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tarihin akışını 
nasıl 

değiştirdik? 

. 

Foto YAZGAN 
&!LEYMAN T. YAZGAN 

Her nm fotoğraf malzemesi toptan ~ perakende cıo 

guzel kopye ve airandismaıılar :m.ağaııımu.da yapılır. 

Yeni postahane karvmnda :reıı.i Valideban No. 12 

Yıl: 2 - Sayı: 365 B~ımuh"arriri: Ah"met Emin YALMAN 30 Ağustos Cumarfesi 1'941 Fiyat. 5 Kuruı '--------------------"" 

us 

) 

os 

• 
merasım 

Takshnde bir geçit 
resmi yapılacak 

o o 
....... 

~ \ 
1 

Bugünkü sayımızda 
bulacağınız yazılar: 

% ııcl sayfamızda: 

Çdrçll'in harp halıralan, Malakalı kadın romanı clıulasasile ıbırlik· 
tc>, Kör Kadının gUndcn güne fıkrası. 

S Unctı ıoayf a nuzda: 
Eski Bahriye MUsteşarı HUsamc ttln Otsel'in Singe.p ur d~nlz Ussu 
hal<kında bir yazısı, İhsan Boran'ın askeri vaziyeti tahlil eden ya
zısı, M. H. Zal'ın slyasi fıkrası, Murat Sertoğlunun fıkra&. 

4 qncU sııyfnınızdıı: 

Nezaketten imtihan mevzulu entel'csan bir ctUd, BUyUkadada. veri
len Kızılay balosu hakkında her kesi al~kadar e<lecck <bir yazı, spor. 

IS inci ayfamızda: 

30 ağustos zaferini AtatUrk an tatıyor. Muharebenin askerlik 'bakı
mından bılılilı. 

G ncı ı>a) fomıula: 
Askcı ı terfı listesinin devamı. 

ı-Milli Şef 
yurd 

gezisine 
çıktı 

Afyondan 9ec;en Cümhur
reisimi:ı Denizliye 9idiyor 
Afyon, 29 (A.A.} - 28 ağustos 

gUnU Ankaradan hareket buyuran 
ReisicUmhW"Umuz Milli Şef lsmel 
İnönU, bu sabah saat 10 da A!yona 
mılvasalat etmifler ve şehirdeki mU
esseeeleri teftiş buyurduktan sonra 
saat 11,45 de Denizliye hareket ey~ 
W.lerdir. 

Remcumhurumuz geiiş ve gidifle
rinde halkın coşkun tezahüratı ile se. 
limlarunJ:91a.rdır. 

Broadea.sting Corporatlon'un spea· 
ker'i İngiltere, Sovyet Rusya ve Iran 

Tahranla 
Meşhet 
Bombalandı 

imzalanan sttlh 
muahedesinin 
esas noktaları 

lngifiı ve Rus kuvvetleri lra
nm bütün strate;tk n~alan
nı i19al edecekler. NakJiyat 
İ§İnde lran kolaylık göstere
cek, harpten sonra lran tah-

liye edilece~ 
Sin\la, 29 (A..A.) - İran murah

haslan, Şebin.şahın muha.samatın ke. 
mlmesıne müteallik emrini h~n o'l· 
duldan halde lııgim ileri kuvvetler.
ne m lllA.kl <>lmUflardır. 

·rur&D bombardmıan eıllldl 

Tahran, 29 {A.A.) - Bu Eabah saat 
7.30 da yeni muhasamatın tatilinden yarım 
ı;aat evvel Tahran. dort boınbaruun.ııı , 
rarrEİ tarnfıadıın bombalanmı2tır. L 
tayyareler, Suhaaabad \UO~ altı bom 
ba atmışlardır. · 

Mukadtl oehir olan Kazvin, l\lqbe. 
ve Tahranın )irmi mil gırbinde kiin Ka. 
ra~ tehirleri de keza §iddctle bombardı 
man edilmiştir. 

Anl&§Ma lat'l&l&Jllllıt 

Nevyork, 29 (A..A.) - Nat lonal 

(Devamı Sa. 3, Sü. 5 d~) 

Askeri 
terfi 

listesi 
Dün Jlk kısmını netrettlllmlz 

a keri t erfi llııteslnln devamını ve 
terfi eden bahriye suba)1anmıun 
tam 'eıtantisfni 6 ncı sayfamızda 
bola<'akııınız. 

r " Müsabakamız 

Bugün üçüncü 
sahif emizdedir 

'-------~ 
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Soruyorlar: 
Zaruri eşya fiyatları 

• eniz Türk bagr ğı bir 
örnektir 

Bir kibrit ya
rım milyonu 

kül etti 

Harraç 

Denizlere hakim olmasak 
edemezdik gıdamızı temin 
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Gerek U>tihsalınıızın ve gerek satın lcrl alAkadılr eden blrbırındcn farklı 

ııJdıklaı ımızm bUyUk bır kısmına tşlcr hakkında onun acele reyini ı.:! 

bahriye el koyuyordu. B:ıhriyenın en mUtaleasmı istiyorlardı. 
llcıl lhllyacı denizaltılar tarafmdaa Bu kadar tehllkcll b.r surette bir 
batırılan gemılerl yerine koymaktı. merkeze bağlanan işleri derhal ayır 
Haıp ıwmitesl son derece cUretkA.- mak Uzere lşo başladım. Yeni blr teş_ 

rane bır program hazırladı: 1918 se- klUıt vUcude .gctirdlm. 50 daireyi on, 
nesinde 8,000,000 tonluk ticaret ge- muhtelit mUstnkil ve ancak nazıra 
mısl inşa olunacaktı. Buna pek çok karşı mes'ul Amirin emrine verdim. 
denizn.ltı muhribi gemiler de t!Avc Bu on dair -tefi. ta'bit nazırlar mecll
edilcc:ekti. Jutla.nd deniz harbinin si gıbi bir grup teşkil ediyorlardı. 

verdığt acı ders yüzUnden büyük çap_ pı!:ı7a.r d:~u~l~ ~:ar~ı~°:~u~~ 
ta ., c tadil edilmış şekilde obUslerin seleler, P lnfıl k maddeleri grupla· 
ımalini de kararlaştırmışlardı. rmın işareti idi. 

1ngillz ordusunun top, obüs ve ıs ADAMLARlN'DAı~ ı TIPADE 
tank ile diğer levazımını düşUnebıl- .Bu tcşkllM.m hizmeti dcrtın.l kcn
mck tçın butiln 'bu zlkrettiğ!Jmz ıcva_ dini gösoordl. Ben artık yığın yığın 
zrnıı t.cmın etmemiz icap ediyo'"dU. dosyalarla karşrla.şmalctan kurtul
Halbuki harbin başında imzaıadığı- muştwn. Bu on mllşa.vırimden her 
mrz bil' ıtilafnameyo göı:e Fransız b.lrl kendi s:ıhası dahilinde en mühim 
!abr kalarının çelik ihUyaçla.rmdıın ve :kat'ı kararlan n.tnıaz ediyor, tıöy_ 
mUhim bir kısmını da. ibiz tell11no lece lşlm- süratıo görWUyordu. Bu 
mr.ctıurdu:k. ltatya.ya tse ya.imz ı:eJik teşkilAtın değiştirilmesine asla lü · 
değıl, mUhtm mlkt'arda könıür do zum gör:Wmedl. 
göndcıınek mecburiyetinde idik. Ydk_ Bu )IOl'ıi teşkila.tıta mlilıimmat na· 

811 
1tal>n h~Z bir hale gelir- zın sıfatilo bcriim rolUm, baz[ ıma-

liitı ve teslbnatr tayin etmek, tatbik 

dı.Tckn1k meslek adıMnian ~- ed!ten proğra.mlarm umumi heyetini 
tu. Bu ;)'ilzden ordu ve ha.Va ~ gözden geçirmek vo bazı YCJ'll teşeb
len kendilerine yapılan teslimat mı- bllslerıe girişmekten ibaret idi. 
susunda donanma ile lhtil!f halinôe T~ ~ mühimmat tışleri ib!r ta 
ıdıler. Bu Uç mulıarip lwv~.ı.et en bll· r.aQan et dahilinde hususi 
yük mikyasta. tahrip sihllıbrnUn ftıbrlkahmia tC111ln edlldlği için oc-
kcndılertne acele y.ettştirilmestm is· nim karpmda ibirçok iş adamı, komls 
tıyorlardı. Vmua y.eni terakkileı" ı.'C yoncu, mUt it vardı. Fa.kat bun
ycnı usuııcı:ıe .ıstHısn.ltrtmuz son de- larm hemen hepsi mllftcrc.k memle
rece artmıştı. Faka.t bir taraftan da ket dıwnm karşısında menfaat hırsı
tngilız dominyon ve müstemleke bil- m .till':kotmiş, llond• k9.rları için de
kfunetlerlnin ç.ektn,,.C>"CnUklerl ~Jzhn bu ğil, mcmıoketin k6n için çalışmaya 
istlh~alatımız karşımnıda yeni ıınüş- kar.ar ~ıv insanlardı. Hatta bc
kUller çıkarmaktan lhall kalmlyord.u. nim :v.ir oiara.k seçtiğim on şef 

de burrlarln içinden ~ılmıştr. 
UE:SlZ HAKIMlYETt SATE.~1NDE Bunların bet• birinin kendi sanayi 

1şle ben mUhimma.t nazın oldu- ı;tmc1 ne alt ttsesiarından istlfa
ğum za.man vaziyet bu merkezde idi. de edili,yordu. Onlar hllkQmcle ancak 

Denizlerin hıllcinriyh:. Bt&lm iQin ol_ bir şeref m abilinde lrizmet ediyor
duğu kadar bizim vasıtamızla. mütte- lar ı.ıe klrlan, harp gayrcUer4e 
fıklcrımız için de her şey. bu deniz- san~ ŞUbclerinin bıkişafından, yeni 
lerin hi'ıkimlyetlne mu llil.ktır. Bu hA_ tcra'kkllerc mazhar olmasından lba
kuntyet sayesinde onm her ta tın- ret kalıyordu. nlarm t kil tt!k

dan, en uzak noldal::ı.rmdan islediği- lert meclisin reyi ve kararı mer'i v-0 
mlzi gcUrtebUiyonız ve yalnız klltl<• muteberdi. Nazır umuml heyetin ida._ 
halinde ~Uyük mevaddı ldhal ile kal- resfnl ettnde tutmakla !beraber bu 
mıyor, ayni zamanda husuSt çelik i- mccHs, ftllyatta hald:ki bir mes'uli
malfitı için icap eden kıymettar ve yet ve salablycte sahipti. 

o:Zaruri Uıtlyaçlar meyanında 

yalmr; gıda maddeleri değll, a
y kkabı, coraıı 11c cm ali ıfylme 
nıiltealllk e.'y da bulunmakta
dır. Bugün ııtyıısııda ~O kunıştan 
300 kunı.,a kadar pornıı, 10 u,... 
dnn 80 lira) kadsr a~akk bı, 10 
liradan 80 llrııya kııdnr yünlü 

kumaı. satılmaktadır. Uunların 

hakiki dC'ğerlcrlnl bilmek ba.'}lı

başına bir ilıtısu meselesidir. 
Hnlkııı hC'r cin meta üzerinde 
bö;) le bir lhtı sahibi bulunma
sına lnıklln olm:ıdıl!'ına gUre, <'imı 
Jerl ve fiyatları pek çok ne\·llere 
ayrılan bu kabl) eşyaları, pek 
mahdut olarak tlplendlrmek ve 
tiplerine göre fiyatlandırmak 

memleket he nbma dnha muva
fılc bir tedbir olmaz mı acaba'!» 

Kömürü var
ken satmak 
istememiş 

Dün fıya.t murakabe bürosuna ilu 
ihbar vakı olmuştur. Bunlardan biri 
Bcşlktaşta gemide yUkttı m:ı.nga.l 

kömUrU bulunduğu !halde, ki .. mUrlin 
sahibi ml.lştenyo satıç yapmak istıı

mem!ştlr. 

Dl.ğ rt i~: 

Belediye, bayra nizamname
sine uymıyan bayrak 

asanları şidd-tle c::zalandıracak 
Bayram \e tatil giınlerind<ı geıck bi· olmıyan ~c cııki ha) ruk uanlar lıakkıııda 

nalarda olııun, gereJ..ıc vapur ve dcnıı labıt tutulup, ceu lınacaktır. 
vasıtalarında ohun asılan bayrakların çe

ııit ç~İl oldutunu gÖru)or ve içinıiıden 

alikadar dairelerin bu b~ıb<>§luiu, bu 
eay~pm.lı~ı ortadan kaldırması jçin te

mennide bulucıuyorduL:. 

Belediye reisliğinin nailli u:nbolı.nıiız 

olıın ba) rağımıza kel'fl hılerek \'e}'D bil· 
nıiytn~k gö•terilcn saygısıdıklurı bu ~ıı· 

retle ortadan kaldırm!lk iıtn gırışıi{;i tf· 
ten buyuk b"r C\İnç duyu)oruı. 

Nih&'}et belediye reisliği, her gün içimi· 
n. sızlatıt0 bıı btlin onünc geçmeğe karar Rengiireıık, ç~t çe~ı. ııyı hıi> iık, > ıl· 
verm~ ...c bir tanüm neşrederek milli bay. dızı kiıçtik, )ıldm bu)uk a)t 1.. uL, kirli, 
ramiarda müessese ve ticarethanelerle ev· paslı bayrakların ortad ıı kalkoca ı hangi 

lere lan bayraklarımwn bayrak nizam. \&laııda~ı se-.ıdırmPz. 
namcı;ine u gun olup olnıadığının kont· Yalnu: bdedı)d n, hayra a l..a!lt ıo · 
rol edilınmni enrctmi~tir. terilen ihmslleri kontrol ı ını ıkı ıutma 

nu tamime ı;lirıı nizamnameye uygun sını bir kere daha ncs 

At n 
af ı 

Bu hafta sürpriz haftası olacak 
Suıtanh:ımamında öteberi s~ta:ı 

bir mağaza obir pantalon kısı f9ln Haftanın en ibüyük 'heyec::anını do· 
225 kuruş istediğinden keyt~et it- ğuran at yarıtlarmın sekizınci hafta 
yat mürakabe bUıoswıa ibl.tdiri.miıf- koşuları yum Velle!endi sahasında 

56 kilo ile Heves, Delıkanlı, Elhıın, 

54.5 kilo tle de • • t man tırak ede
çektrr. 

tir. yapılacaktır. 

Ftyat mürak be kontrolörleri her Bu hafta.ki yarışlar rnllsıni kuv
l ihbar hakkında bthkika~a b&f1· vette allar arasında cereyan edeoe-

lamışlardır. ğlnden çok heyec&11h olacağı lahmın 
edilmektedir. 

Bir kadın kimya
gerimiz zehirle

nerek öldü 
Genç, kadın ldmyagerlcrlmiZden 

Bayan Nermin evvelki gün bir yan
~ık yUzUndeB feci bir ette ahntt, 
tur. 

Yarışlara iştira;k odeOOk aUan, o
kuyuoularıml%& sıra ti-O veriyor ve 
ta'luninlerintii.i yarına bırakıyoruz. 

Blrincl kotu 

Bu yarı.;ı 3 yqrndaki &afko.n Arap 
erkek, d1'1 tayiara :malısustur. Me· 
ae.feel. 1200 metre, ikre.mlyesl 300 li
ra, sıkleti 56 kilodur. 

Elli altışar kilo lie Kuru.ş, Tal'Zan, 
Sule-yk. M,5 kilo ile de Gillgeç girt:
eckttr. 

Cçüncü k°'u 

2 ya ındaki saikan 1ngıliz erkek ve 
dışı taylara mah u Mi kilo ve 1200 
metrelfk bu k U)'il 56 k lo tle Kara
biber. 54,5 .kilo ile de Çobankızı, Sa
ron, Domet, Buket girecektir. 

DordUncU koşu 

3 ve daha yul~arı yaştaki safltan 
lngilız at ve kısraklara mahsus 1200 
meu·e ve azami 60 kiloluk bu koşu· 
ya Dandi 60, Ka nfil 54, Özdemır 
lH, Romans 52,;.ı, Rol 48, H. Hatun 
45,5 kilo ile girecektu. 

B ,inci ko,u 
Dört 'e daha yukaıı yaştakt sai

kan Arap at ve kısraklara mahsu 
-oo•o _..._ _..,. ... •• ••nv• ı~ .., 

OD sun evvel Ycdikulodc çıkım muaz· 
um bir yangın neticesinde 80 bin lirı)n 

~igortılı bulunan İdrofil pamuk fabrika· 
lıırile 400,000 liraya aiı;ortalı bulunan 

anıra! mensucat fabrikaları tamamen 

yanıııt§tı. 

Yanı;ından sonra yapılan ıahkıkaı e na 

iiında idrofil pıımuk fabrikuıııdıı clcktrık 
lerın kontak yapmuı neıic,,,.indo yangın 

çıktığı söylenmiş iee de tnhkıkat sonunda 
yarım milyondan fazla iki labrıkanın kul 
olup gitmesine yanan bir kibriıiıı şcbcp 

olduğu anla§ılmı,ıır. 

Y~ııı şöyle çıkmıııır: 

fdrofil pamuk fobrikHtnın ııecc lıckçbi 
Emin, o gece igua ını yaktıktan roıır11 

kibriti ııöndürınr.den )ere ıımıştır. 'ı anan 
kibrit eırafııki J13mukları \C yanıcı ınad· 

deleri tutıı~turıuu~ur. Bekı;i Eıııiıı hu eı· 
rada u}ı-uda ulduğundan }Bngına mini 

olamaını;;tır. eden ronra men~u,aı falı
nka~ından ale,ler gorulm~ i•e dr!, )anan 

bir kibrit )-ıırım milyondııı ful11 t"l"'ı tin 
kul olma~ına sf"bep olmuştur. 

Btkc;i Eınin tedhirsiılik \C dıkkoısiılik 

ırn öıurü adli)eye verilmi~ '" hakkında 
da'a ac;ılma•ı kararla~ıınlmıştır. 

----o----
Ekmek fiyatları 

artacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinin hubu· 

bat mubayaa fiyatlarını 1 kuruş art· 
tırma.sı üzerine tablatile un flyaUn· 
rıtK!a bir miktar artış olacaktır. Bu 
vaziyet dahlltnde ekmek fiyatlarında 
cUz i bir miktarda. zam icrası muh
temel görlilmektedir. 

Mrli piyangonun 
30 Ağustos bugün 

~~.~.~~~:..~~.k!!~o~4-1 
aat 17 de h::ışlan cak ~e l i ,80 da 

nihayet rnrilecekttr. 
-- a--.,•-

Şişlide Et!al Hastahanesi sokağın
da oturnn genç k mya.kcderimi%den 
13a; ıı .,. "lr ırı •unr-zrunan&nt>erı 

fer ba~ ramı i~in tertip etliği fC\ ka

Jade piyango hugno İzmir Enterm15- ı 
;)Olllll fuarında !:ekilecektir. (Jekllı!'je 

3 yaşındaki yerli yanmkan İngiliz son koşu~ a da 60 kilo t.e Tomurcuk, 480.00 lira lkramly-0 t4wd edllec.ık-
edtek ve diyi taylara mahsus 1200 Bozkurt, Bora, 58 kilo ıle de Sava ve Ur. En bU) lknllnlye 40.000 11-
metrellk ve 56 kiloluk 1bu koşuya da Işık iştlrak edecektır. rndır. 

- On tayyare... 

- otuz tayyar ... 

- l.•üz lnrk tayyatt ... 

- Yetmiş top ... 

- Yüz ;) etm~ top ... 

- Dört )"ÜZ top ... 

- Yiız tnıık. .• 

- İki )ÜZ. elli tank ... 

- Dört yüz yetmiş tank,.. 

- Bin cstr ... 

- On bin e~ır ... 

- Seksen bin esir ... 

Tebliğler, Sandal bede5t 
kııl"fiı karşıya gelmiş 'e işi 
bindirmiş ınezatçılara benr. 

Ha gayret... Arttıranın 
kaJıyur ... Harrnç mezat! ... 

* Ahirete g~ııil~ denlz.c.lJer at, 
lantı yapmışlar. Toplantıda 
nl:ıcl, dUnyada iken boP 
kurtardığı canları 83;) ın:ı~ 
ediltnlş ve sırn ile ba ,lamı~t•' 

- Ben Haliçte bir kl;l 
dUll ... 

- Ben 
tardım ... 

- Ben Karadeniz.de J edi l'1 
1ardun... 

41 
- Ben Akdenizde J ınnJ ld 

tardım ... 
- Ben Athmtlkte yetnı'' 

kurtardım ... 
Sıra, ak ısaçlı bir ihtl,fllı1 

miş. İhtiyar giUUm lyerek: 
- Ben Nub'um, Setiııeııı' 

mnhHiktan bir ri!t al ra" 
dün)B)"J kurtardım. 

De)ince gerideki 
ı;oyUyccek ııOz kalmamış. 

Xe olur, şu tebllğlere kn'1' 
Nuh çık a ela mer.aıla tıtr 

\erse!-

l'URDDAŞ! 

