· mütt'b:ıli kuınıını hı c @elledi olarak fab· kim Mrr mczkür M'nrdm hnkınrl brdclın· a('rmayo teukia dahı eılılebilıı. Bu tenkıo dan •rya bar htr nııhap <ılıın • ir11 ılr. ı tıihıız ı k•ı•r e<lcrler. de. kı )fİyctı ı;enclik rupurlarıııa 
rem. Dana[; zade Murtaza, Çntııklı zade rikaları tamanıeıı ~ırkeıe dc\ternıeyı fab. dı•n dola> ı ~ırl..eıe karşı muıe~el•ılcn mı:- ~ır(ct e;lıamınilanlıır lm ıııuın iilııı fü. Hıya tl ,ezaı(ı reıMı mcdiş cebdcnnilc ı fıilali ıas aıaııı \erılece \czaıf \e -a· cddcrdır. ; 
Ztl.:i, Ağlncı ı.:ıde :=:adık. -aıııçi zade Ha· rıka sahipleri kalıııl cınıı;lrrdır. •ııldurler. Bu mr•ulı}el lırr fıırıf; lıakJ..ııı \&a \C )ahut t••kı c~lıomın kı)nıı•tı mu· ıntızamı \e nıuzakı•raıın nıuıııaıaınan zaL lıihı)ctkr \t ücretler ınedı!i ıdııre tarafın :::-enıı11)eİ şirketin onda birlııe 
LI lilını, Duhani zade fettab, Çızmcci Z<ı• Balidıı muanr.n mııddctin e-buhı 11181;. da ferağın ~irket defterine koydından 1 harrcre•ine musa\I \C fukat adcden az tını temin ,e hmcti unmnıi)e içtiıııaları· dan l&)ın olunur. Bıı uı:retl<'r ıııcı aıı!ı u· lan lıissedarıının talebi uıcriııc: 
de 11.ıcı '5ukrıı, Kııpclızaılt• \lelııııt•t. ı:mır bıılcılen ılola• 1 ırındıılı icap , ııı{!:i tak tıbarr.ıı iiı,; -ene snıııa sııkıı oluı \l')U kı)ıııetı nıulıarrcrc-ınden ıliın fakat na rhn~t etmekten ba;ka lııı; Lır hakkı mumı)cyc ıdlıul olunur. lrr ht}Ctı umumı)eyı !C\kalide 
Alızade llııcı lsıııaıl, 'ı uzba~ızade Alı Rı· ,Jırde mue .. ı•ler murucaııt cdl"T<'k Ticarf"t lfenuz talep edılmi)en hi-r,o enr.datınııı 11dcden nıu•aH ııııktnrda }eni r•lınm ile ıakudduııı bah~etmrz. 'hdde 13 - 'ledı~ı ıılare ~ırktl i;le· tıınııa davet etmeye ve miıraca~ 
za, \hdi Ağnıadc Mehm<'l 'e Hafız RÜ!· \ eküleıının mu\afabtını ı•tıhsııle mecbur baki)rı beıldıni 1 ,.,dı)r. eden lıb•edarlar mulıadeleeı ı;ılıi hcrhan:;ı bır ~rkılde icra•ı \IKdde 37 _ ~lcclı-. idare ~ırkct U· rınin tcduri içın ınunuiıı ı;örduğu 611la· ııren maddeyi ruznameye ithal 