BUtUn dlinye. cayır cat1 
na.rken. b:z bolluk ve rll' 
için&:: yaşayoruz. Bunun 
metini bilelim. Dı.,cıımiZd 
sırtımızdan keselım, rtaP 
bonosu alalım. 

nadır maddeleri de celbcdeblliyor, ){IUıimmat nezareti meclisi teşkil 
bunltırdan infil!k maddeieri imal e- edildıl<.ten sonra bu meclise ha.vale o
dtyorduk. dilen ıbaşlıca iş milli rnens.biimizin 

Bu dentzretin Mkimiyetl olmasa derin bir suretle tetkiki v~ nelere th
hlzlm gibi bir ada. içinde :ı.ı:ışıyan bir tiyacım1z olduğunun, neler yapabllo
mıllet gtin!Uk gıdasını ıtemin edemez ceğimtzin, Birleşik devletlerden ne
ve bu deniz hMtimiycti olmasa Amc- lcr istiyeeeğimizln tayini idi. Yeni
rtkanın bize yardımı imkA.nı kabnaz den açılacak fabrikaların tayini, yenı 
dı. ı;tparlşlcr l<Afi değıldl. Bunları bir de 

hasta bulunduğundan bir.kaç türlil 
fifiç kullanmıt ve iyi olmuştur. Buna. 
rağmen Nermin ara. sıra da il.açlara 
d vaın ettiğinden C'll'V'Clki gün aYe el
radııe b..ıtkte otut"UJ!ken yjne ~ 
alfuak Uzcre odasına. gitmiştir. 

Biraz sonra f!N halkı Niınulırıin · 
odaBlnda lbtr ıgilrlllttl duymuşlar -.e o
raya k~uklan zaman, Nerrnini -ye· 
d-0 kıvr.ımırk<ın bulmuşlardır. 

Ev halkı derhal doktora haber yoi-
lamışla.rsa da doktor gelinceye ka.

dar Nermin kıvrana kv.TBna bir tek 
kelime dahi söylwyemcden öhnüflör. 

Istanbul fırıncıları 1 Is tan bul gazetecileri 
h i l e d en İnönü kampına 

VilZ geçmiyorlar gidecekler 
lııtamul BdediycsL mil!ettişleı1 

dün Aıma:v~k~, Ortaköy \'C Beşik

taş ııemtkırindeki fırınları esaslı bir 
şekilde ıwntrol etmişlerdir. Bu kon
boRar neticesinde Beşlkl&fta Ziya.
nm fır.ınındaki 110 ekmekten 29 u
nun vezni eksik olduğu g.öFWerek 

ItMIAdere edilınl;tlr. 

Hava Kurumu, gazetecilere İnönü 
Ha.va karnpmdııki uçu.şl&J•ı Göstermek 
üzere bir seyahat hazırlamıştır. 

SorunlYI~ 

SöyUlyeDüm: 
Gazeteciler bu uçuşlarda bulunmak 

üzere 9 eyHU salı gltnU !nonUno gide. 
cekierdir. 

Sofra. örtülerinin lekeleri 
Mühimmat nezavctinin teşkflfttı. maliye nezmna kabul ettırmek Ja

kendıslndc.n beklenUen ve gittikç' ennd?. 
M "HTf>Llı' 1 >o:JiüL• ...,. .. , •• 

Cescdı muayene ed<m Adliye doK
toru Enver Karan Nermlnfn c.eaedi
nin Mor,ga kaldınlmasına tllzunı. p.. 
termiştir. 

Kadıköyün imarı 
K11dık~. Moda ownara 156 Baılill Muj· 

gan S«e.ı ~: Soiı:& öniilmfode

ki nıey,;a leL:clcrim JU10l s-d;arııwh? 
CE.VA.P - So/ro önUkrindtdri ıı:~
m ~ biJ/ıtıWZ ,cı/ıaJi kı/ukriNİ. t.lktu• 
mal; ~ en iyi f.llFe /;ii/d"ut bttlıanna 
tutmal.ur. Genir.;c bir ka/J.ıı ork:swa 
b ·, miktar ldüw.rt koyunuz. Üurinc de 
gem~ atı:Jı bir huni tıı14UJU.:. Kliküuil 
bır /.ibritlc ıutu§tMılulotatı sonnz ltıuu· 
niıı ıJ«r atzındaıı ı;J.auzJ.: ıhmumı Öı· 
tüııüıı lekeli J.ısnH ü::crinde 1:e:d"im:. 
Lekeler ~ )oıa§ zail. ohır. 

ı;cnişliyen icraatı klU'f;lıtayamzyoı:du. -; ~· 
Bu teşkilAtı Lold George ııazırlarrıış- Fakat muhtelif saltı.hiyet erbabı 
tı. Fakat bir aersc eweI bırakmı.j, B:ni$mda. okl~ gibi ;proğrarnımıza 

Yine ~taşta Adilin !nınında da 
20, Ortaköyde Osmanın !rrınmda (ö 

eknıek ınusadere olunmuştur. 

Kadıköy imar pllnının tatbıkma 

evveli. çarşı içindeki dUkklnların yı· 
kılma.sile b~lanacaktır. Belodıye Re
isliği bu sahanın bu yaz sonuna ka
dar açılmasını atAkadarlaı a blıldtr

mi~ır. 

ondan sonra bu nezarete gelenler (.ArkP.sı var) 
mes'uliyet Uzerine mes'uliyet :ihdas =======~=:=~;;,~;;,= Bir çocuk 

altında 

asanser 
ezildi 

~~ Fazılın fırını sıhhl kn
kieleN: rl~t etmediği, Hırlst.onun 

fınm pis ve öriimccltlcrle kaplı old ı
gu, .A.fok.sintn fırınının pasa bezleri
nin kirli !bulunduğu, Galatadakl Sa
rafımin lmal ettıği ekmeklerin yapı
şık çıkın1l<irğı göı·üıcrck lıeps·ne ce
za kesilmiştir. 

etmişler; bUrolara yeni bürobı:r 1.WC T AKVJ M 
etmişler, lblr çok daireler açmışlar, 

rnUdlrlycUcr vtıcude g~tirmişler, fa· 
kat tbu teşkılll.tın vUc.ut bulduğu za
mandaki esaslarına llişmemişlcrdi. 

Hlılfı !bizzat nazır, bütün meselci~ 
rl hallctmiye, tAU del'CCeddd sonsuz 
mcı:ıclelere cevap venneye :mecburdu. 
Ben nezarete geldiğim zaman 12,000 
memur vardı. Bunlar 50 muhtelif da
ire-ye 'bağlı idiler. Her dalrezıin şefi 
binlerce mesele ıçin doğru nazıra 

müracaat ederek bu muhtelif scrvıs-

Hergün 
Bir fıkra 

Muhamınedi mahzun 
eyledin 

\ 'akUle .?\emse de"leıl Ue ~a

pılan bir muharebeden ısonra mil
...alii.ha şartları lc&buıca., • ·cmseu 
etılrlerden ınilslüman olaıılann biz 
de kalma ı, Hıristl)anlığuu muha
faza edenlerin de Nemselllero l:ı

dC' 1 korarlnştırılır. Bunları &;) ır

mağa da \'aktln ISe)blsl mı me
mur edilir. Şcyhl lAm her buzu~ 
runa gctlrllen esire Türkı;e ısornr: 

- Sen hıri tlynn mısın'! .. 

BUtlın esirler Tiirkçe bilmedik
leri için baş ullar, Nemselller de 
bunlıırı hırlst1yandnn, di)o çeker, 
kendi tnranurınu ıılırlar. Bu cslr
lı·rln içinde 1 laınlığı kabul etmiş 
birçok nc-ııısclUer oo ı;orulan uıı.ıl 

ıınlamadıldıırı l!:ln Neınselllerc ll· 
tllınk mooburlyetindc kalır. }~slrler 
mUkfıleıne me;)dunından ayrıl<lık· 

tan sonra. bir bektnşl b:ıbnsı şey-
hlsl ın okolur. Ve: 

- A!jkOI un Efendi Hazretleri, 
Miı!llüman olmu': )Üilerce 'em e
li) ı :ıorla JIL\'Dr etmeye t yı mcm 
nun, Muhl'I "'IJP •ı 'ı un \ 1 ıl'•ı 

ya nlhıı;)~ ... 
1 mı •ur.ıtwaı ı.ood ıu. 
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Tak ımde GümUşsuyu cadde6ınde
ki Kadri apartmanının asansörU bo
zulmuş Manol adında bir tamtrcl çağ 
rılarak tamırine başlanmıştır. 

\'AK1r ~\"ALI EZA..'\I 

C EŞ: 6,2.3 ıo 
(')G' ..... ,38 

Fa.kat a.pnrtmnn kapıcısı Kasımın 
oğlu Ömer bu tamiratın nasıl yapıldı 
ğını merak etmış ve asaruıörün att.ı
nıı. ginnlştir. Bu sırada Ömer par
mağilc asansör dUğmesine basınca 
asansör har kete geçm!:!; ve çocuk 
makin nın altında kalarak parçalan
mıştır. 

Altın fiyatları 

Kachkoy Altıyo!atzındakl Ermeni 
mezarlığının 1staılbul Belediyesince 
istimlAkinc karar verilmiştir. Bu sa· 
ha tamamıle yola altnaraJ{ cadde gc
nişlctılecektir. Bu ı~ için on beş brn 
lira sarfedılecektır. 

Moda den~ hamamlann giden 

Buroada }ı,1as)Oft ca~nde 8'.l~!Mı 1. Ş. 
Al goruyör. Babasız \'e baskı~n; büyu· 
y1'11 ~ımank bir oğlum \'&r. Okumıı<lıgı 
~ berberlik )apıyor ~e iyi de paı;a 

kazanıyordu. M~eıilem;den hali ,uk\i 

~ 13,15 5.28 
İK1ND1: 16.57 9,11 
A KŞ.". 1: 19,46 l 2,00 

YATSI: 21,24 l.37 
ht~AK: 4,38 8,Jl 

[ Ktmditii de, illmi de r.ok rı t 8"' n 
bu nefis romanın ~tliye /..:ad r çıka11 !.ısım· 
larınuı hulôstrsı: , 

lİriamlalı, İJtee ruklu ııc IJ~-d OJr~, 
llcrberı Ctırter admda dar 1:orıışlu bır ltı&•lı; 
askcfi doklorilc mmlsa e.ı.-k1ımi~ır. Doktor 
llalal.ada ıa:i/e t:örü,oı. Bııranın ~nç mus 
lii.nwn hükii.mdarı Selim ile Odrcy arasında 

rkd11 bir ~ baj/atnışlır. Kad.1.11 ~casııı.dan 

bo{.tZttrıuık kira/tarı olmakla beraber Selimden 
l.açm~ı ıe İnsi/tereye gıtmeğı duşuıwvor. 
lclal:aıJa ıJediki>dular alm15, > rÜmii§UJr. 

ilde uılinin karuı, IJÜzel ıe mağrur lrlamlalı 
l.admı çel.enıediffe M;in alt) hiııdc )apmadı· 

ğuıı bıral.mı1or. Rir, iki. İRSa/ sahıbindc11 

ba•kc h~rl.es gü::el kaılırun dn-himfrdir. Hl}. 

künıdtır Sdim, Od.rey ile eıicnebilme/; i{411 
ıl.i htrrısıııı birden boşamıştır.] 

Odrcy trh!"S üııı ctmİ)C çalı•an za\allı bir t:ı· 

vırla coap \erdi: 

- ç,.,,. uklıık ctıne)İniz. fahri. ı•den ı;iz ıiııııiı~ 

o!ıı)ol"tiııııuı? Il<'n fazla sinırli}im. Hcyrcanınıı ta· 

bii gormeniı lUııın .. 

- Sizi )nlnız Lırakruak ha iyi olacak. Ben 

Gideyim artık •• 

- Peki" TC§ckkurlcr cdcrııu. 

- Yarm goru~urüz:, Odrey. Lady'nin ıaahuı k>p 

lanıı~ına gd.ccek iniz, dci;ıl mi? 

- Lady Brandmor'uıı )lr cenıi)ctınııı ıoplaıı· 

tı ı nrdı. Sahih uuutıııu.tum. E..,et ı;Ki"<'~gım, 

mıılıakkak gelrct:ğinı. 

lalıd, Odrcy'i ıki )aıı.ıklarmılan upıu. Çıkwaı;.: 

baı.ıtlımui;{:flo .ıdı;ıur geri ı;cldi: 

DUnkli altın fıyaUarı bir gtln ev
v81e göre ufak bir değtşrne göster
mektedır. Bir altın 25 hrn 70 kuruş
tur. 24 ayar 'hır gram killçc 350 ki.1-
ruştuı-. 

bozuk yolun 10 hın Um. sa.rfile yapıl
masına İstanbul Belediyesince karar 
verilmiştir. 

EOt:...,t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 
- Beııı dinleyiniz, canım Odrey, dedi. Sizi Çök 

h yecenlı hı scdiyorum. Ne ulur, bıı ak~am blzim· 

J heraht".r yemek ycyiniz. Ya m bize gelımz. Ya· 
lıııt ta biz: gelelim. Bu olı:şam &i:&i yalnız bırakmak 
i~1emi)orum. Ba§ka bir şey yapabilir miyim? füLc 

herhangi bir yardımda bulunabilir miyim? 

Evet, lalıel.. Bana biraz: horç para \erir 
mi•iniz? Giı md: için kili param yok. Yirmi lira· 

> ı kud ır ihti)-ııcını \ar. inı;lltcıeye \llll'U varmaz 

iadr ederim. 

- Bu ıı:ua) ı size derhal bu ıı\:şıını göm•lt'.J'iıim. 

- ) ok .. Bô) le yapınayınıl. Ben !izıı tolefon C· 

dcrııu. 

rek ala. o halde )1011 gidcyfttı, "z 00 birtız: 

r hat ediniz. 

- P :ki, tekrar teş<::f kör edeorim. 
OdrC' , Mabcl'i kap•)a kadar gö1iirdii, Sl'>tlA :ıte

n ıı od~ına l..apandı. 

Jlcrbcrı. Ludy Braudmor"un yanından o}nlôık· 

ı n 60nra hemen eve dönmedi. !aı, fil:ri karma· 

karı ık olınu.ııı. i ~tu9tı:- iiğrendi~ yler kcrıdit.iııi 
Ik anda u)I<' hir .a~tnıı~tı ki, gÖLÜ ıanıaıuilr 

kararm.şt. Uclilrotlıı ~ fıcmoJt k~ıraaı,a• 

Bugünlerde inşaata ıba.ı;ı ana k bu 
yol n1untazam bir halo konulo.caktır ... 

Tf:t<"RİKA Nn. 58 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
.aıamı~ ve t 'rleri souradan bdirııuyc ba§l;ımı;ıı. 

Al;lında bir tek sahıt fıkır nrdı: Odrey'i ko)" 

betınenıfli:, ne pahasıoa olursa obıın onu elden 
kaçırmamak .. Duşundukç.c a~rılık ıhtım:ılının acl!J 

iç.iııtı çökü)or \C kendi kendine: 

- Benim karım bir yerlinin, bir renkli adanını 
metresi olsun! Demek ki, herkes hôylc do>or. 1'.a· 
rısı bir yerlınin metresı .. 

Gururu bundan çok 11ıuıecs•rr ulu)ordu. 1 ady'

ııin iıtt IÖ2ÜOO <bim· lıirer lıatırlawıı.,a çalı l)Ordu: 

- Belki do aralanntfa Itır şey ulııı:ııııı;ılır, ele· 
mişti. cFakat hetki <1.:- bu süılı·rl buııa 'kocıı oldu· 
j}utn için &iiylemiştir. Beni teskin için". jçiıni ralı.'lt· 
lıı~ırnınk l1;in,> diye kendi krndini ')İyonlu. 

Sokak rokak doiu~ı)or, arJ•ıra ')orulup sııelar· 
ılnn hiıine oturuyordu. Görl<'rinin öııundc bir dii· 

ziiyt' Odrıı 'in 'iieudü, Sclinı'n l..ollorı nra.sında ola· 
rak ı;urunuyorou. Öfkrden, hır an c;.<ıthyordu Keıı· 
dı kendine: 

- jn ların na rl katil ol:ıbilcl:ğini imdi pck 
iyi aıılıyoru=ı1, rlİyt• mırrldandı. 

Sonrıı k ııdi kl"ndiııe lıiıkinı olm • .ı ı;a}T l e· 

dcrck ~ düşünditt 

- Her §C) deıı °'~el kaıdimi. isti\.'.balimi, aş. 
kcrl k şı:relınıi giiaönündo tntımıhyım. BİT !.:adın 
)uzuııdcn bunların ht'lpBini mah\'edcmem. 

VuHnın kırrmnın !ili &ÖliÜnn de h ırlııdı: 
- Gidemn, lnr Joro ı;idemez. Siz onunl.ı ııım 

c-rkrk~ koım~urnrı. 

Fakat Lao~. ôdrcy"i hftm~'Qırhı, llmttu4'ordu. 

O•lrcy dm\yada bir şeyden korkmazdı. Haikın ık· 
dıkomlt--U da Ollll Vl? ~eti. z~ kadaf ~ıği 
}nklıı. BJtun Irlanda\tla,- blruı an:ı:r~~t okırl11. 
Lady, ifin bu tarırimı ltflııHy<wdu. 

Saatine bal..11-: 

- Saat ırltı ulrn~. dem, C\'C döıtmClll t'ımm. 
Odrcy'i kandırmak kolay olmıyacak. 

Ya ımır ederse.. Gitmek iı.1erse. 

Lady o zaman beni km:tlııııli b c · · K'tl\vedi 

bir erkek phı koouşnuıdım .sanacak. O zaman re· 

zalet kopacak. B1r io53nın 'karı ı kmdi9m sev· 

meınPye ba~'lar$& dunyado ondan lıiiytik düşmanı 

ol nıuz. 
E'e )ak1a§ıyor< : 
- Her ne palıasın:ı c:ıi dleun -iıa4iktmı miı· 

ılufaa cdccc.ğinı, diye karar H:rdi. 

('~kıl taşlı baiıı;.cyi geçti ve eı,<e 'cırdı. Odrey'in 

iter ak~i ıµbi ıııılonda kendisini bck&or buhıca
i;ıııı tıılıınin ediyordu. :Fakat Odıey ne ~ londa, ne 

odo~ıııda, o!ıatta ne de C\İn içinde idi. Yatak od ı 
nhUEt olnı~ eşyalar toplanmı , dolaplar bom~· 
ı.ıı. llerlıcrt yüreği çarpurak kapıd baktJ. Dura· 

larını tophyan Uf<!ğa: 
- Orada ne rqn~rsun? di)-c sordu: 

(AıkMa wır) 

~hında 
ı;evdi, eevsiMııc mukabele ı;o 

~hı de işini ıerketti t"e k~ 
"Udi. Bir turlü nru>ibat ~ ,,J 

kızı isi.erim diye ayak dıfll. • 

j!!ledim, )uzİıme gül- udılt"·~ 
mm sevda delisi olmımııdııD 
nım. Bana bir )"ll ~t~ 
derim. 

CEVAP - Eı:ladıtu-ııı calıil 
rık olduğımu si:İlı de tastlı 

·~ core, kı::ını otlunu:a verrnıt·._.ı 
baba, hiı; ~iıphcsi: J.i, haklıP°J 
seı1riniıl geçici bir /ıistt!ll ~ 
şımarıl:{a bir ö.:c1111tedcn t ,,dl 
S4. ihtimali de t'l?rdıf'. ops"' 
/ıusu ş.ta kufiıvii okıcd:. bir 
ıJimıek mm Ujn M iyi ~ 

Hergün 
Biryemeh 

Güveçte imgf11 
bayıldı 

Boı.taa patlrcanlıırının 

rinl ayırınız. Sap ta~ 
kapak ve irlerlodc de b ~ 
oyuk açınır.. Knbnklarrtı1 ~ 
gibi şcrltvari soyunuz "r. 
tin ortlWill lçC'rdeld o~-uP 
dili.Diz. Böylcoo hnurlo~til 
canlan iki saat kadar J,i\1 

ı;lnde bıraktıkt:ı.o sonrtl1 

zeytı~yn~ içinde 1ıat1ıı;.e ~ 
ııüz. Ayni yağın içinde ta\,, 
tnrdu doğranmış soğanı 

mt!il sarmı al• az mtktıırtfıl J • ı.ııı"' 
dcklt olmıtnı:ık şartllc P' ~ 
kavıurunuz, bunn biraz dll 1 

ı."' Jarı soyulınuş doın:ıte; tıtf 
onra bir ~emek kaşı.1:'1 J' 

rı serpiniz.. Bu ıı:ı pııtııc:t;.-r 
yuk \O yarıklarına dold~ 
,·ece istif edlniz. üz.erine el> 
malcı; ı;uyu ile Ud ) cJl1 
ZC'~1ln;)nğı döküp ortll ı 
bir fırına sıirünüz. ço1' 

bir ):emek olu.t, 
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• 

!:!_arp vaziyeti 

Tehike 
t' vaziyet 

r::--Yazan: 

• 
ı 

l_ llıaan B N ..____ 
:ıo,l ti-------
~~ r, garbı Ukra3 nada 'c 
İlJıı r ı;arp snlılli t\zerlndo bulu

leprpetro\ ~k !'ehrlnl "'ddetll tbeJ • ... 
erden onra tah!IJ c ettııt· 

te buradnld u bendini tahrip 

,~ bugün bildirdiler. Berlln 
un \ erdlğ• ııon lı:ılıere göro 

·~Oerı kıtnlıırı Eı;ton.)nda Tn-

0 bu ~gnl etml" \e ",arkta 
ıa . 

toıı • Lentngrod demlryolunu 
"t bıı ll<ıkt !ardan ket1mlşlerdlr. 

tı l llon haber doğru lso AJm:ın 
1nıen göllınün şlnıal 'o ce

t n Şarka doğru ilerlemiş, 
lııı~ ftıl•ı hluhasnra \C Luga nch· 

lldakı Ru~ kuvvetlerini ihata 
"ır ~lltjJctc gelmiş demektir. 

t1' e ~c J\hııan ordu u, bl:t.lm ev
ı' !ic'ttlğlmlz 'ethlle Rıntlarııı 

\e 
~ llıerkez ordulan ara ında 

tı Oluyor. Bundan onra Al-

' Urııtıc l\losko\ a3'll. doğru 
bat Ceçıncıcrı '8rlt olabilir. 