tu, llar.ı Durınn,zade l\luzaffor, Ataullah durlar bu kı•ım ıçın hi .. ri t(mettııe i~ıırak iddı lıu•u u ht)cti ıııııumı) c karımıııla t~~bıı nıuru nıııamelıit 1 luı.ııın ı;v•ıudıkçtı ıçtı· hıyetlerle hır mudur \t') a mudırı t/nıuıni bıırdurlar. ıl 
Efrndızade llus<')ın Fehmi. Leblebıcizadc Bu ilanı müteakıp halkı sernıavd tir· a ında hıılunanııvaLııkları ı;ilıi kcndılerınc edılır ma eder. Ancak lôakul (aJda) hır dufa tıı)ın ve ındclhacc Hlkılelıılır. \liidiir \C• .MurakıplrJ'e murııcaat ile he>" 
Hakkı, "pahııadc lsmrt, .\lınzaıle ~ukrü, 'lcıe ışııral.c davet için avnc.a ılinal icra lıa:ka lıır nırnhıat ırınıniııı tlalıi i Iİ)C· ~ladıle :!fi _ Scrıııa)cnın trnkı•İ lıuk ı~tima mecburidir. )a ıııudıri umuminın maa~ı 'nıeclı!İ ıdare- )enin fcvkaliıde ~timaa ~et 
lXı}acızadc Mehmet Falırı, Penbcci zade ,e sirkult'rler te\-zı edıl<cektir. \'e bunlııra mrıler. Yolnız a}ııı smııa,.e ,aıetmı~ olan kınılaki kararııı ıcra•ı ıçın ,uku lıulan Reisin •c )ahut ıizada nı fıotn Oi\C• ce ta)iıı olunur. i\asb 'e alıl kc)fıyetı nı talep eden hissedıuanııı ı;etJ" 
Arı(, rnpkırlı ıaıle Kemal, :-luhzade ~D· bırincı ılindaki hu•ıı~larla bıı ilanların hl!•e hrdellrri nıt• huri oluak tanıamcn lhııua rııı;ıııı n aon ıliin tarihinden ııiba· ıılr. ıneclı-i ıdarenın i~ıımaı ıktııa eder. U5ulen t~I 'e ıliu ctıırılır. Bundan baş- keun yiiıde onuna tekahnl ed~it 
lılı. Bo)acızade \hmet, Tenı !facı Yakup inti:ar etııı;ı ı;11zeıelerin tanlı \e numara ıta etmı~ olmaları ha•ehilc- hu ka} ıtıun reıı uç eenc .uırCınJK ıııde edılıııı)rn lıı••e 'ledı~ı ıdare iı;tıınal~rı ı><as iııbarle §ır· ka mnlm ıdar" hır "rya hırkaç mcH>le dakı hi &e .c,ııetlerinı muteber 
zade \lımrı, Koca\elı zade Ahmet Efen· (arı ılahi ila\C kılınacalaır. miı·t~nadır, )ımi hi~ı<ı:J.•rinin tamamı uze· &tncdatı İptal \c bış•c 11hıbınııı huku •~ ket merkezinde akdolunur. içın hu•usi vekaletname ıle mıınasıp ı;ör- >• te•di etnıelerı lıizınıdır. 
dılerdır Madde 9 - !:ıernuı}eı şırkrJe İ}tİtak rınden lt>mettü" i~ıirak ederll'r kat tdılır. Bu dlıet dalıı ılıinıtta la5rıh I akat eıaııın ııı~fınrlan zıyıııle~ının mu duğii lıır \C)& bırkaç zatı tevkıl edebılıı. ~Iadde 53 - !'icnııa)Cİ ~ır~ 

Madde 3 - Şırketın Un\&nı (Tıcaret talebinde bulunan ze•at iki nusha olarak Madde :?O -;- Tc:ekkulü katıden mukıJ edllmı~ bulunacaktır. erma}enin tenkioine ,afakaııle ıftİfnaMı "~ lılr &ene zarfında :\ladde 41 - ~ırket namıııı taaııın e- bmne muadıl hıs~e scnedatı115 
Turk \nonını -."ırkctı) dır. ı '-1 ı ' taahhut am"•ın · ı · ı ı k f t il dılecek bilumum e~rKkın ruııteber olması lan hı•sedarlar he)eti umuın1Y~;1 lKnzım cı ece .. erı ı, ıra.. ıı '" <lrm trılı}t cdılıni1 ulan rulm hede! i~ın Kil muıımr. atın ıııamıııı a e) ıyr 61CJ ı işbu t'•U nıukK\deııanıc mucıbinı.:e ini • e1"'' 

MııdJe 4 - ':ırkcı 11:agıda )11zılı mua· de maddcı sııbıladaki huli anın muhtcH· \erilmı~ olan makbuı teşckkülu katİ)ı mu· tı,;arete ll'!ieil ,,., ılıin cıtırılır. kllılı ıııeclıuıi olan iı;tıınaları rubunıı te \c )lrketı ıllaın edtbı lme5ı ıçın medı~ı hı lifına meclı ı ı dare ıiza•ı al 
mrliıtla İHİ!!ul 1:der: Orman İ•,leınıek, ke· 1 01 .:m ve malı!~· ve ıkamcısıilılarını •ıııdde _.,., - "~rmayenın ıen'ı·"ı nıua· ek • • - -1 1. ıdarece \azı ımza)a mezun kılının ze•at nıeı· d8'a edılmcsinde ısrar c.dt1 • - ya 1 ı.. ~ ıcakıp azaıııi üç av zarfındıı nama mu· " " ' " C.&\UJ: etmem uzcre munuıp ı;oru ece .. 
re•te ılıp Htmak•, "a•rı menkul alıp 5Dt· h • • ı hl t ''il 1· lrıı hıs•~l-ın )alı 1 ı ı ı kk d J • tarafınılan ~ırketın hınının ıliH:~ı !un:- ay '"rfında ıuurakı'plcr ikıuJlcı " ' 'e • zını an ıu ' ,.. ' c. harrer scncdatı muvukkate ile mubadelc mı c·ı ıcr ıı• e ıa ın a ~t'))llnen '' 8 ,Jığn bır mahalde de m(:dı•ı ıdarenin ıı > .... 
mali:, "D)'Ti menkııllerı icar •e i.ticar et· •· ·ı n ı'·ıarını derç ı"l·· beraber k k tılc ı"'"• edılnıl" olmK'ı ~arttır Bu imza m•cbıırdurlar •• Su kadar ki bUd " 'e ra..om 1 c 1 "' u olunur. Bılilıarc tKlı-il olunıın bedel i~hu cıı tır. tinıaı caizdır. Bu ta .Jırdc kr)fı)rt tah ....... .., • ~ • 
mek, lırr nC\ı falırıkalar te•ı- <ılcmck \C bıı -as nıukaHleııame alıkeıııını HYll ı· k 1 kk J ı.. 1 \ ' 1 h 1 )ar 5lı ıllı tıcarcte tcs,;ıl \e alcluwl ilin mürakipler harıcınde hır ,ekti .,, ~ ınu, 111.kaı senrı Ulı:rını ka,dı lıınıır. :"'un =:-ı>.rma)cııin tf'n ısı ıu ını a ı ıc)clı rıren fıcıuet ckelcıın,. ı ı ar edı ır. <r 

bıınlıırı ı,t .. ımd:. leş\lki sana}İ kanunun· lılnlardakı hulasa münderıc:ıtını kabul et· ıak•itin ıcdııesıle beraber ı.cnedaıı o•lı)e umumi}c mukarrı•ratı 'csa:kile lıırlıkte 'ladıle 38 - .:'ılcclı•i ldarr ıııukarre- edıleocktır. \c la)İD edcbılırler " imse eeJI ~ 
dan ıstifade e<lerı·k bılcunıle teşeblıu•atı ıiklcrıni ~e §ırkr.t ıe.~ckkul t1nıc.lıği eu ılc muhadele olunur llı!•C senedatının ko 'l ıcıırcı \'ekiıleıine Lıldırılecek 'c \eki ratının muteber olahılıııe•i için aıanın Madd" 45 - lrclı!İ ıdare izuı derub· fırketın melhuz zararı zıyanır.ı 
ı(a c)lcmck: ~ham alıp •atmak, ıahıre rrıte taahlıutll"rinın •akıt olacağını kn)ıl çanlı hır defıcrılen k •ılmesiııi \e uzcrlc lctın ta•ılıkınJen sıınra te• ı ıl \C ıl8ıı O· nı fındKıı zİ)aılcsinın lıuwıu şarttır. 'foıı· te eıtıl..lerı leıaıfın ıfa•ından \C :iri.et na· mınat olarak hitamına kadar d' 
ulıp <ıatmıık. bıkumlc zirai muamcliııı ıcrıı \e imza ccleccklerdır Bu mukuell"nıınıe· rinde ~ıra numara-mı tırketııı mulıüru lun11eaktır. 'le5cil 'e ıliııdun soıııa ~ır !anan iıanın. ekseriyr.t lıusıl ulur olmaı ıuına yapını~ oldukları ukud \C muanıe· re ınutt"bcr bir haııka}a tc'li' ı d• 
r\lrmrk, dl.'ğırm• n ve mÜm3•ilı ~e)ler İ•· nin ihma etıığı ahkôm \e ınarldrı ~abıka· rc•misıni 'C tırll'l namına \BZ'ı llıtld}ll ketın a~lıahı ıııatlılLu ıılacaklarını ktı) ıııuıakrrcıtK huşlaınazılaıı eı~r.I lalııınamc liittan dııln) ı ~h~an mc~ul dcğildırlc:r. durlar. Da\aııın reddı halınde ddl 
!etmek; fabnka icar ve i ticar eylemek; da nıunderiç hulıisalar muhte,.i•atına \akıf 1 1 - d ! 1• I .\nıak kanunun 'c i hu csıı! muka~rle· lep eden ekallıyet ~lrkctın ııı5 ' mezun olanların imıa ını 'e ~ırketin un detıırmek uıere ı;azcte ere uç c 11 ı an ~ ı inı:ıa cıme~ıı urctı e ek•eri) etın mev· Jl.1 
TC$1lli 'e ı;a~ri rı>•mi miinoka a ve miızayc- ,e nıutınlı hulnndıı"unu ııntık \c musad 1 \ b h namenın keıı·lılerine tahmıl etıığı ~ezaıfı kıki zararı ıi)anını taunınc 