~~ lıarbln onuncu \IC onba

l' tncı haftası başlıyor. Cep

~rn:.ı k~mmda 3ağmurlar0 \Je 
birkar h rblıı crrc.)anına 3cp

lt llıaıızara \C:l'Ccektlr. Bu 

et 
1
11d Almanların nıuht...mel 

lerı 
...., l/Unl r olablllr: 

~ ltııırıen kıtaları Odes~ ı ht1-

'41e.rnedilcr; AJmanJarın Ru

t~ardnn ederek bu • rl iş· 
, Cl'I rnubteıncldir. 

Şark C!'pheslnln şimal k1 -

~n ordulun Leningrad -

t • lıje\ hattına kadar Herle"' 

~t. 'lf: \ 0roşuor ordusunu mağ· 
, bııtıa etıneğc f.lllışncnklardır. 
\ &rer&.ezcıckf AJman ord u-

' - Bri n&-'k hatuna ka
. 1'trıa dtwunı ı muhtc-

..... 1\ 
~r ile Gomel IU'asınclaki 

~ ~etterın1n C(!nubu rklyc 

' z ve Detin:ı nehri bo.)u
ÔtltJ llert harekette bulumna-
~~lleflfU r. Bu bllretıe Klef'in 

itan irtibatı ketıilmls w 
~ edUınış otncaktu. & tak .. 

'lı... ~~uz.un müddet dayanması 
~~ 4ar I< 11-l~Hlaa pek , ,. 

~ ordu wıua Aşağı D.in-
t 'i&\lo • S rad - :Nikopol arasın-

~ '~ı e teşebbüs etmesi ve A
hGı~ :ıılline llerllyerck Kırım 'i ki Rus kuvvetlcrlnl tec
~ ınutıtemektlr. 

cı ıı 
1 
Z.lar knrşJBında Sol-·yct

fllı ~3' • daima cephe vennek, 
~ ilan ınuııarebelerlne bu· 

' !Ulld ~ \11 t afaa mmtakalarını 
llt\llt lltarnk o~nlama müdula

n etınektır. 

ı. ~-tıer 
'
1911· 

tif. L 
1~ - Amerikan . 1Jey 

c annamesine 
eva 
2ı) P verecek 

(ı\ '\ ) 
1"ı,_ llıııltin - n. Jlııler'iıı pek 
'-~"ıı ~ hır nutuk irat ı-decetin· 

tı <ııırnııle de GcneH•'ııı Ber· 
-ıı ~-: OrrJı l . "<:!(! n l)a ı ıııa ıufılının 

Ilı eı; n nutkunun ~burcıhıll • 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 Rev~ ve Rus mukave-

s·ngapur deniz Üssü Vipuri işgal meti devam 
edildi ediyor 

UzakŞarkınbumeşhurdeniz ',~ asker ve malzeme dolu 
Sovyet gemisi batmld~ 

Strate• iı· 1- kıymetı• w!~:~e~ör~-~;ev~;. ;; !1;:~!: J /C Şark cephosiıı.in mcrlez böl{;C!>indc ma· 
halli §a~ırtma hücum! rına Lqebbüs et· 

•• u •• •• sunun 
Ya harekete g Ç b·ıı·rmı· :!r:~:~kı:l!et~aw~:=~tileaı;;::: 

buum bu hucumlar, Almanlann kahra· 

Uzak Ş k d manca mudalnıw k~ısnda muvaffaki· 
ar ·m kaynaşan sulan y onanmasmı zayıata ua•·atmnk· azan• er yetııizliğe uğramı~tır. Bir noktada, Sov. 

üzerinde Japonyanın istila emel· · • tan daima kaçınmak .mroburi~- >etler, Alınıın piyade ınen:ilerine karşı üç 

Ural dağları bir cephane 
deposu imiş 

Moskova, 29 (A.A.) - 2S ~;.oıs 
gecesi neşredilen Sovyct tebli~: 

2S ntustosta. kıtalarımız, bUtün 
cephe üzerinde dU.şmana kar.şt aııu

danc muharebeler vcrnıişlerdir. Şid

detli muharebekırden 60flre. kıte.ları

mız Dnlepropetrovsk'u terkebnlşliır
dir. 

Ha.va kuwcllerlımz, Königsbe.rg'c 
muvaffaklyetll lblr hUcum ya.pmışt.Ir. 

Müşterek Asya 
cephesi 

l1 azan: M. H. ZAL 

S on hftdlsellll' de iSbat edi

) or ki tnglıt.ere, Rusya. ' e 

Amerika ara5ında müşterek blr 
&ya c·cphcsl kurulmuştur. Japon
yanın ctrnfının Asyada çevrilme!iı 

gayc::olle ~la.)aa hareket, tamıım
larunı'i addcdUeblllr. 

lerine karşı zaptcdikmez bir de- Hüsametlin ÜLSEL tin<ledir. İngiliz donanması kat'i eüvari bölüğüne hucuma kaldmlmıJardır. 
niz yuvası olaırak _duran Singa· ı- Eskı Bahriye Müst.cşan bir mecburiyet o?ımadıkça düş- Bn hücum da, Alman piyade ve tı>pçusu· 

1 
pur, bu sulal'daki IıngiHz koloni manla denizde temasa girmek is- sunun ıııiitemukiz ate:i karşısında kırıl· 

do 
. nla . b' adaf.armdaki (Pearl) üssü dün~a- ııı~JT. Bu iıç 6Üllari hölüf;ü, tamemiyic 

v-e mınyo rınm eırmn ır k li ıb"" .. ..d temez. Britanya donanması an • imha edılnıi§t-ir. 
uhaf jf . "--ı ... _..ı· nın en u\'Vet ve uyuk mu a- k b B m z• vaz esım gunın:r:.~ır. ca u üyük İmparatorlugu~ n Alman piyadesi, 27 Ag"ustoıı ... falda 

. • • ~ . f aa yerleridir. ~-
Sıngapuı· en agır ve en son sı- s· rd lt nd l toprak1annı düsman taarruzla • beraber, ~ Daieper'dc So">et istih· 

l hl opla d ıngapu a yer a et a y.apı • nd .. -ı_ .. kim a•kerierinin ve piyade t~kiılleri· 

Alınan mUtemmlm maIQmata gö
re, 26 ağustosta., m-vctce bildirilmiş 

olduğu gibi 17 değil fakat 37 .Alman 
tayyıı.resı dtlşUrUlmüştUr. 27 ağustos. 
ta, ha.va muhare.belcrinde u Alman 
tayyaresi dllşürUlmüştUr. B:.zim ka-' 
yıp!armuz. 23 tayyaredir. 

lroktakl gürültüler lilnıh"Inda bir 
ri\·ayet !,llknw;t.: Bunlann arka uı
da AJmaııyadau \C İtalyadaıı zl)a
de Ja.ponyn \nmuş. Japonlar, bü
tün Asyayı kendi yaşama 6alıaları 
diye tcl!ıkkl ettikleri lçlu ta Irakta 
llcri taarruz hatlarını ı.-urına&.ra. tn
gUtereden Hlnd.lstnna giden ana 
yollarındaıı blrlnJ bö.) lece kesme •e 
i<'şebblls etmişler .... 
J~>onlad& Asya hAkl.ıniyetl hak

kında bu kadar gcnL~ blr lddl.a bu
lununca; A yanın herlıaugl bir ta
rafındaki hlr hareketi, Japonlara 
ı,arşı olan ihata hal'cketinba tamam 
lnnm ı diye karşılamak mulııalAga 
olmaz. 

a arın t n ığı modern hir rı an •llhuıafaza ve bu topraklar 
mış petrol sarnıçlan, mühimmat nin nehri geçmeğe hazırlındık.larını sür· 

müzeyi andırır. Hint denizlenne depoları erzak depoları tamir arasmda muvasalayı temin et- mü,tur. luhtemd olarak, So•1·etler, du-
k 1 ' , mekt 'ha • geçme isteyen ıer mütearrız f~rikaları, tersaneler, havuzhrr . en 1 ret olan esas vazifesi- balar ve kauçuk sandallarla nehri geçmeğe 

mutlak bu mevkiin lrontrolünc velhasıl büyük bir donanmanın 
1 
01 bırakarak dii:.<ıman donanması- niyetle.ni}orlardı. Vazi>ette.n daha! ha· 

maruz kalır. en lüzumlu ihtiyacını karınlıya· 1 nı aramak veya dü..,'mlaDln toprak- b:ırdar edilen, Abnan hateryahırı, Sovyet 
1 ta a kcri ıa~ütleri iızcrine mue!Sİr bir a· 

Pasifik denizinin cenup '~ ce- cak bütün müessesat her türlü! arına arruz etmek gibi ikinci •• ., d leş açmış \IC Alman obusleri, nehri geçme 
ntrbugarhisinin bir kı'lıkiidir. Ho- tecavüze karşı maskelenmiş bir 1 crecede işler ile uğraşmaz. Kati ğe haı.ır Sovyct pıyadc bOlüklerine kanlı 
lmıda Hinıc:Ustaınına yapılacak bir vaziyettedir. Askeri kışlalar, gizli bir zaruret veyahut bir resad'üf zayiat ,,·rdirmi~ir. Duba.hır, tam m~t· 
harekete karşı yıkılmaz bir .kale- ve mahfuz ,yerler bu mevkiin se- olmadıkça İngiliz doanmasının lerlc herharn edilmiştir. 
&r. Amerikanın JapQl1 sularında nelerce bir taarruza hariçten di.işman gemileri ile harp ~t:Uğini 27 Asu tosta, aşağı Dnie:per'dc, Alman 

.. ~ istilıkô.m ve pi} ado askerlerinden murek· 
faaliyette ıbulunacak donanması· hiçbir yardım istemeksizin da- gos ren vak'alar iremen yok gi- kep hücum t~kkülleri, nehrin irZC!'lndeki 

mn mühim bir istinad noktasıdU". yanacak surette stokları sine- bidir. büyük bir adaya ~kmı~lar ve aday1 he· 

(Tayland) ın dcryanacaği en kUllJ. sinde saklamaktadır. (Heligoland) adasına taarruz m~ derhal Utptetmi§}erdir. Alınanların 
vetli muvasala yoludur. Har:bin yirmi üç aylık geçen yüzünden bir iki gemi bile kay _ ~i hareketini durdurm:ı{;a t~btis eden 

bet · ı· Bol,,cvikler, ~ö~ ı;öğusc çarpıfmalarda 
Japonyanın şimali şarkısinde dev.resi esnasında Ingilterenin e- mesı ngiltere donanması için mağ)üp edilıni,lerdir. 

Amerikay.a ait Alaska sahiJderin- lintle ıbulunan bu kuvvetJıi mevzi- iyi olmaz. İngiltere yarınki siya- MO!!ko"a. Leningrad yoka kcslldl 

den Japon adalarına Uzan (Alau- le.relen hi9birine ~arşı istila hare- si muvazenede yalnız donanması. Londra, 29 (A.A.) - Alman rad-

tm) adaları ile Japonyanın ceım. ketine geçilmedigi €ÖZ önüne ge- nm kudretine istinad edecektir. ya.sunun bildirdiğine göre Alman kıt-
, _ _, ted I B '"nk·· aları bir çok noktalarda. Moskova • bu .gaııbisindeki Singapur k ....... --ı tirllirse bu mcvziıcLin zap ı e- ugu u mücadeled'e de yine ay-

....... v~~ Leningrad şimendifer hattını geçmiş_ 
H mevzii, JaponyayL biT b--kacın mC'L olduğu hakikati kendi kendi- ni kuvvete d~nmaktadır. Ve ler ve lbu iki şehir arasındaki mtina-

iki öldürücü ueu şeklin& sar _ ne meydana çıkar. Zaman zaman hatibi kendi lehine bitireceğine kalAtı kesmişlerdir. 
maktadır. (Alautin) ad.dan Ja- Cibraltaya taarruzlar yapılacağı kanaat getirdiği tek kuvvet yine Finler \'lburg'a cirdller 

ponlarm en<iüstı-i sahasına en ya- propagandaları dünya matbuatı. İngiltere filosudur, bu filonun Stokholm, 29 (A.A.) - Stokholma 

d ·zı gelen mal{lmata. göre Fin kıtaları a-
kın tayyare istasyon1armı. deniz nı meşgalı etmiş ise de fiiliyata enı eri kontröl hakkını elinde ıevler içinde yanan Vıborg şehrine 
altı üs1ıerh1i koynunda saklamak- QCVriien bit: harekcl görülmemiş- tutmasidır. girmişler ve I<,iıı bayrağını Şehrema-
t:adrr. Rusyanın Vladivostok) tır. neti ıbinasına çekmişlerdir. 

müstahkem mevJdi d Japonyayı ı · • H ·ıı Bununla ~r bu haber Fin 

ı Dil§man sahillerine en yakın USSQ n ~ ve 1 er membaı rı tarafından te'-'lt edilme-

Ha.va kuvvetlerimiz, Baltık deni
rınde, iki Alman nakliye gemisinl 
batırmıştır. 

So\yotler istikbalden emin 
Moskova, 29 (A.A.) - Rus ordu

sunun naşiri efkArı olan duzılyıld~ 
gazetesi, Stalin Yoldaşın sevkulceyş 
tcltı.kkisine tevfikan .Avrııpa Rusy.ı
nın şarkındaki Ural dağlık mmta-ka
larının memleket mtkla!aasmın esQ· 

sını tefkil etmekte oldutunu yazmak 
tadır. • 

Ayni gazete, Magrutogorsk madel'! 
sahasındaki lsUhsaJAtın son iki ay 
zarfında takriben yüzde elU n!Sbc
Unde artmış olduğunu, Ala.jreıvsk'dc· 
ki 1,;clık imalll.tı müessesesinde ame
lelerin istih a!Atı yüzde yirmi be\lteıı 
fazlaya yükseltmiş bulunduklarını 
ilave etmektedir. 

Lava 'in sıhhi 
vaziyeti biraz 

ağırlaştı 
Vcrsaillc, 29 (.A.A.) - Bay La

val'in Slhhl vaziyoti \'ehameUni mu
hafaza etmektedir. ve öğleden sonra 
hararet derecesi 39 idi. İhtilıltlardan 
korkulmaktadır. Öğleden sonra Bay saran müsel esin korkunç üçün- 1 E " 

olan :Mal-ta adasına bile bir iııgal miştir. Soka.k muhnrcbclerinln dC"Vam 
cü baSlnı teşkil etmektedir. u d tmck hareketi vukubulmamıştır. Ha.vai 

1 

f a 0 te olduğu tahmin edilmektedır. 
Laval'in radyoğra!ısi a.lmnmjtır. 1 

Bay Deat'nm Slh:hl vaziyeti l.sc nor. ~ 

Japonya)& kacşı müşterek lıır 

ı\ııya cephesi kurulması, en z.iyade 
Amcrlkanın UstUnde durduğu bir 
lşUr. İngiltere bir aralık Çini ff.CU 

etmeğe ~ Birm&D)a yolunu kaııa
maı. ureWe Japon)a ile anlaşma 'a 
kalkı.mışh. Amerika, bu harekete 
ka~ı duyduğu 1 yanı Mla hugun 
btie uıtuımarnıştu. Amerlkahl~. 
Büyük Okyanusta Japonları ken
dllttl lç!D en büyük tehlike SA) ı
yorJsr, ~:inin dörı yüz miljon hal
lunm Japonyayl\ hem esir, he.nı de 

meobud mi~erl olmasına razı ol• 
muyorfar, ~ve ku\-vetH bir 
Çini Japon3aya kuş ba.J:lıl·a kal
kan dl)e kullaımıak istiyorlar. A· 
merikanm Japonyaya kaJlı kur
mak hıtediğf ınüttt>rek ccptıe)e bu
güa lngiUere de, JWsya da, hlc şbp. 
he yok .kJ, can \IC gönülden ka.tılmıs 
buluntı)or, çünkü Japon tehdi<IJ 
karşısında kendlleri için b&,<Jal çı
kar yol kalmamı tır. Japon)a bıı 
müşterek <-epbenln rahatsız.lığını 
duyu.}or. Oç ihtimal karşısında bu
lunu)or kf buoiaı' da derhal ınuka· 
bil harekt-.Alere ~eçmek, demokra~i 
cepheı>He anlaşmak \<Jya As.)&Dlo 
&'arbinda.kl hıklşaO.a.rı bcklemekUr. 
Jaııon.)a, ÜÇ memleketin müşterek 
cephcsj karşısında Uçüneii il!timall 
tercih tıtm gibi gorünü~or. 

lom.rıır;o Juı Hç İf;fı1-.:unpff~ AJ · 4...s.ı:ırı 
taarrUZ11H"<len ktt btr ha· ~ ruaıı resmı ""'--5 

kendi üzerine gel ek olan her n ru !9 
reketc geçmek hususundaki mi.ış- b t ı er '"· :. .A. - Ahıiau ordulaıı 

maldır. Doktorlar, yaralının daha============= 
türlü baskınları karşılamek için u uş ll ar ba:kumandanhgının tdıligi: 

kü?at ile büyük fedakarlıklar ne. .Al fazla gayretler sarfıetmek, donan- man kıı'alan donanma ve hava kU\· 
ti<:esinde de ele hiÇbir eyin geçe- Bcılın, 29 (A.A.) - Resmi teblığ: vctlt'ri ılt· i~ırlil;i yaparak ı;ol; kuncılc 

masını bu &ahılkrde karakol yap. hk" d ı miy~ğini müdrik olan mihver Führeı·, Duçc 25 ağustostan 29 a- ıa ını c 1 mi§ hulunıın Rc,al harp lıma· 
tmmak suretile parçalamak mec- k_umandanlıklaıının da böyle ğu tosa kadar Ftihıer'in umumi ka· nını !;etin muharebelerden sonra 28 Ağus-
buriyetindedir. Bu hal Japonya rargılhında buluşmuşlardır. t~ıa zapteııniPa"dir. 
donanmasının zayıflamasını j. ib"=r teşebbüse kalkL:,<>mamağı daha Şımal \'e cenup ıkararg-0,hlarmdı.ı. Bu e-Li Hıııı:>& ~ehıinrlcki IIerman ı,, 11• 
cap ettirir. muvafık gönnektc oldugunu ka - yapılan 'bu görUşmelerde harbln in- lesi üzeıinde Alman ba:ı:rağı dalgalanıyor. 

bul etmek icap eder. kişafı da.vas!le alı\kadar bulunan as- A)ni guıı Alınan kıt'ıılaıı en yeni usulle. 
Japonya bu ÜÇ istikamet- k · si 1 1 r .. k 1 1 B Deni-ol üzerinde buhınaıı ku:v • eıı H ! mya mese e er bahıs mcv- c gore uru muş o un alçık harp !ima· 

teki d<miz yoltmu muhafaza ve zuu cdıımıştir. ııına girerek bu limaııı i~I ctmiıılerdir. 
ayni zamanda Çine karşı hareket. vctli mevzilere karşı yapılacak Bu meseleler iki mihver devleti a- Binlerce ~r ıılınmı~. 6 ı;ahil bataryası 

iyice oldllğu kanaat.indedirler. 
Ve Verııay hastanesine Ziyaretçi a

kmı devam etmektedir. 
Sorgu ht.kl.ıni, ha.pısa.nedc bulunan 

Colctti 1sUovapla meşguldür. 

Avustralya 
başvekili 
istifa etti }erini himaye ve hayati müşkülle. taarruzda donanma faikiyetinin rasındak' mUnasebetlerin bariz vaz!- ve 68> 1:>1ı harp malze~ iğtinam ediınti1. 

ri bertaraf etmek gibi agır bir yii- mühim bir rol oynıyacagı ıney - )etini teşkil eden ıarkada.şlık ve mu- ıirn Londra. 29 (AJ\.) - Bu sahalıki sa· 

k 
. k ld k d' d lmakla L __ ıı..._ b"" 1 bir kad<lcrat bırliğı zihniyeti daıresinde, C\'31 harp limamnda aoker ~ harp zetelerin lıırçoklarının ha~mokalelcri Avu~ 

ctı a ıraca bır halde değildir. an. • a ~ . ocnwcr oy e. yakından tetkik olunmuştur. m:ılzeın"Si yüklu 19 naklıyc gooıı·i bır • • ~ 
S . Al l faiki _. b le ,_ d t ıral)a Baş,ekilı B. l\leıuieı;'ın i5tifa ına 
ıngapur man.'3rın (Heligo- Y<:-<ID ı maKsa ı emm e- Görüşmelere iki mıllet n ve şefle- muhrip ve diğer 9 harp semi i batınlmıq. 