t- •anıle tl'şekkul •c iliıı taııhlrnnı \C ~ir c:Jılmek ~ııretıle dıl\el o unur. c un rol olılıııu tcs ıt olunur 
delere i~ıırak etmek; lıalıri naklı}ul y11p· da'- ımzalı mcltuplo da takı olan ı~ıırak 1• ı.. d tamaınrn ıfa eı mrınek ~urrt ılc ~elıehı}el far .. " • ket serma)c..ınin mikıarıle hi-•c -encda· Jan ba~ka ~irkrtçe ma um oııın a)ınlcrc Celse c•naunıla ek <"rİ}el ıüıl olıır•ıı ., 
mak; mer.ıkıhı balıri}e i~tıra etmrk; her taahlıudatı mut,.,b('rdır. 1 d \ereeoklerı ıararlarıl11n dolayı mutesel•ı· J1 c,eti umumı•eııin htr ne tt .~ 

tının enva \C mckadirinl 'e hı. e 5en.,ıle a}fıea tııahlıutlu mektup a uetnanıc· muıakeıt' tatıl olunur. Kararlar ıne\Cut ~ ' ' ,,. 
ne\İ taolılıut ve in aaı ı•lı ri yapmak; m11· :\lauıde 10 - 1 ~i~ he)rtı ıııııumı\e•İ· lr.n mcs'uldurlcr. :;ıu kaJar ki kenıJılerıne tenıl olurı!8 ol~un nıeclısi ida!Cl rinin mukunet kıymı·tlerini ,,. ıahsıl O· ler ı;onılcrılır Son ılün ıarılıınden C\lel Ülanın ck•~mc:-ııle ıtııhaz olunur fe•U\tİ 
dt'n taharri ruh•atnamell'rı •e imti)azlorı niıı içtiınaındaıİ mukaddcııı mue-~i•lrr 111· kk k H:rıll'n 'eıaıfın ifasında agır hata ıkaı hine ikamei da\a oluııına! 188 ~ lunan bedelitıııı ihti\a C}leme ı mul..tazı alacakl ı olduktan m!itclıa a Lulunan ü·a rnkuunda kı•)focı ieıimaı atı}c talık r 
almak, •e ma•lrn i~leımck: vdha•ıl ticari, rafından gazetrlerlc \C arnı zamanda tn· dı r. dayınlcrın alınoklurı talepkrı lıalınıle 1• ı.-ılılır \ e 3nıla dalıı l~a\lı ıirıı ,ukııhu· )&but balıihı)etlerıni tecanıı ı.uretile 'eki bulunan k11rarının ıcrası k~ 
~ınai, zırai hiliımıım muamelatı ifa etmek: alıhuılu mektupla ıfoyı taahlıute da\ et O· ulon ıarar kınıl• r lurafından ık eJılmış 1 8 ııır ,ı 

Biliııııunı hı• e 11cneılrrinin nümıınelc fo 'c) 11 dıi;cr Lıır ı>ıırctle tcnıııı olııııur. lur!'I ıııcuııhalııs vluıı ttklıf r~JdeJ1l1UJ~ ere 1 • t<-
hukmi \(' lıakıki e~lı11 ile İ,tirak etm• k lllJlan mııteahhıtler ıaalıhutl,.rini ıfay11 rı· ri ihraç edılmezdtm enci tasdık edılmck ::.on ılüıı tarılıındrn ,e müracaat etmış 0 • aılıloluımr. İ6e nıc~ulı)et )Ylnız onlara terettüp etler. Madde 5ıl - Murakiplt't 11~ 
ruretıle dalıı yukardaki muumclitı ıcra a}et etroedıkleri ıakılırılc mües•ı~lcr on· uzere Tıcareı \'ekülcıine te\dı ~dılır. lan e~lıııhı maılülıuıı olacakları tes\l}c \,aııın }rkdığt'rıııe nı,ahrt('n Tf'Y Hr· Bu mr~ıılı}ct hasıl olan maddi \C ha· nıüzakeJ'litında re> \C muuıl ı:b• 
C)lemck ı 1 '- ıle olan alu·kosını '·at '"'a ken • kık01 Hr11r mıJ..ılorınıı nıaksurdur. ı k "artıle lıu ··ır bu nP arın tır .. t' " ~: Madde 21 - Nama nıuham r bıc.c ııe- \e)ll tenıın cılılclığı tarılıtcn itıbaren bir melrri c11iz değıldır Ancak cel clerde ha· ... e mt>me • • ıl' 

\lııdılı' 5 - -."ırketiıı ıııerkt'lİ (Ankııraı ,Jıl••nıı"ı ı'f••ı tu•hhudı• j, lıarda ııııılıtarılır J • ı. f k 1 ı. • I l J 'laılılc -16 - \lnlisı idaıe iza ı •ah· mu-naLıp "Ördükleri tcklı(atı 11 , • , •P ili' atı ~ır .. ctın nıu•a ıı atı o ıııa .. -ııın cı sene murur etmcdık~e scrma)tnın tenkı~ı zır bu uıııııı,aıak v an ala ruzname• e - • ~ " fr!'' 
••hrıd r. 'leclı•ı ıdar" kararılc Turkı)e )ar. Jler ık'ı k hl· ı t 1 h d al 0 kad0 r \ 1 ndu1 l•rı lıu"u•atııı ıııu ) · • ·dı" ,c J. ' ' " " §ı la muıeı 111111 11111 u u ro veya lıe)anname ile ahara de\TÜ ferağ hukkındalı karar ncııcc;;i olarak hi scJar mevcut mcsaıl hakkında fıkir \e muıııli· an 8 " rn u "· ~ 0 

• \C ıc)ctı uıııuıııı)enın a t<• 
nln a'ır malı •llcriııdc 'e ecnl'bi memlc f • d - il k - e ·.. 0 k ed,.m-· \C Jl""ctı U • l 1 ' tlıal r<I ~ nıı ı 8 r.tmtm,.•ın rn mute\e ıt zarar 'c olıındbılır. ,\nen!. lıu ferağın tırket \C lanı t"dı)atı icıa olunaıııuz. a•ını tahrırcn bildırır. \ e lıu tKkdırdc za P.r,~ın 1>'ıra ~. . , · uma arı ruzname l.'rıne ı 
ketlrrde ,ulı l~r ku~11t 'e)a ııccntelıkler zıs11n kendılrrıne tazının etllril.r. üçunrü fahı!'lar hakkında muteber .,J. Ilı• edarlorın hcııuı ıfa rımcnıış olduk- ıııutalıiası zalııtnumr)c grçırılır nıumı}rdrn ııin almadan ktııdı vr}ıı ~h· Madde 55 - l\luraklııkr h~ 
'e mum• •ıllıklrr ,,. muhabırler bulundıır .u k • · h h'uat ,.,a lıı)\a ıtıı ~ır kd l h't - 11ırce ' ·' ;\lawıo 11 - '::'ır et 6C11lll}e ınııı ta· ma•ı ıçin ,irkt":tçr dehcrı malı usunu kn) ları taalılıudatın ademi icru ı suretıle 6er· ı\za)a gondr.rılr.cek da,eti)dcrin rııı· ı a er namınıı 1 ' ~ • ycce ta ır ı;e e 1 