~ ıaiı i cdılmi§tir. Bu ı;uetelcr mumai.leyhin 
land) üssi.inden çok Jru ........ ıı1·dı'r. d1>r<>aine inanmak ta biraz garip rinın harbe, zaferin hatirncsine ka- tır. k k d 1 - v v,.; --"b ı yu e e' et adauıı \a~ıflannı tebaruz 
En büyük harp gemilerinin topla olur. Bu ktl'\-vcih mevzilerin agır d:ır de\.·am ebnek hususundaki sarsıl. Birinci ıımıf cKnof> kru•aıörü ile bir ettırnıd .. ıcdir. 

. nııız azmı ht\kim olmuştur. muhrip , .e diğer beş !.arp ı;emis.i de ~ır 
rından daha kuvvetli silahlar ile lroıkik matı, uzun devam cd .. ce~k Bolşevik tehlikesinin ve PlUtokras. hıı ara uğretılını!tır. 
takviye ve tahkim edilmiştir. Do- mu avemeti buralara sokulmagı içtıhadının ortadan kalkması, bUtün 01 __ _ 

nizcilik terakkiyatına göre zamnn hemen ~ayri mümki.in kılar. Avrupa kıtası mılletlerinc, gerek 51. 

zaman tadiller ve iliıveler yapı- İngiliz donanmasının yüksek yası u:ıhada gerek ekonomi ve kW
larak kuvveti daima arttırılan"" .. f' ı··v.. v H l tllr sahalarında, sulhpen:cr, ahenk-

"' us un ugune ragmen ( e igo - tar ve müsmir bir iş-hirlığı yapması 
daima birinci d'er~ceyı muhafaza land) adasına karşı bir istila ha- ımkAnmı veı ecetttir. 

eden vaziyeti itibarıle uzun za - reketine geçmeğc teşebbüs etme-. Bu zıyaret münasel>etile :FUhrer, 
man en ağır kuvv.etlcrin taarı-u- :nesi buna bir misal olmak üzere Duçl' ıle şark Cl.'phesinin esaslı nok
zuna muka'belt- ede-bilir. gösterilebilir.Vakıa bunda mües talannı gezmişler ve ezcUmıe bolşe-
Singapur, Cibarta, Malta ve A- sir olan başka amiller de vardır. vizme karşı savaşa ışt rak eden ltaı-

k l 
. ynn fırkalarından ıbirint teftiş eyle-

meri a ıların Büyük Okyanusun Ingiltere imparatorlugu, mevcu- mişlcrdtr. 
tam ortasında bulunan (Havai) diyetinin en bliyük muhafızı olan Cenup cephe-.;11u ıİYi!retll'rinde =.L 

\ ' •·unrer 
ve Duçr Marrş.ıl on Rund~ıegt ıarafoı· 

Tahranla 
Meşhet 

bombalandı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

arasında. sekiz nok~"a. istinat eden 
bır sulh muahedenamesi akdedilmi~ 
oldutrunu ibildirmcktedır. 

Başveki .. Halk 
Partisinde 

Ankara, 29 (Hususi) - BaşvekH 
doktor Refik Saydam, bugün öğlflden 
evvel, Cilmhııtı1yet Halk Partisi Ge
nel merkezıne gidl'rek, Parti Gencl 
Sekreteri vekili Halı! Türkmen tara
fından karşılanmış ve bir milddet 
pıırti işlcrile meşgul olmuşlardır. 

Bursa Jktısat 
müdürü 
azledildi 

Ankara, 29 (A.A.) - Bq;w·ckAJet• 
ten tebliğ odilın.l.ştir: 

Pamuk ipliği ttwZıatı işlerınde yol· 
suzluğu görlUcn ve yapılan tahkikat 
nctlcesind.c, vazifednr olmadığı halde 
iplik tevziatma müdahalede bulundu
ğu ve ~ sayılı Koordinasyon h yetı 
kararına muhalif olarak pamuk ip
liği lemiycn ıpek fabrikalarına dahi 
iplik tov.zi ettiği v 1kt.ısat VekAJetı
nin iplik işlen hakkındaki tamimlc
rini gizlediği ve hakkında şüphe ha
sıl olan fabıikaları ve eş.hası vaktin· 
de yükso'k makamlara blldırmediğı 

t.alıakkuk cylcıyen Bursa mıntakası 

İktısa.t müdUrU Enver Akafrra.t mil
li korunma kanununun albncı mad· 
desinin 9 uncu fıkrası hllkmüne tev
fikan memuriyetten ihraç edilmiş ve 
hakkında aynca et>zal takibat yapıl· 
ması ve yolsuz olarak pamuk ipliği 

alan ~pek fa2:ırikatörlerilc nldıklaı ı 

ıpllkleri satan fa'bnkatörler hakkında 
dahi takibata. geçtlmcsı hususu lktı
sat VekAletinc bildirilmiştir. 

-·· Büyük Müsabakamız 
ff1 u~ab kamıza 

dan sdinılanmı:lardır. 

Bundan ba,kıı Marrşal Göriııglıı ve Of· 

du ba~kumıındanı lare"Şa} \on Brau i in 
• ı... ' hl 1 . ç 

uıııumı .... rurı;a ıın < a zıyarcı edilıni,r 

w. 

l - İngiliz ve Rus kuvveUcri, ıra
nın bütün tıa.yati ve sevkulceyş nok
Uilarını işgal edeceklerdir. 

2 - Büyük Britanya ile Sovyct 
Rusya İrarun lstiklAl ve tamamiyetı· 

l~~j 
ip ~ ay yıldızı yalı r•kmışhr. 

. . Şimdl)e kad r Hıulay, Yeşilay, A
"kay 'e hatt ı;lgara ırınek aleyhtar

. -====._ larmın lrnmutk f tcdlklcri Sanay k-
____ ...-..-..._ ..... ___ -......,_, tekküllerinln fsbnlerinl du.)duk. Bnn-

z f b 
Jann remlzlcrJ, isimlerlnf aldıkları a er ayramı renkte hilillerdlr. Fakat şlmdl.}e ka
dar KIN'Bay diye bfr şey duynıamL.;-

d' 1 Ui r ak 
~!0r ınusunuz? 
~ 1lt.ı,.llk 

it t lcııııo11 edl.) or 'e ne-:redilen 
'4.lo 1( !arını toplayorsawz 

' ~l' ~1Ulbllil'5inlz. O ol-
"ıı '-'tıı ı:a koı ı.:uıu, çay takı-

Sı~l. li gibi diğer blr hedl)o 
l"a IUUbt ~ ka~ <'nıeJdlr. Eğer 

it. t.: ~ fı r buııa teşebbüs et; 
~IJ( 07'.:nt kn.} bolmuş değil-

t ' lıez. nlıstıatan gazetc
ıı~ıı.()l,,.:;ınıan tedarik edcb111r 
~I ı. ll.11 dolduruı> göndere

li kı 1/
0 .> u knzarunak bel· 

.tq teJı:ıı ctınıuıır. Ayağınıza 
>111 lltı"rıı tııııhlntı. önUnde la-
~ ... -·" lınız.. . 
."-.'4.ıı~ üsnbakamız. 
bı. btıııı.. !:<ık cğleııdlrlcl oldu-

• 'V rıı c•e lllut d '"ar> haz.ırlarkcn 
e g~ın111ı. olacak-

Sual No. 11 
\ 

Hiç tanımadığınız. blr adam size yolda seUıın ,-erıli. Sizi bir tanıdığı
na benzettiğini anladıgınız. bu ndaının sclAmına. mukabele etmek mi 
doğru, hlc nldırmwnıık mı f 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdaki kupon üzerine k.ısa.ca yazacak 
ve 30 sual tamamlanınca cevaplan adrl'Sinizlo birlikte gazotemıza ön-
dercceksınlz. g 

Uu~rnin refakatinde İtııhıının Rrrli 
buyukelçısi Alfrcri, f talyan orduları gene~ 
lı::uı ıııay bn~kanı General Cııvallern rahat. 
51zlığı dolayıs.ilc ziyarete i~tirak eden 
Kont Cianoyu tcıuglen busu i kalem §efi 
Anfuso, bundan ba~ka General Marras, 
General Gnnd n 'e daha hllZ! İtalyan ge
nelkurtııa) ı ~c yuksek rubayları hulun. 
ın~tur. 

Almanyanın Roma burukeltisi Kont 
fad:rnzen 'e Roma ala§Cnıiliteri General 

Vonnıinıden de Duçenin bu seyahatine 
iftirek eımi~lerdir. 

Almanlar tarafından bu &İ)a j ve a ko
ri gı.irıişrnelerc Alman~ hane.iye nazır 
Kont Rıbrntrop ve Almaıı orduları bu~'. 
kumandanlık dair oİ şefi l\Iar~J K citcl 
•~tırak e)lrıni~ıır. 

Avukat namzetle
rinin imtihanları 

Ankara, 29 {Hususi) - Adlıye 
Vekiıletı staj müddetlerin! doldurmuş 
olan avukatların imtıhan gUnlcrinl 
tesbit etmiştir. Avukatlar birl:ncıtc.,. 
rinin ilk gün1l umumi malıhnattan 
ikinc~l gUnU de tatbikattan imtlha~ 

' crcceklcı dU". 

ni zamtm altına alacaklardır. 
3 - İngiltere ile Rusya, ahval ve 

şere.it müsaade eder etmez kuvvetle
rini geri çekeceklerdir. 

il - Muhasanıat.Jn devamı müdde-
t tık. Fikrlmlzoe aya belki ~ l'eftk ve ayyare yakışır, fakat. kara asla. 

Unce İran. intizam ve asayişin temi- y M d SE 
nine yardım edecekttr. azan: ura RTOGLU 

5 - Jra.rı, bir çok tam kontrol sa· ·~ afer w Tnyyare hayramlan-
lAhtYetlerini muhafaza. edecektir. ta::a 

Bir talihsizlik yüzünden hUsV.Ie go

leu bu kötü tcknlk hatadan dolayı 

fıertıalde «l7alat» ı;ıalr da ınütees ir 
olmtıflarckr. 

6 - İran, bUtlln nakli.yat mesele- ıun ayni güne tesadüf tttırll. 
!erinde İngiliz ve Sovyet Rusya ile me.wıin biıylik bir mana \'e ehf'.mmi- Jfrat ve tefrit 
tam bir mesai birliği yapmağı taah· yeti \nnlır. Filhakika zaferle tayya
hUt etmektedir. 

7 - İngiltere ne Sovyet Rusyanın 
lrana yardımlan tetkik edilecek olan 
bir ikraz şeklini a.la.caktlr. 

re orasında ~ok yakın blr aJalm tae''· 

cııttur. Bugünkü harpler, z.aterin an· 
cak 'c ancak tayyare ı;ayeslnde elde 
OOıltıbllece •ini lsbat etrn!~tlr. llaYO· 

B - Bütün Almanlar, memleketten ı~nna lıfildnı olan bir mıl!P.t hiç bl,. 
çıkarılacaktır. vakit mağlOp edilemiyor. Zaferlu ilk 

Seferberlik kann iptal edildi 

Bcrn, 29 (A.A.) - Zunbte ı;Jkan cı ou· 
•elle Gazcllc>i•imli ı;azctesİll1ll Tahran ıııu 
lıııbiri, 7 ıuıııfın sılalı altına aJınmusına 
dair olıın emrin Jran bukümeti ıarafından 
geri alındıı;ını bildirmektedir. 

8o\'.) etlerin llerleyişl 

M06kova, 29 (A.A.) - Tass ajansı 
Sovyet kıtal=ın Rumiye, Merge, 
?.Uane, Bcnderşah ve Gorja.n'ı işgal 

ettiklerini bi1dinnektedir. Sm'Yct ileri 
haı ekoti devam ct.mdttedit. 

uıUJdeclı;I düşman lla\a ı.u~vctleriDi 

yemuek \O Söklere hflk1nı Olmaktır, 

Bundan dolayı istlkballlli temin et .. 

melr ı Uı)l'n mllletkır, bllttln gayret

lerini h:wa ordularını yükseltmek uı;_ 

rundıı ı;ıırfebneğe mecburdurlar. 

"K ara ay,. 

V akit re.fi.ldmhJa cHinlrii yı. 

t;ında lntlli'lır eden renkli bir 

rcıJwclc :rür.k bu)rağı bc.~m ,e aa.-

B lr ıneomua. ıznıır Enternas
yonal l"uarınnı isınlDe itiraz: 

edl.> or. Bu tUrkeçeleştırllmeU imiş. 
Her 1.~te ifrata k~ zanuiı ol

duğu gibi dil işinde de IJu tltlı.l.lğ'I 
a,ın de.recede llerı götürmek de yau
Jış blT yoldur. Ö.>lc lnsaııla.ra tesadüf 
edtyor11Z kJ bunJar mosela c:Arşimed 
kanuııuı>, «'l'orl~.elll bonısuı> ~bl ke
Jlnıelcri bile tiirk~el~tlrmek Jddlıu;m 
dadırlar. • 

Ve nilııt.)ut İz.mir Enfonıasyon.ı 
Fuurı, ismi gibi enternasyonal bir 
fuardır. Ecnebi nıemlE".ketlerlu de 
iştirak ettikleri bu ftıann lsnı.lnın ec
nebUer ıaratından da. aııla.,'Ulacak fe
kUdc beynelmilel olma ı Z&l'IU' değtl, 
falda u~rir. 

.tfrata \e tefri&e kn.tma..ıaı..t 



eza ketten 
imtihan 

Aşağıdaki 40 suale doğru 
cevap verebilir misiniz ? 

(Kendinizi deneyiniz) 
Size kırk :;Udi soracağız. Bun- 21 - Eldivenli olduğunuz bir 

ları arıyarak nezaket kaidelerin- :sırada birinin elini sıkmak lazım 
den kendi kendinizi, ev halkını, gelirse cekiivenimi mazur gö

Türk Hava 
Kurumu nun· 

beyannamesi 
Sayın vatandaş!'C!r, 

Bugün, Türk ordusunun tarihi
mize kazandırdığı hayat verici 
zaferin şerefini ve gururunu ye
niden tadacağnnız gündür. 
Yaşamasından ümit kesilen ya

ralı b ir milletin, karlı dağlardan 
inen tb ir çığ gibi, silkinip şahlanı
şının yıl dönümündeyiz. YeryÜ· 
zünde, milyonların, en modern ö
lüm makineleril<e boğuştukları 

son haftalarda bile, on dokuz yıl 

dostlarınızı imtihan cdebilirsi . rün» demek mi münasip, yok.sa önceki zaferimiz erişilmez kıyme
niz. 35 suale doğru cevap 'bulan el sıkmadan eldiveni acele. çıkar- tini muhafaza etmektedir. Hadi
nezaket meselelerinde birinci sı- mak mı. yoksa lbir şey söyleme· seleri, içinde yaşanılan §artlar 
nıf adam sayılaıbılir. 30 suale doğ. den eldivenle el sıkmak mı? dikkate alınarak gözden geçirmek 
ru cevap veren ıyı, 25 ine doğru 22 - Resmı bir ziyafette ça- lazımgeldiğine göre, silahına süre 
cevap iyice, 20 orta, yirmiden a- tal bıçak takımlarının 1bolluğu cek fişeği, tüfeğine ookacak sün • 
şağısı fena numara alır. Suall-e- karşısında hayrete düşerseniz her güsü ka mamış bir ordunun, kay
rin cevaplarını yarınkı sayımız- yemek için kullanılacak ~atal ve nakları bol ve sonsuz. bir salgına 
da bulacaksınız. bıçağı nasıl seçersiniz? \TUrduğu yıkıcı daTbe, üzerinden 

İşle suıeller: 23 - Bir sandöviçi elle tutup asırlar g~ bile, parlaklığını 
1 - Eti.ket ı.abiııinin esası .:ıe- yemek doğru mu? kaYbctmiyecektir. Bunun için 

dı··? 1 .:r • • 24 - Kaza eseri o arak 'bir ua- her 30 Ağustosta ırkı.mızın, en 
2 - Etiket ile protokol arasın- t b" b ·· t•· k h ve tc ır ayanın us une a ve korkunç ve çetin imkansızlıklar-

da;.;ı fark nedir? veya diğer bir şey dökerseniz ö-
3 _Bir -davette sizi bir köşe- zür dilemek kafi mi? dan sıyrılarak ışığa kavuşabilece-

ye sıkıştırıp içinizi sıkan hır ada- ğini düşünmek ve alnımızı dik 
mın elinden nasıl kurtulursunuz? 25 - Ak!rabanız.dan birini baş- tutmak hakkımızdır. 

4 B. d t· . d is fi 1 ı ka birine tanıtırken, isminden 
- ır ave ınız e m a r e- 30 Ağustos tarihi, bize ayni za. 

· . _ _, 'b ' · hi b. • 1 başka karabetin nevini de söy-
rınız.ucn ırı ç ır yemege e 

manda, e~birliğile, emek birliğile 

kurduğumuz bir müesseseyi, 

Türk Hava Kurumunu hatırlatır. 

30 Ağustosta Havacılık haftasu\a 

.. lemek doğru oiur mu? surmez.sc ne yaparsınız.? 
5 - Büyük bir davetiniz var. 26 - Briç oynamaktan hoşlan. 

Misafirlerden biri de geç geldi. mıyorsanız ,;eya oyunu fena oy
Onu alıp lbütün davetlilere birer nuyorsamz. Bir davette yalınız 

üç oyuncu varsa ve oyuna başla. 
birer tanıtır mısınız?. 

6 - Bır davette takdim edil-

mediğiniz yabancılar varsa onla· 

ra karşı nası l muamelede bulu

nursunuz? 

7 - Bir elbise, (bir mücevher 

,·eya sair bir şey için kaç para 

verdiğinizden ba!ısetmek doğru 

bir hareket mi?. 
8 - Bir kadın kocasını yeni 

bir tanıdığa takdim ederken cko. 
cam filan» mı demeli, yoksa bay 
filan diye adını mı söylemeli? 

9 - Bir davette heyecanlı bir 
münakaşaya tutulmuş dken ev sa
hibi s izi 'başka b irile tanıştırmak 
veya ıt>ir oyun masasına oturtmak 
isterse itaat mi edersiniz, yoksa 
Hikırdıyı bitiNnediğinizi söyliye· 
rck itiraz. mı edersiniz?. 

10-Bir miinakaşa fazla hara 
retli bir şekil alırsa lakırdıyı 

değiştirmek münasip olur mu? 
11 - Bir münakaşanın orta • 

mak için sizin de iştirakinizde is-
rar ederlerse ne yaparsınız? 

27 - Bir adam sfze paketinde
ki son sigarayı da ikram ederse 
ne yaparsınız? 

28 - Bir tramvayda bir kadın
la konuşurken şapkanızı başınız. 
da tutmanız lazım mı? 

29 - Bir taksiden veya oto
büsten 'bir ~adınla beraber iner
ken, erkek mi evı:el inmeli, ka
dın mı? 

girerken, günün bütün saatlerini 

Türk Hava Kurumu kampların

da, kanat aşkile çırpınarak geçi-

ren binlerce Türk delikanlısı göz-

ler.jmiz.in önüne gelir. Onların 

yüreklerini tutuştur.an ateşten j. 

çımize haz dolar. 

SevgiJıi vatandaşlar, 

İyi vuruşmasını bilen kanatlar-

la havalr.rını koruyamıyan millet

ler, iki y:ldanberi, kökleri çürü-

30 _ Bir tiyatro veya sinema- müş .ağaçlar gibi, birer birer dev· 
da yer gösteren kimse ile bera'ber riliyorlar. "En mecalısiz günlcrin
y:erleriniz.c do ru yürürken :k.a.....;. d bHe :Da 

dm mı önde gitmeli, erkek mi? Jetinin, havada da her zaman 

31 - Mevki sahibi, meşhur bir kahraman kalacağma inanıınız., 

adama bir dostunuzu ne şekilde uçnn nesli ne kadar kuvvetlcndi
tanıtırsınız? 

rebilirsok, o kadar sağlamlaşacak· 
32 - Bir lokantada bir kadın 

çanta veya eldivenini masanın tır. Bunun için Havacılıık hafta • 
altına. fakat uzanmanız güç bir sında havacı gençliğin ihtiy~

ycre düşürürse iğilip kaldırır mı ları üzerinde daha çok alaka ile 
sınız? 

33 - Herhangi bir lisanda ya
zılan resmı davet kartlarının kö

şesinde hazan R. S. V. P. harfle-

dıırmalı ve Türk Hava Kurumu
na yardım etmeliyiz. Büyük bay· 
rc1r.ıımızı, Ti.irk gökleri k<>ctar 

B .. ükada Kızılay balosu MEMLEKE1 
HABERLEJl} 

Geçen hafta verilen balonun hususiyeti - Tekirdağındı 
Spor elbisesile baloya gelenler - Şık bağc ılı k 
bayanlar arasında - Yardım sevenler ve şarapcılı~ 

cemiyeti şubesi faaliyete geçiyor u~~;ıtı&<i~\.':;:lağ,~! 
Talihin beni bu sene Büyüka

dada Kızılayın balosunda bulun. 
duracağına çok seviniyordum: 
Eski Ya.t, şimdiki Anadolu klü
bünde kiınbilır mevısimin bu müs-
tesna balosu ne ınükemme4 ne 
gi.ize l bir topluluk yaratacaktı. 