"" J 

ıuağa nıeıun olııcaktır. ~ubc ku.adında mamı taahhiıı edılılıkıeıı \C ı:bu eıoa mu· ıle<lılıııcsi li11mılır. ınaycnin ıcnkı·ı halıııdc dalıı ı~hu ahkam nanı<'t nıuukeratı ılııı•a eııııe•ı !ıizını ol· ketle bır muamel"ı ticarı)e \e şirketle ic- lırlar. ]~u ucrel §lrketın n;'; 
lktı at \ ekiletınc ılı harı kc)fi) et edıle· ktr\cleııamcnın (16 ı ıncı maddesı mucı· Muamelı kavdı) e. scnedı alanının lw«e cııri ulacakt ır. du{;u ı;ibi bu da, eti) elerın ) a ınıııı mu· ra n lcdığı muameld ticarı) c ne\ ınden mı) e.ı meyanına ithal edıhr c 
rektır lııncc ~,.rma)enin rııh'u teo•İ)I' olunrlıık· sencdını 'eya dcnu fPra~ını nntık be}ıın· l ••Z)ıl 'l!)a tcnkıste ıııulıtd ( hukuku kııbilıııılc tt'•lınıi \C}a taalıhutlu mektup· hır mııamelC)i kenılı H"Y

11 11heri hesabı· 5 ı·ncı• fasıl 
\(adde 6 - drketın muddeti ahkümı r d 1 l • tan aonr11 on ı;un zar ın a muts!ı· er tc· name ılırıız etmrsı iızcrıne, icra olunur. baıı ınutcaddıt 11c,i lııs•c &encdatı nıe' la ı;ôndl'rılme ı nıııktalidır. nıı )apaına 

kılllUlll\t''C \e İ•hu C•ll• mukO\eJr.n11mt- h • 1 ı· J ( 'f dd 7 ~ ı l' •d ' k t J , sıs e)etı umuııııyesının tarı ıı ı anını an )ırket l'irolıırın \C dc•ru erağ hr\llıın:ı· mı olduğu surellf' lıt)eti umunıhcnın ka ~laoldc 39 - .ı\leclı•ı idare nıüznkera· •' a e 4 - •• e1;' ı ı are şır e ıl's&· 
ıl munderıç hal•ıa \e)'a he) rtı umurnı· • b 1_ - · k J ·" • 1 ı.. " h k h" - ı • ı ·ra ,,..1 ıtı aren r.aç ı;uıı sonra ını at e ce...,ını mı lerının ı;ıhhaılarını tıı ı ı .. ıı mt'dıııı ıle· rllrındun ınaoda nıczkiır cınııdKn her Li· tıııın ıalııt ılı·fterinı· kıı)ıt \c ıırinin re· ını ~ır et ı&se ı trncuatını ı~ 1 -, 
•ece ıtıılıoz olunarak bir karara mu te· h" ı l ·ı· J h' k-L 1 i 1· b 1 .1 "' ıc,;ııma ıarı ını ı;azcte er ıı ı aıı \C )CV• ğıldır. rine ait lıi• e scııL'<iatı tmhııılc;ınııı de bır is \C hazır Jıulunıın ıiıa ılc L.liıiıı tarafın. ışbu tene atı re ın mu nuı ın• e .. a ıı e,.e 
niclen fc•llı vl'\o teınclıt cılılmedıkı;e te· ~ ı· k 1 h 1 • d mı ıçtıma•ıtın oa a on eş guıı cHe ta· :\Jnılıltı 22 - lli .. e eeııı tlt'ri ~ırkçı nn· içtıınaı ıııulı•ıı akdrclorck bu lıalıtııl..ı Jıc don ııııu olıınınlı81 •r karara ıııııhalı! ka. rd; para ıl.:.raz \e)a anıı ııa c cmez. )ıı 
••ıı J k tı "Unıınılcn ıtıbaren otul!' ene- hl d b' k 1 • k' d ı. , f k lıınıın b "' a ıu u ırcr me ıup o erma)e)e ı;tıra ı zarında ı;a)Tı kabılı tt'•'<'zzİ ır. ~ırket her ycıı umunıhenın kar.ırını ıa ... \lp etmeleri lınl11rııı e•hohı nıuhulıfeıının hu ıabıımı .. adar "' trmı ııuattıın te rı 0 m~ 
1 ' ılıortt olacaktır 11 d 1 r h .. _ d d --1 il 1 e t d ıaa ı ıut e en Z\\&tı .. e) ı)etll'n auçr ar lıio•c içın lıir ~ılıiıı tanır. Hı •sc oenl'<lıııin şarttır lle}eti hıı•u•iyeııın müzakerat ,c mrlcre ıierr.rdılme .. ı lıizııııdır Zabtın bir liğ nıııkabilın e bcue l'r tamam n e ıye 