Kim'bilir b izim genç ve güzel ha· 
yanlarımıza yazlık balo tuvalet
leri ne kadar yakışacaktı! 
Arkada-şım Leyla daha kulü

blin bahçesine girerken renk 
renk gece esvapları giyen genç 
kız!:arımızın yakalarımı~ iliştir

dikleri baygın kokulu nefis Ada 
çiçekleri bu gecenin ilk neş'esini 

YAZAN: 

Rabia Tevf.k Ba~okçu 

daşlar da var. Onların gözüne 
takdim ettiğimiz manzara bir a· 
lay ev entarilerile çarşı pazar pal. 
toları . . . Niçin mi? diyeceksiniz? 
Çünkü sayın bayanların o gece 
canları giyinmek istememi~. 

Bu defa ben de karl§tın1: 
- Evet ama, böyle işlecde yal. 

nız kendi canı istediği yapılmaz. 
Biraz da başkalarının istediğini 

düşünüp yapmak bir vazifedir. 
Hele o istekte milletin menfaati bize müjdeledi. 

Bu Adanın ne eşsiz bir güzelli- ve şerefi de bahis mevzuu i~e ona 
ği vardır? Bu gi.izel bahçede bu riayet etmiyenler kendi ~ahsiyet
Türk kızları nasıl gilEel, canlı be- lerme ve kendi millıetlerine saygı 
bekler gfüi çiçeklerl:c karışmışlar! ve sevgi göstermm~ olurlar. Hem 
Eski zamanları hatırladım: Vak- de gelenlerin gelecek seneye bu 
tile bu klüıbe Türk kadını ayalcı baloya tekrar gelmek arzularını 
koyamazdı. O, kendi memleketi- da kırarlar. Balo neş'esini ve rağ
nin bir sığıntısı sibi bu kapıdan betini kaybeder. Kızılay da bu 

1 •• d .... 
giren yabancılara uzaktan hay •1 yuz en zarar gorur. 
ran hayran bakardı. Uzaktan hay Bahçeyi dolaştıkça bir çok da 
ran bakanların icinde biz de var.' güzeL giyinmiş hanımlara rastgeli 
dık. O zamandanberi dünya yoruz. Sporlu vüeutler ve itinalı 
Türk kadınları için ne kadar de- baknn genç neslimize yepyeni gü 
~· t ' ' Oh ok '" k"' zellikler veriyor. Bu bizi tekrar 
gış ı. , ç şu ur ... 
Müziğin bu1undugu tarafa doğ- sevindiriyor. 

ru gidiyoruz. Bu ne? ... Hiç bekle- Leyla birdenbire beni dürttü. 
medigimiz, çirkin demekten çc-- Yanımızdan geçen iki hanımı gös. 

kinmiyeceğm 'bir manzara ile terdi: 
karşıla ıyoruz. Belli başlı bir - A, dikkat ettiniz. mi? Bu ha
şahsiyet olan Bayanlarımızın bir nımlar yarım saat evvel buraya 
çoğu gündiizli.ik kısa entarilerile gece tuvaletile geldiler. Bizim o

bahçede dolasıyorlar. Kimisi o- telde oturuyorlar. Şimdi zahir O· 

muzuna b ir spor palto almış. ki- tele dönmüşler, öğle yemeğinde 
misi gündüz tenisten çıktığı en· Üzerlerinde gördüğüm entarileri 
tarinin ü:r.erine b ir eski triko ca- giymişler, tekrar baloya gelmiş • 

ket geçirmiş. ı l~~· Hi.~., siz böyle bir ~ey gördü-
Arkadn<: m Leyla gördüğü man nuz mu· 

ıntaamı tlt ffi'. 1---çuı.u. h~ v cuo1:ı'h. (T'f7~c;yn: 

_ Doğrusu bu Kızılay balosu- (S) Beyin eşlerile oturdukları 
na kısa entari \'e spor manto ile masanın önündeyiz.Bir sürü gti 

zel ve zarif kadın ve erkek masa· 
gelenlerin bu lfıübalilik!~rini ma-
zur gösterecek hkbir f>ebep ola· sı. · · 
maz tliyol'. Fakat bu kadarla da - Ne güzel esvaplarınız var. 
kendini teskin cdl'miyor, söylen- Bu baloda müsabaka olsaydı mut 

mesinde devam cdi) or: lak ·elbise mUkafatını s(z kaz.anır-
- Canım bu nerede görülıntiş a.ınız, demekten kendim'i alama • 

işitilmiş? Adanın bozuk servislı 

otellerinde günde üç kere elbise 
değiştirmek gibi liizumsuz b ir 
zahmeti zevk ~dinen havanları -

dım. 

dan kentiimizi mahrum etmek ve ticari mesgalelerinin n 
istemt:dik. Kısa esvapla da bura- ni te.:ıki.1 etmektedir. 'fe#: 
ya ielmeği bir hakaret saydık. yalnız Trakyanın biricik ~ 
H<ılbuki ~urada hanımların bir olmakla değil; yakut reıı 
çoğu da giyinmemiş. Balo piyan- caman, iri salkımlı Iaha:ı~ 
<?o bileH almak istedik: cKalm:ı- leri ve şıra randman) '/ 
du dediler. Bu ne halrlir? Bır seni lbulan kınalı yapınca1' il> 

kaç yi.iz bilet fazla yaptırmaktan !eri y.~t~ir~ekle de t~ 
ne zarar görür!erdi sanki? Şimdi hr. Bu tun Vllayette (31, ,-d 

·· b ~ 1 J ne \il"'" bir çok ısteyenler piyango bil!'!ti num ag 0 up ler ~ {iıl> 
alamadığı için düşünün Kızılay larak (7,117,000) kılo 1~ 
zarar görüyor. Bari bundan dı.rs lınmakta ve tahminen (2,l y 
alsalar da gelecek seneye aah.i i· kilo şarap istihsal edilJl'le 
tinalı yapsalar. Mesela .büfeyi sa. Üzüm mevsiminin yaklaşll'I~ 
lonun bir kö.;esine tıkaeaklarına layisile Tekirdağ bağcılsti 
ortaya koysal~rdı ve. garsonların fabrikasının tesbit edecetl 
yerine o işi klübün genç, güzel n beklemektedirler. 
hanımları yapsa idi daha çok va- Son yıllarda haJkrmıı ~ 
ridat temin etmez miydi? nı muntazaman göztaşı ve 

İşte Kızılay bu, emsalsiz ol- le ilaçlamağa baş1adlğınJsl' 
maya namzet balosunda bir çok kirdağ bağcıhf ltorkul~ 
kar~ık hisl~in mücad'elesile ya- den kurtarılmıştır. Bu '/ t1f 

şadık. Herşeye rağmen tabiat, !arımız, Tekirdağın?D ~ 
l · ı· la ,,, __ , 93rıı 

ve hatıralar o kadar güzeldi ki!.. e verış 1 o n gU'Gaııcı, . 1 

Genç ve neş'eli bir yeni nesil bi- cak üzümlerine iyi bir ~ 
ze öyle bir kuvvet ve canlıfok va- mesmi temenni etme. b 
d d . d k"' Eğer üzümlerimize iY1 

e ıyor u 1.. .. iı 

Büyükada, bu sene her yer- verilir ve müstahsiUcrfıll 
den daha çok arzu edilen bir sev· nursa Tekird'ağ ba~ılığıJl~ 

baldeki inki§afına ümitle 
gili olıntı§. Oteller tekmil dolu ... 

Orada daha ne kadar yenilikler 

var. On beş gün evvel yine bura. 
da biz.im Yardım Sevenler Cemi
yetinin Büyükada şubesi de a
çıldı. Bu cemiyetimizin iki ayda 
açtığı tam yetmiş beşin<:i şube

sidir. Ne .güze~ bir gayret değil 

mi? 
B üyükadanm ve diğer Ada 

ların bu gen şu besi de artık bu 
hafta Adanın müsamere hayatı-
na karışıyor. Ağustosun otuz bi
r.inci pazar günü yine Anadolu 

1Ubün1ie .c!enslı bir caY. '\'.Afc · 
tertip etmiş. Hiç şüphe yok ki a · 

ziz vatandaşlarımız bu güzel gün. 

den kendilerini mahrum etmiye

ceklerdir. Ve bundan sonra her 
sene Yardım Sevtnler Cemiyeti
nin çayları müsamereleri de Ada 
da en ziyade beklenen ve sevilen 

liriz. 
Hem şarap ve hem da 

imal eden Tekirdağ şar8l' 
kasının imal kabiliyeti 

(1,200,000) litredir. T~ 
mania çalıştı~ı zaman . ~ 
maktar (1,500,000) HtreYı 
Tekirdağ şarapçılığını. k 

ğmi ilerletmek ve dirilt111~ 
başlıca çare üzümleri.Jil 
metlendirmek:tir. 

D .......,,,,, 

' Ekmek mesele· 
'!;'~:.... ... ~ ıu •••••• e\ • . ~e 

rıncıları ağırlıktan ıstifs 
ekımekleri hamur olaralc ~ 
makta devam c<iiyorlat·J' 
ye nedense insan ha~·atıJI 
him bir rol oynayan bu 
cadeleye girişmemiştir. 

SULTAN SELİM o\\ 
Edirne (Hususl) -: ;, 

teknik itibarile mümasıl 
mari eserlere hakim bul~ 
liw.iye camiinde bund.a~,~~ 
pılmış otan baz.ı değışı1' . 

sında iken yeni bir adam yanını
za yaklaş.cıa onun da lakırdıya 
karşıla bilmesi için yeni bir bahis 
mi a-arsınız. yoksa aldırmıyarak 
eski söze devam mı edersiniz? 

12-Misafir olduğunuz bir ev 
de kaza eseri olarak kıymetli bir 

bı'rrak ve ne~'eli geçiriı.·ken bu 
rine tesadüf edilir. Bunun mana· 

vazifomızi unutmıyalım. mnın Kızılay ~ibi vatanın en 5li 

Türk ııavu Kuruınu naşkanı ve en mukaddes maksatlarını 
sı nedir? 

34 - Davet kartlarında görü
len siyah veya beya.ı: kravat iba- 1 

- Biz, dediler, bu organtin el
bbcleri iki günde acele yaptırdık. 
Yammızda baJ.o esvapları yoktu. 
Fakat Kızılayın bu tek balosun-

eğlencelıer sıra:.ına girecektir. Şu

benin genç ve çalışkan idare he
yeti bize bunu şimdiden vadcdi -
yor. Onlara talihli olmalarını di
leriz. Aziz vatanda~larımrzdan da 
bu cemiyeti korumalarını isteriz. 

Istan bul atletizm ajanı 
vazifesinden affedildi 

·ııı kymetli eserin kıynıetı 
yordu. Vali Ferid Nolfle: 
eski halini alması için 19" 
len tamiratı yaptırmıştır· 

şey devırip kırsanız ne yaparsı

nız? 

13 - Si2lin evinizde bir misa. 
firiniz bunu yapsa kendisine kar
şı nasıl hareket cclersiniz.? 

14 - Yaşlı bir kad·ın bir oda· 
ya girince genç kadınlar ayağa 

kalkmalı mı? 

15 - Glizel olduklarını bilen, 
şımarık tavırlı kızların umumi 
yerlerde, herkesin ortasında saç-
larını düzelttikleri görülür. Bu 
doğru mu? 

resinin manası nedir? 

35 - Birini diğer bidne tanıt

mak üzere yazdığınız mektupla· ! 
rın zarfını kapar mısınız? 

36 - Bir davette her tandığı
nız 'kadınla dans zarureti var mı? 
Bir kadını ayırarak dansların 

çoğunu onunla yapmak caiz mi? 
37 - Birisi size şapka çıkar • 

madan selam verse nasıl muka
belıe edersiniz? 

38 - Sokakta karınızın veya 

Erıurwn ıuetı11511 temsi~ cclen resmi bir s;.emiyeti· 
~iikrii KOÇAK 

----
Bebekte 

Muhteşem bir mü
samere verilecek 
C. H. Partisi Eminönü .Nahiye· 

sinin 6/Eylül 941 cumartesi gecı:> 

si Bebek Belediye Bahçesinde 

muhteşem bir müsamere tertip 

nın senPde b.ı· kere vcrdığı b.r 
baloya spor kıyafetlerle gelme le 
ri ne demek? Hem Kızılaya, hem 
de oraya giyimli gelenlere karşı 
hakaret denilecek bir kayıtsızlı-

ğı isbat etmez mi? 
O aralık yanımıza başka bir 

tanıdık geliyor. Hiddetten başı
m salhyarak: 

16 - Bir kadın bir lokantada 
tanıdıgı hır kadının bulunduğu 

masaya yaklaşarak oınunla konuş-

yanınızda 

ıskarpini 

mısınız? 

bulunan bir hanımın ettiği haber alınmıştır. 

- Bence .de öyle, diyor. Bunu 
jçlerinden birbine söyledim de 

bana dedi ki: Ya efendim, mak
sat para toplamak ... Onu da 

0

işte 
böyle kır balosu gibi yapıyoruz ... 
Eğer yalnız para tolamak istiyor. 
larsa Ada iskelesine iki kişi koy
sunlar, gelen. ve . gidenleı·den 
para toplasın. Çiinkü H:ızılay na 
ınına is tenen bir parayı hiç kim· 

çözülse iğilip bağlar Bahçe ve önündekl sular o ak-

mağa başlayınca masada erkek 

varsa tabii ayağa kalkacak. Ayak 

ta duran kadın, erkeklerin ayak 
ta beklemelerine aldırmamalı mı, 

yoksa oturmalarında ısrar etme

li mi? 

li - Bir tanıdığınızın yüz.ün

de meseli! d..ı<iak boyası. bulun
d ı unu veya pantalonuınun düğ
mesini iliklemcği unuttuğunu gö
rürseniz. ihtar mı edersiniz., yok
su gbrmemeı.likten mi ge!drsiniz? 
18-Bulunduğunuz bir gruba 

hiç hoşlanmadığınız bir kimse 
yaklaşınca kendisine selam mı 
verirsiniz, yoksa o araya karış
ın-adan savuşur musunuz? Ken 
disini size takdim ederlerse na-

39 - Yanınızdaki kadının bü-
tün paketlerini yüklenmek zaru

reti var mıdır? 
40 - Sayfiyede bulunan bir 

teklif siz abbabmıza davetsiz gü
nü birlik ''eya gece yatısına mi· 
safir gitmek caiz mi? 

Kandırada yağ 1 ı 
güreşler ve sünnet 

düğünü 
Kıındıra, u.u~i) -: Kandıra C. ıı. 

Partisi tarafından tcrtİJl edilen bu) uk pch· 
füan güreşleri c:har koylmn \e halkın İ;· 

tirakilc bıi~ iık bir kalalııılıL ıoplıımı~, ıııa 

ale5c:f. ikranıi~ elı.:rin fazla olma ına rai;· 
men bu}uk pehlirnnlar, İımir fuarının 
tertip eııi~i erbcst gureş ınu abaf.darı ) Ü· 

sıl hareket edersiniz? ıündf'n ittirık cdcmcmi~tir. Rü>iık p.-h· 
lfl - Davete mukabele etmeli livanların olmamıı•ından Jolnyı güreşler 

mi? 
20 - Bir garson veya hizmet. 

çi size yemek verirken her defa
sında te ekkür etmeli mi, yoksa 
aldınnamalı mı? 

tıt•ıı bir lıo\ll içinde crn·)·an etnıi~tir. 

Öğleden sooro lıulLeo.i !O•yal }&rd ım 
kolu meııfeaıinc yapılma•ı kurarlaştırılno 

biıyiık sunnct dul;imü, bir çok fakir ve 

ök üx çocul.:ların ı,ıirakıle mu•af{ıkıyetle 

bı~rılmı~tır. 

şnm mehtabın 14 üncü gecelere 

mahsus şaşaasile taşkın bir nur 

ve ziya tufanı içinde kalacak, Bo-

ğaz.ın bu eşsiz kö§eSi çok uzun sa 

atler ı$ık ve musiki nağmeleri, 

genç ve mes'ut kahkahalar ve çe

şit çe~it görülmemiş liyakatli sah
nelerle tam bir ce?l'Ilet olacaktır. 

se reddetmez.. 

Leyla tekrar at•lıyor: 
- Öyle yn .. Balodan maksat 

nedir? Hele Adanın Anadolu kli.i. 
büni.in bahec";'1de de olursa ora
daki giJzclliği nrttıracak şeyleri 

ihmal etml"mck. bu suretle bal:o
nun hem şöhretini, hem de şere· 
fini arttırmak. Balo denildiği za
man basta kadınların esvapları 

gelir. Zaten baloyu balo yapan 

ve herkesi oraya çeken şeyin o 
gcceyc mahsus tuvaletler, güzel 
taranmış saçlar, elhasıl bütiin ka 
dın1arın hayatlarının en mühim 
kaygusunu te~kil eden kendini 
beğendirmek arzularını tatmin 
edecek tam b ir fırsat yeri, bir 
güzellik \'e zcraf et meşheri .. 

T ertip heyeti bu fırsattan isti

fade ederek, o akşama kadar bir 

evlenme memurunun önünden 
geçtikleri ıha!de .şu' veya bu sebep 
le henüz. düği.inlerini yapamamış 
genç 9iftlcr için bu güzel cennet
te birer yer 41yırmayı düşünmüş . 
tür. Genç çiftler isterlerse du • 
vaklarile bu eşsiz yeri süsliyebi
lecekler; isterlerse heritcs gibi 
ser.best fakat mümkün olduğu 

kad'ar açık renk giyebil;irler. Yer
ler az. kalmıştır. Bu baptaki mü
racaatlar nahiyeniın Ankaı1a cad. 
desinde 57 numaradaki merkezi
ne ve kabil olduğu kadar sür'atle 

Şu yorucu hayatın elemlerini 
bir kaç saat unutmak için ta u

/ zaklardan selmiş bir çok vatan -yapılmalıdır. 

Bölge direktörü 
kararlarına tesir 

. 
' 

verilecek ceza 
gapıgormuş ! 

Son yapılan atletiı.m blrlncl llklerlode Bur;ali atlefler 

Goçen hafta Fener stadında yapı· se Organizasyon komitesi Bölge di· 
lan utletlzın Türkiye birinciliklerinde rektörünün yaptığı ikaza, k!ğıdı yırt 
Bolgece cezalı bulunan atlet :Muza.t'- mak suretile mukabele etme.si bize 
ferin koşturulması bir hAdlse doğur- kalırsa bir maksada matuftur. ÇUn· 
muş ve bu hadiseye de yalnız biz \.şa· kü Beden Terbiyesi Umum Mildilrlü· 
ret etmiştik. ğilne baglı lbır teı,ıekkU!ün vermiş ol· 

Artık bu blr hakikattir ki, Muzaf. duğu bir kararı, ayni umum mUdUr· 
fere ceza. mevzuu ba.hsolunl'a, Atle- IUğe bağlı bir b~kuııın, bir komite
tlzm Ajanı bu kararı birinclliklerdcn nin hiçe sayması Bölge dlrektorUne 
sonraya bıraktırmak gayesile on, on karşı onu istifaya meobur etmek için 
beş giin ortadan yok olmu~. aynt za- yapılmıt bir hareket olarak kabul 
manda azası -bulunduğu ceza heyetı· edilemez mi? 
nin içt!malanna da gelmemiştir. Diln ha~r aldığımıza gore, lstan-
ö~eniyoruz ki, heyetçe karar ve· bul Bölgesinin b~kanı sıfatile Vali 

rllerruc Muzaffere tebligat yapılmı~ ve Belediye Reisi doktor L!ıtti Kır
ve bu çocuk da Bölge direktörüne dar A tıetlzm Ajanına resmen bir 
telefon ederek müsabakalara iştirak mektup yazarak. artık kendisile teş
lçin mtısaade ıstemiş fakat rcd ceva- ri.k.i mesai edemlyeceğinl blldirmiş

bı almıştır. ti.r. Bölgenin başkanı bulunan :Vali-
E\•velce de kaydettiğimiz gibi gP.· mlz bu suretle bu hadisenin ilk saf· 

rek AUetlzm I<"'ederasyonu ve gerek· hasını halletrnLş bulunmaktadır. 

. c oıı 
retle Sinanın eseri yın 
t..ığı şekle çevrilmiştir. 

Bundan başka caıniil'l ~ 
temizlenmesi için istiınl 

l d .. t c jÇ 
pı acak ve or sen ç 
kıymetli eser meydanB 

caktır. , 
. PEHLİVAN Güıtf: JJ 
Izımit (Hususi) - 30 

ta Karasuda Hava l{U~ 
faatine pehlivan güreşlefl 
net düğünü yapılacaktır ıtf 

KAHVE TEvzt.4 

İzmit (Hususi> - Ş~ 
kinci defa olarak gelerı,ıe~ 
kahve köylü \'e şehirlı 
edilecektir. 