2 nci Fasıl 
1 cderler. İ,bu mektuba kanunen nıuK}Ycn muıead<lıı salı!pl,.ri bulunduğu ıııkdırJc ınııkoırrrotı t 62) ıncı ıııuı.ldcdc muıulcriç ~ureııniıı \C) ıı 1 ıkraı ıııahıı, e;ıiııın u~ııncu ııluıııın lııs e •enrdaıı ııııı iştırosı ıçı 11 he· 
ruznamcnın dereı ~arttır. ~irk ete ka~ı olan haklarını an< ak ıııu; :eraıte tiilııdır. ,alıı-lıırn kıırşı ıııutrlıer ulmo• ı ıçın 00 )etı umumı) e meclı~ı ıdure) c sal.ihı)el 

~crmaıc, urıııayenın sureı ıc ~eraiti te· \ladrle 12 - '\ c'mi muaı,cndt: ıı;ti· ıack lıır nıumC'•-ıl usıta-ılı ı-ıiıııal • dı \laılJc ~O - fahulat ihraç t•ılcbılnıf'k unlÜ muılılt• ınucılıınce \KLI imzaya mc· 'cn•lulır. 
Jıtl'sı, st•rnıa)cııin ıe:,ıt tc tı:ııkm, hısse ma edl'n trı.ı• heyeu umumı)Qlndc Mkti lıilırler. Rıı mum,... il şirket naı.arında hiş ıçın hi••"daron hc)etı umuıniyesı kararı zun kılınacak ıevat taıııfındaıı ima edıl· l\laılıle qs - :\Jeclı•ı ıdarc auı•ı ı:lıu 

serıeclaıı. ~trmn)eııııı laakol nıbfı ıcmsıl etlılmedıkçt• scnın s;ılıılıi aıldııluııur. nııı ı•tılı•alı şarttır llr)l'lı umumi)ece m~ı muktt-ziılır. l~hu .ıab ı tnaınelcr muıı· e:ıa mukucleııammın (S3) uııı;u madde· 
~ladde 7 - .,,ırketın erma}<'nl behcrı muzakere ıaa edılcma. Her hıax ~abibi Ilır hi•~enin hakkı ınllfaına •ahırı o· ıııutıcha;ı kararın fıı-aıct \ ckülrıı tarafın dcrıcııtı hmcıı ıdare azasının kımlt'rdeıı sı murılııncc tcfrık ' 0 ıtıı. cdılcı ek tr.mC't· 

on lurk !ırası kı)mctinde namn muhar· hır reye malıkıir. lanlarla mulkiıctıne bahip olııılıır aHı &}· dan ta dıkını ınııteakııı ı;ıcıllı tıcarete tes- ibaret olduı;unu 'il cehelerdc klmktin bu· tu hı5-~ınılen maııda her ıçıima gunu için 
nı otuz bin hı St')e nıünkasem uç yuz hın Ancak hi elerin ıaahhudu halıncle hır rı r~hus olduğu takdır•le bunlar da tir· cıl ,e ılinı lôzııııılır. luıımadığını H' itanın cı devr,. r.•ııuındakl ınılı;darı he}etı umumı)e tımıhnılan ta)ın 
Turk lırasrndan tbarcttir. kiın enın ondıın fazla rcyı olamaz. Karar- kete kar~ı olan haklarını kezalık müştt'rrk İhraç roılecek tahvilıit miktarı sernı11· sıfat Ye ~azı)etlerını ısbat !adedınde mu 'e tC$hİl edılr.eek ucrcti hutur alırlar. 

Bu h1 ~eler mccmuuııun me,'luldı atı,e· !ar ıne\CUl iraııın ek.erı)Clıle ııtıhız olu bir munlt'•!ıl \hıta•ıle istimal edccl'k )cıııu t!'.'rlırn olunun \e mııs11rld11k un teberılır. Bu hakkı huzur mcdısı ıdare İİza!ının 
de mı.ndl'rıç ,.,klı dahılındt• lıı edar şıfa. nur. lrrdır. \ralarında itıla( eJcmcdıkleri bal· bılinço mueılıince meveudı}•'ti ıııutclıak· 'fadde lO - ~irkctiıı iılarrsı \C hıs· hid<'matının \C ted' irı umur içın tah~i• 
•ıl ı ~ı ruk eJecekler ıarn(ınılaıı i~tlrn ı · Kenılılt'ıine m••nwfıı mahsusa temin e- de r;er••k ,apılııcak ı blıgaı \C gtrrk iç· kak lıulunan mıkıarını ıccanıı edrnıt'l. scdulara 'e)a uçuneu ,ahı•lara karşı me ettikleri zamanın mukabili oldui;u eılıetle 
nın taalılıuı \e imza bcılellerinın lt'5\l)C ı dılın muessıs 'eJıl edarların nıeua(ıı nuıh ıımaı umumılerd" b11zır bulııoaıak rC')e 'l11h,118tın ıntıkulı 'c •ııreıı t<'d3\ıılu hu· hukim huıııronda ıeııı ılı :\ l ı•ılı ı lcfareye ı ctınıaıla hazır bulunmı)anlara ıedı)c e 
ml'!'rııttur. ~ıı-alnrının ıcsbitine dair muıakerede hak· i~tırak ı~ın firkl'l y11lnıı hakkı intifa Ea· u•undıı hi•se encdatının ıihi bulondu~u aittir. Mcclı.i ıdare şirkrtin unııır \e em- dılcmrt. A}lık \C senclık olarak maktu· 

BundJn başka mues•islcr arasında şır· kı re)terı yoktur. hıbını \e hunlar ınüıeaddıı ıse la}ın ede· ulıkum ııııhık olunur. llr)ctı ıınııııııı)r. ilı \alının ıılarf'>ı \C şırkrtın mak•adıle ali an halkı huzur 'l"rilmefi memnudur. 
L.ttı ı:urok cdeceklcn hı dm nısb~tin· Mııddr. 13 - lües•İ lcrin ~ırketi tesis cekleri mumeS51li tınır. rııç edılecek tah\llÜtın ne\I \e ıcrtıplerine kaılar her ne\ı nkud 'l' muamcliıın icrası 
de tevı.ı oluııınık ıizerc lıila bedel nanıa için ıhthar edecekleri ma arıf te•is heye· Madde 23 - Hı.•edırlar ancak oıKlık ı;ore, !aızden maada aHıca irketın Lt met ıçiıı ıkııdarı tamını \O şirkotın ımıa mı 
muharrer 9 adrt müe.:.ı hi• c enedı ıh· tı unıuml)csine ta dık olunmak ~ırtile ~lr· oldukları hi-•e _r.netlerinııı bedel mıkta ıiiatındaıı yuzılc lıır ınıktar tefrık 'C talı ı tııııal ııalihhrtını lıoizdıı 
raç olunaciktır. ket lıeı;aluııa kası:kılunacaktır. rınca mesuldurler. Bınaenale)h kendıle· l!bo hııiz.i ı;alihi)cttır. \ e lıattıi sulh olmak \C hal.em ta) in 

4 üncü Fasıl 
~fürakiplu 

Madde 49 - He) eli umumi) e her ticnı: 

1/eycıi. umumi)e d r 
;\latlde 56 - Şırkcıin Jıi••C ~P 

de hır ılcfa he) eti umunıi)e b' 
ederler. K11nuna 'C i~bu eS8 e 

• rtt1 
name 11hkanıınıt muvafık eu tıı 
den lıC)cti umumi)c umuııı 
hcyetı mecmuasını temsil eder 

1 
~ 

· cd ıe•'1 
Bu auretle ıçtınuı en 1 • rt~ 

de ıttihııı: edılcn kararlar g~,ıı' 
kalanlar 'e gerek içtımada -e 1 

1' mıynnlar luıkkındn dalıı met 

dır. jdı) 
Heyeti umumıyeler Y8 • 

ya fevkalade olarak tçtl;\1' 
Heyetı umumıyel Adıye !l ı 

blyenin hıtannndan itl~~~e -1 
zarfında ve senede tıerJw··-1(1' 
vuku !bulur. Bu ıçtimad• ~ (1 

ı'jC 
nelik muıunclı'i.tı umuJll y.~ 
bl~esı tetkik ve itUha.ZI 

nur. ıJll' 
Heyeti umumıye fe"l<~tıtÔ' 

muamclfitırun istilzam 0 ,p~ 
val ve zamanlarda içtiJtl• sif"' 

<Devamı .,arın» 