Yine öğrendlğımize ~ 
vazifesinden uuı.kl8,.\ltırıl !lJI ' 
Ajanı, Bölge direktörilll t 
ecza kararlarında he:ret~ıt 
tığım if.şa et:ııektedfr. ~tt 
son kararda direktör /. 
nınıı., Muzafferle beı·abCr , 
tine verilen Füruzan -rcl'1'ıı 
bir k~ verllmeıneS~e /.. 
emir vermek glll"abetınt ~ 
tir. Nitekim diğer heyet: 
tesir edilmiş olacak ki. ~ı; 
za. verilmiş ve FUruza.rı 
da bir karar çıkmamtŞt.ı1· 

Bundan da anlaşılı;>-or 1, 
kadar verilen ceza karıı~ 
ısinde tesir yapılmıştır· ı;tt 
törünün bu şekilde hare 

111 
ı 

ceye kadar doğrudur bil 
Biz AUetizm Ajanını~ 

nihayet verilmekle bU , 
ıııı, 

panmış nazarile baka ·• 
zetinefsini ne sandalY11~ 
bir kaç yilz liralık mıııı:; ş.t1ı 
yecek bir insanın bU tı~ 
karşısında yapacağı ııat 
bilir? •O 

Biz bu l:ıarcketl beı<JI) ... ı 
JiCl11' 
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' 4tatlirk Biiyiill Zalel'i Anlatıyor 
~k ''Bu eseri vücude getiren bir ordunun Başkumandanı 

olduğumdan ilelebet mes'ut ve bahtiyarım,, 

Atatürkün 
nutkundan 

parçalar 
:mişlerdi. ~rçi, mecliste bu te
IAkki cereyanucn yaptığıı akiskr, 
zaten düşmanlardan çok gizle • 
mek i'Stediğ!m hareklt noktaina
zarından faideli idi. Fakat bu 
menfi propagarxia, en yakın ve 

en kani zevat üzerinde dahi sui 
tesire ba~lamış, onlarda da tettd:. 
dütler uyand:rmıştı. Onları de. 
kariben yapacağun taarruz hak -
kında ve altı yedi günde düşman 
kuvvai asliyesini mağlup edece
ğime dair olan itimadım hususun 
da tenvir ve tes..1-.in etmeyi lüzum
lu gördüm. Bunu da yapt ktan 
sonra Ankarayı terkettjm. Erkanı 
Harbiyei Umumiye Reisi bentl'en 
evvelı 13 Ağustos 338 de cepheye 
gitm!ştL 

26 AGUSTOS SABAHI 
DtiŞMANA TARRUZ EMRi'Ni 

VERDİM 
Ben, bir kaç gün sonra hareket 

ettim. Harıeketimi pek mahdut 
bir kaç zattan maada bütün An
karadan gizledim. Benim gaybu
bet edeceğimi biener, burada imi· 
şim gibi davranacakardı. Hatta 
benim, Çankayada, çay ziyafeti 
verdiğimi de gazetelerle ilan e
deceklerdk.Bwıu bittabi o vakit
ler ifitm~İıni7JClir. Trenle hare
ket etmedim. Bir gece otomabil 
ile Tüzçölü üzerinden Konyaya 
gittim. Konyaya hareketimi ora-

' \ı : •ı ~ •. -. . . .; .. . . . ' 
# -~· ... ~ • --···. ' .. , . '. . . . ' .. " .. 

•ı . : • 
. ' . -. . . - . . . 

.\ 8'1lyÜk zaffli ka:ı:anan hgijnkü. TtltkJyenln yarahtıısı Ebedi Şef Atatürk 
\ ~tı:. 

da kimseye telgrafla bildirmedi· 
ğin} gibi, Konyaya vasıJı olur ol
maz te~rafhaneyi kon tröl altına 
aldırarak Konyada hulun.duğu -
mun hiÇbir tarafa bildirilmemesi· 
ni temin ettim. 

Atattırkün yorulmak bilmez ar kada~ Xl11i Şef tMnet tnöntı 

>q'k, h""yük• .... , ___ ..,_ 
; C1! • U nı.nAWl'Wl, 
.J ~İ)hesındeki kuvwtlerimi-

ıJ!l' ~ \> 
0larak iki ordu halinde 

ıo~ı:o.~~8.ik edilmiş olduğu
'1ıikten taarruz paanımı.. 
ııe 1 

Ve 30 Ağustos zaferi
~kilde kazanılıdığını ~y-

'Ş~ tıYor: 
ibütt}Mtjz BiR İMHA 

~~ tBtsi YAPMAKTI 
·ıe~ d"" rd 
~ • upnan o usunun 
ia te~iJatından ve ona 
~il).11> cephesindeki kuvvet. 

tim. Harekat hakkında erkanı 
harbiyei umumiye reisinin huzu
rile görüşmeyi münasip gördük. 
Ben, 24 temmuzda Konyaya git
tim. 27 ~ tekrar Akşchire avdet 
ettim. Fevzi Paşa Hazretleri de, 
25 temmuzda Ak:."'-Chire gelmişti. 
27/28 temmuz gecesi beraber ic-
ra ettiğimiz müzakere neticesin
de, tesbit edilmiş plan mucibin
ce, taarruz etmek üzere, 15 A
ğustosa kadar bütün hazrr.lıkla
rın ikmaline çalışmayı takarrür 
ettirdik. 
ALTI YEDİ GtlNDE DtlŞMANI 

MAGLÜP EDECEKTİM 
I! t ~ olarak iki ordu 

lliıı.... ~~kıl ve tensik ~-lmiş 
&.~ bahsetmiştim. Ote • 28 Temmuz 338 günü öğleden 
ıı~aVVur ettiğimiz taar- soaıra icra ettiri~n bir futıbol 
'tıı: ııın esasmı da arz.e. müsabakasını seyretmek vesile-

01; • 
'liıld·· ~i Qal~lfüınü.z, ordularımızın 

sile ordu kumandanları ve bazı 
kolordu kuman<ianları Ak:.~ire 
davet edlldi. 28/ 29 temmuz ge
cesi kumandanlarla umumi bir 

l4. bir 'Yesini düşman cephe
it cetıahındn ve mümkün 

:ı-~Jd~~ cenahı haricisinde tarzda taarruz bakında müdave-
'i ' ır irnha aneydan mu. lei efkar ettim. 30 temmuz 38 gü-

tlt Yapmaktı. Bunun için nü erkanı harbiyei umumiye re· 
'al>i il.sl gö~üğümüz vaziyet isi ve garp cephesi kumandanile 

Ilı-alı. 1~rnızi, düşmanın Af
~~ !Sat civarında bulunan 

~ ~ n!l"Upu cenubunda ve 
lldar burnlupınar hizası-
builtı olan Sahada, toplamak-

ıı\)~~ın en hassas ve mli
lltıt; 1 orası idi. Seri ve 
~ ·Ce lrn 

' .a ak, düşmanı bu 
r- vurmakla mümkün -
~~ 

ıı:.. cepht:!si k İs 
>·'ta " uman<ianı -
~ ttııs1 ~erkanı hnrbiyei umu 
i b· evıı Paşa, bu noktai 

l'ıtrn.... ızzat lüzumu gibi tet
~ "''rıışiarU 
tQ· l>41ıı ı . Hareket ve ta. 
~ ~li. llıız çok evvel tesbit 

')il) 
a~a get . 
•rı :trnıs olan General 

gllı-ı: arzusu ·· · d" h.- "§il) k uzerıne, ken ı-
·~~te vesilesile Ankara
~ ederek 23 temmuz 

tekrar göriişerek taarruzun tarz 
ve teferriiatını tcsbit ettik. Arnka.. 
radan davet ettiğimiz Müdafaai 
Milliye Vekili Kfızım Paşa da, 1 
Ağustos 38 öğleden sonra Akşehi
re vası~ oldu. Ordu hazırlığının 

ikmalinde Müdafaai Milliye Ve
kaletine ait olan hususat tesbit 
olund"u. 

Ordunun hazırlıklarının ikma 
lile taarruzun tesriini emrettik -
t:en sonra tekrar Ankaraya dön
düm. Garp cephesi kumandanı 

6 Ağustos 338 de ordularına anah
rem olarak taarruza hazırlık em-
ri verdi. 
Erkanı Harbi:,:ei Umumiye rei. 

si ve Müdafaai Mill~ye Vekili pa
şalar da Ankaraya avdet ettiler. 

Efendiler; taarruz için tekrar 
cepheye gitmeden eV\·el, Ankara
da tesbrt edilmek lazımgelen bazı 1 aa hı.ıı rp cephesi karar • vaziyetler vardı. Henüz, Heyıeti 

Unduğu Akşehire git. Vekileyi taarruz emri verdiğim • 

den tamamen haberdar etmemiş. 
tim. Artık onları resmen haber
dar etmek zamanı gelm~ti. Ak
dettiğimiz bir içtimada vaziyeti 
dahiliyeyi, hariciyeyi ve askeri-

yeyi müzakere ve münakaşa et • 
tikten sonra, taarruz hususunda 
Heyeti Vekile ilı~ mutabık kal -
dık. 

Diğer bir mesele de mühimdi. 
Muhalifler, ordunun tefessüh et
tiğinden, k~pırdayacak halde ol
madığından, böyle zulmet ve 
müphemiyet içinde intizarın fe. 
lakete miinccr olacağından ibaret 
propagandalanna oçk germi ver 

20 Ağustos 338 günü öğleden 
sonra saat dörtte garp cephesi 
karargahında yani Ak#ehirde bu. 
lunu:,•ordum. K 1sa bir miizakere
yi müteakip 26 Ağust-Os 338 saba
hı düşmana taarruz için cephe 
kumandanına emir verd'im. 

2 GtlN ZARFINDA DtlŞMANIN 
MÜSTAHKEM CEPHELERİNİ 

DÜŞtİRÜN 
20/ 21 Ağustos 38 ıgecesi birinci 

ve ikinci ordu kumandanlarnfı da 

cephe karargahına davet ettim. ! kat, .gece icra edi~ccek, k•taat 
Erkant Hanbiyei Umumiye reisi gündüzleri köylerde ve ağaçlık.
ve cephe kumandanının huzurile lar altında istirahat edeceklerdi. 
sureti taarruz hakkındaki noktai Taarruz mmtakaısında yolların 
nazarı, harita fü:erinde kısa bir ııslahıı r-•esaire glbi faaliyetJlerle 
harp oyunu tarzında izah ettik • düşman:n nazarıdikkatim cel>et
ten sonra cephe kumandan:na o memek için, diğer bazı maınatık
gün vermiş olduğum emri tekrar da dn ayni suretle sahte faalryet. 
ettim. Kumandanlar, faaldyete leroe bulunulacaktı. 
geçtiler. Taarruzumuz., -sevki.il- 24 Ağustos 338 de karargahla
ceyş- ayni zamanda bir tabiye rımızı Akşehirden, taarruz cep
ıbaskını halinde, icra olunacaktı. hesi gerisindeki Şuhud kasabası
Bunun mümkün olabilmesi için na naklettirdik. 25 Ağustos 38 sa
tahşidat ve tertibatın gizli kal· bahı da Şuhuddan muharebeyi 
ımasına, ehemmiyet vernM!k la- idare ettiğimiz Kocatepenin cenu 
zımdı. Bu sebeple, bilcümle hare- bugarbisinde çadırlı ordugaha 

naklettik. 26 Ağustos sabahı Ko

Büyük zaferin asker 
gözile tahlili 

catepede hazır bulunuyorduk. 
Sabah saat 5,30 da topçu ateşi • 
mizle taarruz başladı:. 

Efendiler, 26, 27 Ağustos gün
lerinde yani iki gün zarfında 

düşmanın Karahisarın cenubun. 
da 50 ve şarkında 20, 30 kı1omet
re im'tidadında bulıunan müstah
kem ~1erini, düşürdük. Mağ.. 
1u.,., olan düsman ordusu kuvvai 
küllivesini 30 Ağustosa kadar 
Aslıhanlar civannda ihata ettik. 
ANADOLU İÇİN HERHANGİ 

Atatürk'ün emsalsiz askeri dehası 
bügük zaferi nasıl hazırladı? 

Büyük taarruzdan evvel, gö- de (Afyon Karahisar) ında, 
rüşleri derin olmıyanlar bizim Y <iZ an : Yunan Ba~kumandanlığı ise cep 
ve Yunanlıların vaziyetini göz- heden 300 kilometre geride 
den geçirmiş olsalardı, mutlaka flaıa !I B O B A N (İzmir) de idi. 
bize §U tavsiyede bulunurlardı: Yunan ordusunun kuruluş ve 

- Sakın taarruza kalkışma- . konuşu §Öyle idi: 
yın. Bir müddet daha kuvvet- idi. Yunan cephesı (Bilecik) ten 1. kolordu (4 fırka ve 1 müs-
lenmeye bakm! (Uşak) a kad~r uzana~ tak~- takil alay) Afyon Karalıisar ve 
Görünüşe göre haklan vardı. ben. y~nm ::~=in şek~~de bır cenubundaki mevzilerde; 

Çünkü insan silah ve malzeme- kavıstı. Bu. ger~sm?e ve 2. kolordu (3 fırka) Döğer 
ce Yunanlılar bizden üstündü- Esonak. mhu:vazı olAfaraykon(BılecıUk k- mıntakasında. 

. . 186 b' d ışe ır - - §a ) 
ler. Bızım. ın mevc1:1 umu- demi olu vardı. Biz bu nm 3. kolordu (3 fırka) Eskişe-

BİR MtlZAKEREYE MAHAL 

KALMAMIŞTffi 

30 AğuStosta icra ettiğimiz mu
harebe nctkesinde (Buna Başku
mandan muharebesi unvanı veril

miştir) düşman kuvayi asliyesini 

irrJha ve esir .ettik. Düşman ordu. 

su başkumandanlığ'ım ifa eden 
General Trikopis de, üsera me -

yanına dahil oldu. Demek ki, ta· 

rebesinin neticesine kadar her 
gün büyük muvaffakiyetlerle in. 
kişaf eden taarruzunn.m.ı tebliği 

resmilıerd<ı gayet ehemmiyet.siz 
harekattan ibaret gösteriyorduk. 
Ma'ksadıımz, vaziyeti mümkün ol 
duğu kadar cihandan gizlemekti. 
ÇünkU, düşman ordusunu tama
men imha edeceğimizden emin i

dik. Bunu anlayıp, ~ ordu

sunu felaketten kurtarmak isti-
yeceklerin yeni teşebbüslerine 
meydan vermemeği münasip gör 
ınü~ült. Filhakika, bimrn hareke
t1m1z1 hissettikleri zaman ve ta
arruzumuzu müteakip müracaat
lar vaki olmuştur. Meısela; taar • 
ruz e{~te buluınduğumuz sıra. 
da İcra VekiBıeri reSsi olan Rauf 
Beyd~, mütareke hakkında İs
tan'buldan iş'ar vukubulduğuna 

dair 4 Eylul 338 tarihli bir telg
raf almıştım. V~ cevap ay. 
nen şudur: 

Tel: Makama mahsustur: 

HEYETİ VEKİLE RİYASETİ 
CELİLESINE 

za mukabıl onların 195 bın mev- . ry ~ . hir mıntakasmda. 
cudu, 98 bin tüfeğimize muka- daıre dışında ve tozlu çoliln Ayrıca (Uşak) mmtakasında 
bil 105 bin tüfekleri, 2000 hafif garp kenarında. bulunuyorduk. ı piyade ve 1 süvari fırkası. 
ve 800 ağrr makineli tüfeğimize Yunanlıların bır yandan öbür (Bilecik)de de 1 piyade fırkası 
mukabil 3100 hafif ve 1000 a- yana asker sevketmesi kolavdı. ve diğer bazı mıntakalarda 9 pi
ğrr makineli t~fekleri, 5 tayya- Bizim ise çöl içinde ve bu daire yade alayı vardı. Bunların hep
remize mukabıl 12 tayyareleri nin daha dışındaki bir kaya üze si 15 fırka idi. 

C: Anadoludaki Yunan ordusu 
sureti kat'iyede mağlı1p edihniş

tir. Yunan ordusunun artık ye. 
niden ciddi bir mukavemet ib
razına ihtima'l yoktur. Anadolu 
için hc.riıangi bir müzakereye 
lüzum kalmamıştır. Mütarek~ 
ancak Trakya için mevzuu bahis 

olabilir. Binaenaleyh eylulün o -
nuna kadar doğrudan doğruya 
Yunan hükömeti veyahut İngil
tere vasıtasile, hükUmetimize 
resmen milracaat ettiği takdirde 

savvur ettiğimiz neticei kat'iye, berveçhiati şerait dermeyan e
beş günde alınmış oldu. dilerek cevap verilmelidir. Bu 

31 Ağustos 38 günü ordulan. tarihten, yani. eyhilün sonun
mız kuvayi asliycsilc İzmir isti - dan sonra vakı olacak müra~2~-

vardı. Yalnız bizde fazlalık ola- rinde hareket etmemiz icap e· Yunanlıların (Eskişehir, Se
rak 29 top ve 1200 kılıç görünü- diyordu. Yalnız Ba5kumandan- yitgazi, Afyon) ilerisinde mü
yordu. ltklann vaziyetleri birbirinden teaddit hatlardan ve telörgü-

Yunanlıların sevkulceyşi üs- farklı idi. Türk Başkumandanh- manilerinden mürekkep bir mev 
tünlükleri bundan daha fazla ğı cepheden 75 kilometre geri- (Devamı sa. 6, su' te) 

. . . tın cevabının başka olmak ıhtı-
kametı umumıyesı!lde. harek.~t lmali vardır. Bu takdirde keyfi. 
ederken aksamı saıresıle de duş ı v~t avnca tarafı acizaneme bil
manın Eskişehir ve şimalinde bu- dirilmelidir. 
lunan kuvvetlerini mağlup etmek 
üz<:'re, hareket ediyorlardı. 

Efendiler; Başkumandan muha. 

1 - Mütarekenin tarihinden i. 
ti.baren on beş gün zarfında Trak

(Devamı Sa. 8, Sil. 1 te) 
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Terfi eden deniz 
subaylarımız 

lAtat~rk büyük Büyük zaferin asker 
zaferı anlahyor •• • } h).). 1 ASKERLiK iŞLERi] 

Ankara, 20 (Telefonla.) - Deniz 
subayJarmuzdan terfi edenlerin liste-
6ln1 aynen veriyorum: 

Dördüncü !;ınıf askeri sanatktk'ııta 

t..rtı....ıeaıer 

~ l!r14 hu&.tı.:"~~ gozı e ta ı ı 
Yoklamaya davet 

Üsf;iiı/ar Asi.erlik ıubeşindcn: 
837 doğumlu ve bwılada mu....ı.ı,e 

tibi olarak kısa hizmet ettaiti kazanmıt 
ve askerliğine karar verilmi~ olan askeri 
tam ehliyetlilerin sevk muhnralarıoı almak 
üzere Ağustosun 27 nci çaqamba güouıı· 

de §Ub~e gelmeleri ilin o}untll'• 

Üsl~üdar A5kerlik Şııbesi1ult'tt: ' 
Refah vapurunda ı:ehid-1. tefat tdj

niz gedikli ~ı-t çavu§ Nni"p A.lınıD def 
olup gerek U küda.rda St"lis.m,ıı cıd 

kaydiİ§ar't Türlri:y.e BuyUtt Mil- <Başı 5 ıocld&l mızdan harekatın mihveri ola· 
ıet Medbi R'k "ıne(lnSa zileri olduğu gibi bilhassa bi· rak kullanılacaktı. 

Kurmay albaylğa terfi edenler 

Sadık Altıncan, Tacettin Ko'Ley
man, Rıdvan Koral, Münir Oney, 
Nurettin Tokgöz. 

HÜ811U Uraz. . . . . u u . ~ • aiın asıl taarruzumuzun yapıla- Yol hazırlıklarından sonra, 
Tını mü!kıye ve ku"";vt aslteriyoe- cağı sahada iki geri mevzi daha fırkaların ve kolorduların şimal 
sine teslım edilnıi'j buiumıcaldır.. yapmışlardı. Bundan başka den cenuba doğru hareketleri 

de 357 şayıda w: gerekıtC Al('rndır ık 
Aliyiılfeııari nıahalJP-.ı Türbe eo~ 
u.yıda ;öıı.tcrmi§ oldu~Y. ikameti 

lıul~namıyan aile1>İnin rna~ JDU
1 # 

yapılmak ÜLf're df"f"hal tULt')C ını.ır 
leri hmımu ilıiu olunur. 

Terfi listesinin 
ikinci kısmı 2 - Yı:manistandaki üser.mıız Dumlupınar - Eğret - Döğer başladı. Bu ordunun sıklet mer

istikametinden geçen bir dör· kezinin Akarçay şimalinden bu 
düncü. mevzie sahip bulunuyor· çayın cenubuna nakledilmesi 
Jardı. demekti. Bun un için evvela 4. 

* Kurma.)· yarba)hğa terfl edenler 

Bürha.nettin Erilkum, Sadet.t.iın öz
man. Şehap özgören, Fahri Koru
lürk, Em in Ilker, Tevfik Samurkaı,, 
Zeki Özak. 

Sö.var,i yü.;.b(I ;iığuuı terJi. etlaJrr 

Cahil .\pa)ık U.hıuıgir, ~\ki ,\r la.o 
Br-::iktaş. Falı.rettin I..:.ıu;lı.a Bayburt, o,,. 
man Trll'n Burıta, Retat B11tu .\Jalaıy11., 

Rfmzi Atılgan \an, A'ni Tan,,eıı, İıtlanbul 

on beş gü:n zarfında İzmir, Ban
ı:lıı<ma ve İzmit .liı:ı 
!im olanacaktr. 

3 - Yunan ordusurıul'l üç bu
çuk senedcnberi Anadoıuda ika 
ett· i ve icra eylemekte bulun-

Sakarya muharebesinden son kolordu 17 Ağustosta 2. ordu 
ra Yunanlılar müdafaaya ehem· emrinden alıarank 1. orduya 
m.iyet verdiklerinden kış ve bü- nakledildi. 

Kadıköy yerli askerlik ~ubeJindcn: 
Askerliğine karar "eriJm.i~ olan 337 do

ğumlu ,.c bu doğumlularla muamele gö
ren kıH hi.ımetli tam ehliyetnameliler 

leylôl !Hl de yedek oubay okulunda hu· 
lunm.ak Uure 2818/941 tarihinde sevke· 

dileceklerdir· 

* B~}ikln~ A~kerlik Şu.besuıdert.! ·~ 

Güverte alba;yhfıoa terfi edenler 

Nedim ülseven, Ni.Zamettin Aker
man. Ziyaettln özel. 

Sii«ıri iivepnenlifine terfi eJ.Ur 

llalim Gökdeğec Beyk.ot, Şecacuiu .Sen· 

glıler İstanLu4 HaliL !;ehm<1.n kar$, ~lll11· 
tafa Uı;kun .Buc,..~ ~~1.ai Altan i bul, 
l'aılı l rk..iu: Isparta, llıı~m Pttlat Arda

han., i)a.ı.i Okat Gire.un, Saim Erıul İı
ıuir, Cah.i.t Okan 'lardi11, )c\·keı Ertilrk 
T'8.1Ja!', Affan liengilibörü ı .. ıaniJu.I, Fethi 

Gura}p Adapazarı, Ail komu J parta, 

tün ilkbe.harla yaz mevsimle- Bu kolordu. Afyon - Akşe
riade bu mevzileri taze ta.biti- hir demiryolunun hemen cenu

duğu tahribatı tamir etmcği şim- mat ile takviye etmişlerdi. bundan başlıyarak Kocatepe 
diden taahhüt edecektir. Bizim ordumuzun kuruluş ve ilerisine kadar devam eden mev 

Brı gibi tam ehliyrloameyi haiz eratın 
m~z.k.ür gUnde ıubere muracaatları, bu. 
ilıinın davctiye yerine kaim oldugu ve 
muraca.st etm.i)'enler hakkında As. mUlı:el· 
Jefiyeti kanununun 89. cu madd~t"ine göre 
laouni tal..iblll yapıalcagı ilin olunur. 

ŞubPn1iule l..a)·ıt1ı BoB;aıiçı '\ f'nı rJ' 
~4.5 numaralı apartıman kat 3 d_e ;,,, 
Istanbul 307 dof:ıımlu }t"dek J• ) 

yütbe1jı!'ı Ziya oğ. Jhrııhim (2.181 

GU' erte )·arba,\o hğLna terfi edenler 
S.ıdı Tunalı. 1''evzi GUrman, Azn11 

Yazıcıot;"lu. Hakki Erim, Mehmet A
tarnalaca, Kenan Cöyer, Rüştü As.ol, 

Arif Tun<_ıiay, l-Iehmel Emanet, Os. 

man ôzgll. 
<;u ... erte biuba,ıtı.ı;ına terfi edenler Abdullah Yaltınkaya Anıal}-a, Eıniıı \ya· 

Vahdettin Aykan, Hüsnü özbora,' kan Konya, <..:avit h.oıı;:un Bıır:-. 11~ Öz. 

Büyük MiMet Mechsı Re;..; 
Başkumandan 
Mustafa Kemal 

ORDULARIMIZ İLK 
VERDİGİM HEDEFE VASIL 
OLMUŞ BULUNUYORLARDI 

Bizzat bana verilen bir telsiz 
telgrafda da, İzmi:rdeki itilaf dev· 
Jetleri konsoloslarına benimlıe 

müzakeratta bı:ılumnak sat~ 

MazlQm özar, Ekrem Tetik, Bahaet- aydın Sun~urlu, tt..~n !'.'üer l.ft-'"'·n, lıı.rnan 
tin Engin, Tevfik 1nci, 11-tünip Sur, Akın İ,..tanhul, Abdülkadir Arınan lııtan· 
Abdülka.dıı· U:;.tttn, Şernsett.m Ün&i1, ltul, Rifot B~k"MYY L Lüdar. Balj Yıl. 
Rıdvan Pekkan, Suat Öktem., Kema- chmer Antakya, SabahıtUİn Kök al J .. tafl· 

lettin Durmaı:. SalWıa.tt.in K.ızdyel, bnl, )[uammer A .. ktulı:::a T-Okat, Adnan 
Ak .. ü~el İst&nbul, Rifat İ«r fn;-liholu, tini verdiklerinden, hangi gün Vle 

LO.Ui Tulgar, Tevfik Eralp. 
Gü,ertt' ·Lrzha~ılığın& terfi edenler ~edat Akını·a kanlıea, EtNn Bingen Yoz. nerede mülakat ede4:>i.leceğim so-

~-<Ja.L Oa.ybclge, Haydar Olcayno- ga~, -~htat _Ak.er !-'ivas., Cf'zıui Güner !-'·. a", ru)uyordu, Buna verdiğim ceva~ 
ao Sehabcttln Karaca, Ali Alpar, Ah Oz.IC"r J .. tanbul, SuleyH1an Gu.,.en Bıga, ta da, 9 Ey1Ul 38 de Ni.fde! müli
~e~i . ,\ \t•n. Enver ôzdemir, Şekip Rifat Kanıg<i< Kay,..i, Kanm m1ay ~": kat edebilıcceğimi-zi bildirmişi.im. 
Dizdar f·a.hır Bılgın, Sadrk Erol, kop, '1ıuaUC'r tn.ul Bahkctır, l·""hnıı Fi,hakika dedigun·· günde beırı 
Ed p Ağıcı, Zekai Gilrol, Mehmet ~·u~ı:ık ~ ... ı.anbul,.. · U!!ir~ Sdl..ırt ıı...onya, 
Boysan, Kenan GUnay, Behaettin tJ- f.,.U Yuctt Eriırne, Ş...-lct i.0ı••rat Niftlc buhmdum. Fakat müla • 
oıinter. Forıdun Yetkin, Feyzull•h ı,:.,..can... kat isteyenler orada değildi. Çfrn,. 
Akooı-. Sebatı TaşOz. Anf Yaltkayı~ Piyade yii:/,uplıtına M/i etlenlu kü ordularımız İzmir rıhtımında 
Faik Doğan, Rıfat GençO:hı., lzzet ll..\w;<t Karhıı.;, i tan!.,!, 11. ·..ıettı• ilk verdiğtm hedde, Akdenize 
Kard<'.ştunçe-r Ü1.aD İ!!!lanbal., ~j\;. Acoı.,r E«Uı~ Ehııhe-

Gll\'erte Ustegmeıillfine terfi ed'enler lic K..-.doi- lrLiaıeaa.. Cem.aktı in Çan-
vasıl olmuş bulunuyorlardı. 

Muhterem efendiler; (Afyonka 
rahisar • Dum!upınar) meydan 
muharebesi ve ondan sonra düş. 
man ordusunu kamilen imha ve
ya esir eden ve bakiyetüRsüyu
funu Akdenize, Marmaraya dö
ken harekatımızı izah ve tavzih 
için söz söylemekten kendimi 
müstağni eddederim. 

Her saflıasile düşünülmüş, ih· 

konuşu da şöyle idi: .. ziae taarruz vazifesi aldı. Bu· 
Tekmil cephe iki orduya bö- nun solunda 1. kolordu ve ge

lünmüştü. (Afyon)dan geçen risinde ihtiyat olarak 2. kolor· 
Akarçay şimalinde 2. ordu, ce· du yerleşti. 21 / 22 gecesinden 
nupta ı. ci ordular bulunuyor- itibaren cephedeki fırkalar, düş 
du. mana biraz daha yakla.<ıarak ge-

z. ordu birlilrle.ri şunlardı: rilerindeki araz.ide yeni gelen 
3. kolordu, Eskişehir karşı- fırkaların toplanmalarını temin 

sında, ettiler. 
2 kolordtt, ~ye mıntaka· Bu esnada en büyük yürüyü-

sında, şü Ilgındaki süvari kolordusu 
6. kolordli, Bnlvadin civarın- yaptı. 17 Ağustosta harekete 

da, geçen süvari kolordusu düşma· 
4 kolordu Bulvadin civarın· na hissettirmemek için Sultan 

da,· ' .. dağları~ı aşarak ?en1;1ba indi 
Mürettep süvari fırkası, Dö- ve buyuk bır koy uzerınde ha-

ğer karşısında. reket ederek 25 Ağustosta San-
ı. ordu birlikleri şunlardı: dıklı ovasında ve cepherun çok 
ı. kolordu, Çay civarında; yakınında göründü. . 

6. ve 8. fırkalar cephede. . . Şimalde 2. ordu emnnde yal· 
5. süvari kolordusu, Ilgın C~· nız 3. ve 1. kolordular kaldı, 

varında ve cephe kumandanlıgı bunlar da ~ıklet merkezlenle 
emrinde. cenuba kaydılar. Tekmil bu yi.i. 

Kocaeli grupu Geyvede; ve rüyüşler ve yerleşmeler gecelen 
Büyük erkanıharbiye emrinde. yapıldı. püş_ınan. hiç haıı:_r ala· 

Bu suretle bizim fırka ade- madı. Gunduzlerı uçan duşman 
dimiz 18 piyade ve 5 süvari fır· tayyareleri, gece yapılan yürü· 
kasına çıkıyorsa da efrat mev- yüşlere dair ufak bir emare bı
cudu ve silah itibarile bizim fır- le göremediler. Bu hareketler 
kalar Yunan fırkalarından azdı. o kadar intizamla ve mehar~tle 
Yukarıda söylediğimiz veçhıle yapıldı. Bundan maksat, duş. 
Yunanlıların esas mevcutları mana baskın tesiri vermek ve 
bizimkinden fazla idi. imhasını hazırlamaktı. Ta~z 

* Beıiktaı; Asker/ık Şuberinden: 

337 ve bunleria muuoeleye tabi eratı 

şubeye da.,.et: 

l - 337 doğumlu "e bu doğumlularla 
muamele görmelr.te olan erlerin )'Ok.lama· 

ları bitmek üzer-edir. :;iimcLye kadar şube
ye müracaat cdert"l !lt>n yollamuını yap

tırmıyanların be~n haftanın saJı ve ptt· 

~be ve cuma gun1eri Yat 9 dan 12 ye 

kadar ıubedc kurulan As. met"li!iine mü· 
raca.atla yoklamalarını yaptırmaları, mü· 
racaat eder.eklerin niJfus te!'kereleri ve 

meklepl~ aJıikası olanların mektep •esi· 
ka.larlle muntcaat etmeleri. 

2 - Yoklamaya gelmiyenk.rin 1111. 
sa.yıh A-. kanununun 8'1· cü maddesi ma· 
ı.:ibinc-~ 15 lira para crza. ... ı ile ceıalan<lı· 

rılacakları ehemmiyetle il.in olW>Ur. 

* Bn·oğl.u l-'erli A.~kcrlik Su.besinden: 

337 doğumlular ı 1e bu dogunı.lularla mu.-

337 doğumlular "e hu doğumJularla mu-
ameleye ttihi olanların yollamaları 2918/ 
941 de hitama ert>eeğinJPn nahiyeler için 
tayin edilen günler naıarı dikkate alın· 

mıyarak yoklama..-.ını yaptırmayanların he
men ayın tf"k giııılerinde tubeye müraca· 
atları iliin olunur. 

* Be.şil.ı"~ .4.~kt:rlık ~ubesituh.!ı: 

Li!>e ve muadili mt:.kteplerden mezun 

,. cı•' pek acele o]aral ıeubemize mur• 
mrdiği takdirde 1076 aayılı kati., 
maddryi mah u~na. Rör~ hakkındt 
mele yııpılaeağı iJin olunur· .. 

Beıiktaı A.fcerlik ŞubaiııJ<!fl: ,t; 
l - ~u.bemiule kayıtlı h~r yJb'!· 

ilraıniyeıııi almakta olan \falUI ftl iJ. 
.,.e ftlıit yrtiınlerinden 941 yılıDI ,il 
ramiyelerini almıyanlarnı ı.ubtYCI 

ca.atleri. . };lı! )1 

2 - T~rada bulunanlar bir dıl_e ti 
lunrlukları askerlik gubetıİ \l&!ntasıle 
miu müracaatlcri. • Jdl' 

3 - Bıı hu'*ı ikinci defa iJill 

.. . il 
Eminönü Yerli As. Şube"~ 
Sınıf 8 Muamele memuru . ~ 

met Ra.~ Oğ. Osman Nutl / 
(311. 64) 

Topçu As. Tgm. H~ill 
Celalettin (30805 l Deni~ ııı 
ön Y:ııb. Ahmet oğ. Me!ıınel 
çay 301 (1641) ı; 

Deniz Lv. Makine Ön yıb· 
san Oğ. Ali Mwncuoğlu f1 
302 (1711). 

Kayıtları k!tkik edilmek ~ ıJıi 
pek acele şubeye mürac'' 

ilan olunur. 

Seza.i Orgun, Neriman Erçetin,. Tur La)a .l::.aitıcan, ~ul..~i.i l1z.an Bur~, !'d. 
cuL Özc-1, Kental Kurtokan, Şemsi Cemil Erdal Bcr11.t, I._ Şelr>ip Arıkan lttan· 
Ka.rm, İsmail COk.s\l, Doğan Ulkan, 

1 
bul, Ah uri Ak·~· Jı\..iıtahya, Tahir Baya· 

Enver Dem rÖlen, Şenap -Olkurt, ~ lay Er.t.incan, ~ı. Avni Alpdemir lMan· 
vat üıten, Nejat Tezel, Nı\Zım Or- mul, Niyaı.i Öz.gi.M~ Sinop, J\tdımet Lıunm 
kan, Danış Ytldızaip, Mustafa Ol- ükişeb.ir, Cevat Güngör f,tanbul, !\f. 
man. Süle:yntan Morengin, Nasuhi, ~eşet Yenrryürek Bqikt~, \l. NurM.tin 
f"'eridun Sevil, Nusret önol, Şevket Bingöl, İ-;tanbul, AYni SiiJMn S,-linik, 
Parlar,lı'eth Noyal, Mura.t Karakurt, j, Yavuz Şakar Çorlu, .ı\lehmet Akın Et
Kıimıran Evra.nos, Sarin Türke!J, Ke-- L.i:.it"hir, Salm Çülok İ:,tanbul, İma<lcttin 
rcnt Okan. Şakar Siirt, M. Faik Bot.Ok Balık~~. Ah· 

l\laktne binbll-'illığuıa tMJI edenler tnt·t Tunçay Salih Öcal ErLincan, Hakkı 

Bizim taarruz kararımız ilk için alınacak tertibatın ıcrası 
ordu hatta (Kuvayı Milliye) muvaffakiyetle cereyan ettı. 
nin kuruluşile birlikte verilmiş- ~er fırka yerini. almıştı. Artık 
ti. Fakat kuvvetli bir ordu mey bır taarruz e~rı kalmıştı. Bu 

zar, idare ve zaferle intac edilmiş dana getiriaciye kadar müdafa· emri alınca Tu_r~ . fı~kalan ok 
olan bu harekat, Türk ordusu • ada kalmak ve düşmanı yıprat· yaydan fırlar gıbı ılerı atılacak· 
nun, Türk zabitan ve kumanda mak vakit kazanmak mecburi· !ardı. 

olanlardan ıam c .. hli),.lli olup ta yuk~k 
Dtf'ktep taht"iline devam etmiyocekler bir 
e)hil 941 tarihinck yedek subay okulu 
hazırlık kıta~ın<t. f"v\.;edilereklf'rinden. 28 
ağustos 941 ıarihin<le )edlerin<ltıki "etik&· 
larlu !;-Ubr nıerkeı.inf'ı müracaat etmeleri 
ve ıelmi)enler hakkındu 1111. sayılı &,. 

k('rlik kanununun 89. <.·u maddni muci· 
bin~ a~k,.ri mahlf'm~yc verilecekleri 
ehnnnriıfetlc Hin nlutıur. 

• ... . 
Fatih Askerlik Şubesiııdı" 

İrfan özer, Namlk Taçkın, Btirha-
Turl.katac; Ü&küdar, A. Necip Tuluoay, 
1-L Kale ~luıafı.-r Silar,,.u Akbaba, Ahmet 
Akı.ı Edirne, A. tA.11 Akı;alol'"a ı~tanbul, 

l\I. FiLri Güleç İı-tanbul, Ztki \a')o·an İ.J ... 
mir, Ahmel Co;;lun EJiinr, Zt:y)'at Ka· 

·oıl Edime, İ. Etem ~Ut-r J .. tanhul, ~I: Ka· 

nettin Karı. Cemil Denliroma, Ha.san 
Kön., Fahri Berk, İhsan Atsan. 

l\lakJne )ti.tba":"ıhğnıa terfi edenler 
Cemal Uçan:;;u, tsn1ail Emilsan, 

Nccır.i Tugsavuı, ~t\.dnan Örill, Ali 
· B Kad · K rulbcrk yatürl İ-,-tanbul, '\1. Ha\..kı 1'.arş.ı l tan· 

Tara, Ah aşı-ı.rır, rı u , l b 1 ib .Akıb Eni ,..( )'.Uy-\ 
Necatı Kutsal, Yu~ttf Arda, İhsan u_ •. ... . av . ncan. 

H Kak Z ki Akd lman İ>laııbul, U.lil 
sonat. Nurettin Aykut. ö:Oral Lı-l~ar, ,;, ' Adil l ran l tanbul, 

l\lakine lbleğmenllğine terfi edenler .\laLlıar Erollu ie.tanbul, Seyfettin Ka· 

Baki Zener, D~an Erokan, Ahmet yanç Errinran, :\L Reıat Özd 1,,.tanbul, 
Gazez. Ahmet İnal, b""e\-Zı Una!, Ne· A. Bahir Gt>nça)'· İ..tanbul. \]i Ergenekon 

cati Ozan, Halidun Dinçmen, Avnı Konya, B. Burhanrttin (.;ürel İı;tanhu1, \'a. 
ôzgöı·!>n, lt'lehmet Güney, Abdülkadir mık Sa.,.8,n İtotanbul, ll. ~alih .Lrolgun 

SirW. Celal Erdoğmuş, Suat Çakın, j .. tanbul, ~t. Krmal B"r~ün Burı-a, ':'efik 

Namık Soyeren, Zihni Dora, Seyfi Eri~ Erzurum, Abmf't ~arman \lardiu, Se. 
Çobanoğlu, Besim özel, Sadık Vir· Jihaddio Tlırkkalp Divrik, Naı-uhi Yüct'I 

tan, Abdü.rrahman Virtan. İ!!ıtanbul, F. Necdet Gcrn1an İ!!ıtaııbul, Ah· 

heyetinin. yük.,ek kudret ve kah
ramanlığını tarihte bir daha tes 
bit. eden muazzam bir eserd'ir. 

Bu eser. Türk milletinin hürri. 
)"'.et ve L'itıkl.alı fikrinin ltıycmut 

abidesidir. Bu eseri vücude geti
ren bir milletin evladı, bu ordu-
nun ba~kumandanı olduğumdan, 
ilelebed mes'ut ve bahtiyarım. 

RADYO 
1 PROGRAMı:J 

Saoa)·U barbi,)·e albaylığına. terfi hülmmtnnan Bayraktar Bitli ... , \[. Falır\ ' 7,.)0 Pro ram 
edenler Tunçel Ordu, .\1. C.:al.W.lıadriin fralıı İ :r : 7.JJ 'lüzik 

18.50 'liiLik 
19,20 Konu;:-ma 

Rıza Yener. 

~ana.)'ii barbi.)e binba..-;ııJığuıa terfi 
edenler 

Cen1alettin Iki.zalp, 1'-lünir Korga.ç, 
Ataullııih Nutki, Muhittin Etlngü, 
ı-·aruk Erler, Emir Dürül, Adnan 
Kaynar. 

~anayJl harbi,ye ,yllzbaşılığına terfi 
edrnler 

Vedat Doru, Nurullah Omay-er, Ka. 
~ır Sakman. 

Doktor yarba)hğa terfi edenler 

Reşit Kutoı. 

tanbul, -f"ıih ll)urr Eliııg, \L ~!'1f"I Br-rk '7,45 \1an 

Erz.incaı'9 ıadim Dil.:.ınf'n Si,~rck, ~ali- 8.00.-8,.ı:i \lut.ik 

haddin Görmrn Trabıon . .\{. ~lital Tolun L~.30 Prow.ran1 
h:on)a, Feridun Alkor i~tanbul, .\L Rı·şit 13.3~ .\luLik 
Tümer :'.'ıjiğdr, O. i~nlPt Barlıf."i i~ıanbul, Zi- 1:!,.1.5 Ajan;i 

)·a Aydt·ınir İ .. tanbul, A. ~anıi Günal Kırk lt.00 .\1uıik 
la.reli, 'f. Cf"malrttin Barut Aydın. flif.. l J,45 .\tuı..ik 
mit Erk11n BC'ylerht'yi, Cemil Ergür Bur::-a, ı.; 15,JO ..\liilik 

\f. Sah.hallin Orkan Çt'ngdkô)Ü, Ö. Llıtfi IR,00 Prııt!ram 
K.urtceb,. .~lllrmarh=, Hü-.rfv Sut·r Elıiıığ, JP.,03 \!iiıik 

Jandarma ter/• li:ıle5İ. 18,30 konu 1113 

19,30 Saat ayarı 

Jl.J,15 ~liıı:ik 

:.1n, 15 Radyo gaz. 
~.ıs ~lüzik 

:H .00 K.onu;:-nta 

~ı. 15 -~1U.zik 
~1.40 Jı..:nnu~nıa 

21,:)5 ~luzi~ 

:!2,30 Saat ay;ırı 

:?:!,1S \IU;Uk 

ELi Ç \BI K sı .'i'-ETÇI 

RİFAT !.ÖPRL LL 

yeti' wı.rdı. Asıl gaye olan .. b~- 20 Ağustos sabahı Ankarada 
yük taarruz zamanını ve gunu· Mustafa Kemal Paşan~~ Çan. 
nü tayin etmek başkumandan- kayada sefirlere vereccgı zıya: 
lığa bırakılmıştı. fetten bahsolunuyordu. Halbuki 
Başkumandan, Sakarya har- Başkumandan o sabah hı.ç_ bır 

binden sonra daha 17 Birinciteıı i~aret ta•ımıyan ~tomobıh ıle 
rin 337 de verdiği. bir emlrle Ankaradan aynldı: oğı.. n eon 
Garp cephesi kumandanlığına ra saat 4 de Akşe_hırde Garp cep 
taarruz hazırlığında bulunması- hesi. kumandanlıg:ı karargahına 
nı bildirmişti. Fakat nakil vası- geldı. Or'.ld~ Feın:ı ve tsınet Pa· 
talarının azlığı top ve cephane şalarla bırlıkte bırkaç gun son
"htiyacı bu h~ırlığın hareket ra idare edeceklerı taarruzu tcs 
~aline gelmesine mani olmuş, ıo bit etti ve 26 Ağustos sabahı ta
ay daha beklenmesini icap et- arruza başlanması kararlaştı: 
t
. · t· rıldı. Bu suretle baskın tesın 
ırmış ı. 1 t .... 
Taarruz planı da muğlak de- tamam anmış, aarruz gun_u :'e 

•. Jd' 0 d b.. .. k k .1 saati dE' tamamıle gızlenmıştı. 

* B•rollu Y .,/; Asker/;k Şubfflnıkıt: 

337 doğumlular -ve bu doğumlularla mu· 
ameleye tibi olup ta lı:ıY. hizmet~ ayrılan 

tam f'hli)'etnamf'Jilerle tıimdiye kadar 
muhtelif e bap d'lla)' ı~ile sevkleri geriyt' 
kaJmıı lam ehliyetnaıneUler 25/8/941 ta
rihinde yf"dC'k 1;ubay okuluna sevkoluo· 

mak Ül.l"re derhal ~ubeye müracaatları 
ilin olunur. 

gı ı: r unun uyu . . ısını e 26 Ağflstos sabahı muharebe 
Akarçay (Afyon v11;?1sı) cen'!· tekmil cephede şiddetle başladı. * 
bunda ~oplan~rak duşman sag- Yunanlılar artık geç kalmış. Beyo;lu Yorü Askerlik Şu.besinde,.: 
cen~. ıle l?ensını kuşatarak en ]ardı; kurtuluş ümidi kalmamış 1 - Mükollof tabip yüzbaıı Ahın•t •i· 
tabu rıcat ıstıkametı olan İzırur tı. 28 Ağustosta Afyon Karahi· Ali dogumu 310, ırı<ml•keti Nahı;., .icil 
denuryolunu kesmek ve __ yol- sar_ Eskişehir mevzii yarılmı~ !\o. (38206) 

Fatih Mıihtesip İskendtf 
Kadı So. No. (12) de otura~ 

Makine Binbaşılarından 1'l 
Oğ. Yusuf Kenan (1557) h" 
name ile Anadoluya gittiği ı 
lan tahkikattan anlaşılınıştıt· 

rede ise hemen şubemıze ıll 

-GONON 
ı_ BORSASI 

28 .\GU:STOS !1-11 
l Sterlin 

100 Dolar 
:,. İsviçre Frc. 
> Peç!!la 

> Yen 
> Iı:"l'!:' l\rnnu 

Eshaıa •e r.ıa.-• 
suz. mmtakaya ~tılacak duşma- tı. Aradaki demiryolu kazanıl- 2 - Yedd.. piyade ı.ğmeu z.,.,..ı Ahi· 
nı ım~a etm7kti:. Fak:ıt. bu ba- mıştı. Ama asıl mühim iş gö- din oğ. C.-Vat p.,.,.jn, doğumu 3.18, mem· 

sıt pla~ı tayın ııçn sının kuv- rülmemişti: Yunan fırkalarını lcketi İ>tanhul. •İci! No. (15460) 
vetli. bır kuman,danla yorulmll;k ihata ile imha etmek lazımdı. 3 - 'edek Top. Tğııı. Behram <>li· Ah· 1933 Türk borcu ı 
bılmıyen f~akar . bır ordu la- Gaye bir mevzii düşürmek, bir met Tarur, •icil no. 150722) 1918 İ•tikraıı dahm 
zımdı. Bu plan t:ırıhtekılerle as. imha muharebesi idi. Bunun i- 4 - Emekli 7. sınıf h ... p memuru 1933 Ikranıiy•li Ergani 
la muk.a~ese edılemez. ~ıra: çin piyade fırkaları ve süvari Ka.ımpa~lı TııJjı oi. Mahmut Nedim, 1934 Sıvao . Eraırunı 

a) Bızım ordumuz }>u ıhataya kolordusu Yunanlıları daima ön nıenıll'kt!!i Er-Li.ncau, dot;umu :.'91, eicil ·\nadolu DeıninoJu talnili 
tamamen yols_1:1z ve. arızalı mm liyerek ve yanlıyarak taarruz- '\o. (&25 • 26) r. !1 Bankası mii ... i• hi,.c 
takada t.eşebbus e<hyordu. . .. lara devam etti. Daima şimale 5 - Mnkellef t..biıı ,üdı.,ı M. Necati NUKln 

.. bl Mustahkem bır ~e.':'zı o- doğru atmağa çalıştı. 28 ve 29 oğlu Fuaı v.hbi 362211. Türk Alııaı IRe!'lıl 

Lf'\az101 yarba.3·Jığ1na terfi edenler 

Rıza Uluç, Cezmi Denizmen, Sahl· 
rnı.ttin Sorol. 

~L Enıin .:\rdı~, Salih l'ıbay, Öıner Du· 
ralba~. llul\ı .. i Ar~e.,.er, Hamdi Tinğiı, \lu· 
cip ~üıcn, llasan Tah~in Acarrr, Şf'ra· 

fdtin Gungör. R11.a \rır, R. Rt','8İ ı\.kman 

.\.Rıza TUmer, ~ecaıi Arbak, S\lilİ Yalaz, 
Binbatılıktan yarbaylığa ttrfi etmi-:l rdir. 

nu~de ve ona k~ı büyuk bır Ağustos günleri Türk kuvvet- Yukarıda ilin edilen >uhay ve a keri Tür!. Alııııı ı Hamit) 
J::yllıl için ttün almal..ıaflır Kabine: Be· çevırm~ hareketı ya1_>1yorduk. )eri hep bu maksadı elde etme. memurların dw-unıları tetıbrt odilmek IW'· Kalın bf1i birlik 
Y•Jğlıı _),.l ruıiyt"t cacl. 17 Cun~ apt. c) Duşm~n~a karş~.ın~, m ... ~l· ğe, Yunanlıları cenuptan ve re (çok a<.:d") !:ubeyc müracaat etmderi Kalın h~i birlik (Rı'"·t) 

Le\·a.ı.ını binha.":"ıh,SCına terfi edenler 
Zeynelclbidın Göllü, Salih A.Zveren, 

Seyfettin Acar. 
Le\·uım ) UzbaJj.lhğ"ına. terfi edenler 

Hikmet Kıvrlcım. 

Le\azım ustt>ğmenUğlne terfi edenler 
Vefa Tıtin, Kıizım Önen, Yavuz 

Soııel, Muhittin Okkan, Mlthat Gök

sel, Faruk Erman, Saliiliattin Dinç· 
mf'n. 

lkin<'.i "'lnıf a~keri adli tıaklınUğe 
tcrfJ edenler 

v·ahit Esırgemez. 
Beıtlnt'l ~ınıt askeri adli WlklınlJğe 

terfi edenler 

Fahri ÇokPI" 
lkincl ı,ınıf a&keri ögretmenUğe 

terfi edenler 
Sadri Mengill. 

lçlin<'U ttın1f au,keri öğrehneııJıge 
tprfi edenler 

Salı:thattin Günel, Necmettin SoJ· 
kut. Sedat Akk<><;. 
Dördünt·ü "ıınıf lıe~ap ınenıurluğuna 

terfi edenler 
Omer Öç. 

lkinC'i ttınıt ınua..ınele n1t>n1urluğuna 

terfi edenler 

Saım Öknelli. 

Ctlin<·ü !'ltıuf nıua1nele ınemurluğuna 

tt-rfl edenler 

Koma! Deriziç. ~1.uhlis GUrsu. 

DOrduncU hınıf n1uamt-le nıemurlu~ 

i;una terfi cdt•nlcr 

\r C Çorapçıoğlu, Ri-fat Erbilen, 

~1.ah1r Çalpan. 
Bt>ı:ln<·f -.ınıt ınu. .. tkl ö,tretnıeollklne 

t.erfl tdenJer 
,"a.:J Kwıt.. 

:\f. Hilmi Polat, Halit Zi)·a Okta}, .'\. 

Rııa Soyak, \f. Sahil ;'\lk.an, 'l. Zahit De· 
mirf'l, il. Talil Gürer, Haydar 1 ılmaı ÖIL· 

ylhıba~ılıktan binbaşıh(i:a. tf'rfi etmi:J,.rdir. 

Z \ Yİ - • iğ,lı• nüfu~ memurluğundan 

"·erilmit olan -~9 duı;uııılu Pa;-aoğulların· 

dan liaH.n llu~yin oğlu .\tu .. tafa adlı nü
fu" tcıkr-renıı 1.a~ i eltim. Yeni:.ini çıkar· 

tacağından e ki~ının hükmü yoktur. 

zeme ve sılahça ustun degıl- garpten sarmağa açlıştılar. Ve ilin olunur. 00207) 2i a'.1'1ll' ahın ~raını 
dik. muvaffak da oldular. Cenupta,.,.....,...., _____ """"""'""""""""""""""""""""""""""""""_.-

\l. Zt"ki Sa.,a1, \1. :"turi Turan, <\. Ca· 
fer Aksi.iyel, O, Faik lığur, \li.imtaz Ko
lankaya, Sabahattin .·\taba,, Bekir A)ttığ, 
~(. Ziya l!:'ık~iLlü, :\. Fdıuü Karde,.., A .. 
Va .. fi Bayraktar, Arif Öı:ınen.° jbrahinı 
l·nver, Ziya Kaynak, Cemil ·\lb.ın, Samih 

Kıranbay, Ya-:ar l\aya, Zeli Arda, O. Ra~it 
TütÖn<'Ü, Emrullah Gürkaıı. l'eıhu11ah Ba· 

Bütün bu mahzurları silip ~ü ı. ordu ve süvari kolordusu 
püren büyük bir üstünlüğümüz düşmanı cepheden, cenahtan 
vardı: Maneviyat yüksekliği. ve gerisinden Çayköy civarına 
Başkumandan Türk ordusunun doğru sıkıştırırken imalde 2. 
fedakanlğma ve kabiliyetine gü ordu kuvvetleri de taarruza 
venip bu planı tatbika karar geçtiler. Artık Yunan kuvvet

============= verdi. Türk ordusu da dahi ku- !eri hem cepheden ve hem de 
mandana layık bir ordu oldu- cenahlarmdan kuvvetli taarruz 
ğunu bütün dünyaya gösterdi. lara karşı koyıu:ak vaziyette de
Bu cüretkarana ve tehlikeli ka- ğildi. 

eltin SaLunı:u, Abdullah Somay, ?.f. Bur· 

han \ra.ı, .'Jıtık Kııılkıı)a, lla,,an Taner, 

Tahir Atasoy. 

lıçiinni Jınıj mtıa1Tıelc 11u:nıu.rluBu.ndan. 

2 inci ~ını/ıt lt'r}ı edenler 1Uııl.ardır: ş.ı1ran ü,.teğmenliLten yut.ba~llıi;a ttrii ey. 

lf'mi~lerdiT. 
Hakkı Yılnıaı, ~ail \aran, ~efik Ho~ııl, 

Te,me11likten Wıe&nıe1ıliie terfi. edenler 
Halil Rifat Artun, Uü~nu Atamer, Hamdi 

ıu.ıılardır: 
OantUrk. 

A. Nu~ret Demirgüç, :,<'yfi Kocaalp, ~1. 
Dördüncü ıınıf rıwamcle ıııenuırlu.&un· 

Sabit GiJnanç, Abdullah İnal, fetlıı AL· 

b '' i--- ı L' ·ı_ ıı ı K dun. J üncü. sınıfa ıerft ede11ler: ay, .,~ .Pl:l"ı .-ı • .ı-aıa;. atar, • . e· 
nlal Köymen, Hulki Or!'Ü, M. Seyfettin S. Fahri Ô\'unç, ..\. Kemal Özdto, ~abri 
Öı,.ükan, M. Şc.,_~et_ . Kan.!'u, ~l. ;;~n~~i I ~ayınalp, .\bdullah ""umcr, '\uh t\ılehmet 
Yaınaç, ~fuı;tafa OzLJrıl, A. Lkrr-m Çelık· Çıııgı, Yu .. uf iZya Arıkan, i. Hakkı Ka. 
kul, [n.,.er Bayar, '\L Ali Gurcr, 1' erruh 

1 
.1 L" 'l T vf'k ,. 

. . . _ . 1 raman, 1111.ruet n.c&mt'r, .ı • e ı n.e· 
Tamer, Halıt Culun:Mf'r, ~1. Hulu....ı Tan.al, I 

1
. ,

1 
v . 

0
·· .• __ p Bo 

ıo~u.. . .ı;.,Juın .l.&41•, t:rtev yarı· 
Sayar, ~alaıihaıtin Alpan, .\. Rııa LL!Ü. 

,ıı..v11, J\.1:1ı1111 Dinç, I\uri Karıt~OA>i.lu, 
!-abahı1tliu Yaı?cı, llüıwnc-ttin Timuçin, 

~Iuııir Çağlar. 
S. Etem Pc.·) nircio~lu, Cihat Edigau, :"\I. 

JJôrdwıru ıuuj ht·.ıaµ me11ıurluğundaıı Enıin ~ağlam, Ha n Erdağ. \ldım1:1 Din~ 
cer, [n"er Gündi.i"'- Hi.i ... nü Ergün, ~ı. J üncü ~ı1u/ıı ter/i edenler: 

Sabri Tutumd. ~lahmuı Pak .. 11y, \fahmut Yu. uf ~.n;in, ~ lilı .\üıncr, )lahnıut 

İnal, Alıdurrahmaıı ~Ucr, \e)'!'el Ba)'kaı 
\lu"itafa Bull...d, Riı .. tü \alc;ıu. 

o 11u·ı sımf lıesap rıumurlulundan S in· 
t:i '"ı.ıfu tl·r/ı eJrnlt:r; 

Ali Rıza ) arat. l.rtuirul 'lrtc, Fuat 
J::lmacı, • edint l:n~f'r. 

rarı Türklerin askeri meharet- 2 Eyliılde Yunan cephe ku
lerine has olan bir ustalıkla ve mandam General Trikopis iha
kahramanlıkla başardı. ta edilmiş kuvvetlerile esir ol. 
Başkumandan taarruzunun du. Türk ordusu büyük bir mey 

başlangıç gününü Konyada Ge- dan muharebesi kazandı. Gazi 
neral Taushend'i ziyaret vesi- Atatürk başardığı bu büyük işi 
lesile ve 27 28 temmuz gecesi şöyle anlatıyor: 
Fevzi ve lsmet Paşalarla birlik- <Ben bu işe başladığım zaman 
te Akşehirde kararlaştırmıştı. en akıl ve müfekkir yaşıya.n 
Ertesi gün bir futbol maçı ba- birtakım zevat bana sordular: 
hane edilerek ordu ve kolordu Paramız var mıdır? Silahımız 
kumandanları Akşehire çağın]. var mıdır? Yoktur dedim. O 
dı ve vaziyet onlara da izah edil halde ne yapacaksın? dediler. 
di. Nihayet 15 Ağustosa kadar Para olacak, ordu olacak ve bu 
her ııeyi hazırlamak üzere ku- millet istiklalini kurtaracaktır. 
mandanlar yerlerine döndüler. Dedim.> 

Cephede ilk hazırlık yol inşa- Atatürk 30 Auğstos Ba!jku-
sile başladı. Kuşatma yapılacak mandanlık imha muharebesile 
cenah .yolsuzdu. Bu maksatla bu sözlerini yerine getirmiş ve 
Kamalar silsilesinin şimalindeki Türk milleti onun dehası ve kıy 
Şuhut ovasında diğer taraftaki metli mesai arkadaşları olan 
Sandıklı ovasına geçmek ve Cümhurreisimiz İsmet İnönü
kuşatmayı tamamlamak ıçın nün ve Genelkurmay Başkanı 
yol yapmak lazımdı. Diğer ta- Mareşal Fevzi Çakmak'ın sevk 
raftan Kamalar silsilesile Ahır ve idareleri sayesinde Türk 
dağlarının birleştiği en hakim milleti istiklaline kavuşmuştur. 

Feııallan, :\ııif 'fük•>z, Ba .. ri TUr, 'cemi 
Ütket, Azit Tıirt•, .\li Ertiln, :,ddıni l\a· 
raboocnk, \I. Dündar Kılıc,:, !'t;ı.JihadJin 

Öııct, Ömı·r ~aan, k~11m Topluoğ.lu, A. 
c~IiıJ 1'.:ıLıll..an, s .. \lınwl Topçu. )1. !-ıuv· 

)o Tıiıün. llamlt 1'.ılıç)·. \(w.tafa ı..;:;·')nlrn, 

Ll"ıual Bo ... tıuırı, Y. Sa1ıihatıin Önrr. il. 
il ilmi Frer, l\:lini \ ıtrdar \rfil ~ukaıı, 

llUaa.m.c:ttin YurJ.cr, l'elı..w..i Sl.ı)~u, l.i:ya· 

.) nıcı unı/ tri/ekçfliktt'n 

terJı t:dt'n. 
ı üncü ""''" ve en yüksek nokta olan Koca- 30 Ağustos zaferinin . neticesi 

tepeye de bir yol yapılması icap Lozan muahedesidir. Bu iki ke-
ediyordu. Burası bizim tarafı- lime her şeyi ifade etmektedir. l:cru.i..1 PiQuc. 

Cebinizde yatan 94 lira: 
Bir sene 90nra yine 94 liradır· 

Bunu bir tasarruf bonosuna yatırırsanız: 
Bir sene sonra 100 lira oııır• 

Hem sizin paranız artar. 
Hem devletin parası artar. 

" 
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Ticaret Türk Anonim Şirketi 
idare Meclisinden : 

( Dü11kü sayımızdan nıabaat) l • 
~ ::a lıeyrtı unıu n yclrrı bu fnsıl· nlsa.p lıasıl olmadığı tnkdlı de keyfi· 
~ b 

1 
h e!I len heyeti umümlyeler· yet gaı;etelerle on beş gUn fasıla ıle 

~ı~ olup bunlar hakkında Ti- ık! kere ilan edlldikten s~nrn ıkincl 
anı.ınunun \ işbu csa mukıı- bıı· ıc;tim::ı akdolunur. Bu ıldnci içti· 

nhsu unda mUn mada sermayeı şirketin laakal nısfı· 
~ nı terr: ,11 eden hlssedaranın huzuru 
~iJ7 Hcyetı unrnrniycı ~d • kafıd.r. tsbu lkınci çt mada dıılıı n · 
lt lııı 1 ın (; ~'Yeninde meclısı ıda· sabı müzakere h-ısıı olmadığı takdır-

nların aa mı teşcbbllslerı ha- de salıfillbeyan şeı all dairesinde U
~et VekAlcUnın davctıle a.k. çUncU bir içt ma akdolunur. Ve bu 
datru l!<I r Buna:ın başka doğru-ı son .ı,;tımada m ıznkeratın icrası lçın 

:ı.1tr Ya mcc1ıs ıdare veya mu· sermaye! şırketın ckalll bir stllüstinU 
~ tn Ve Yahut crmayeı ş rke· temsıl eden hissednranm huzuru kfl· 

'°'~a.ı Onda b.rı kıymet nde hisse fıd r. Bu suretle ın'ikad edecek olan 
'~ ına ık olan hisseda.ranın h<'yetı umumiyelenn kararları rnu
~c be~ı Juı.H talebi tahrırtle· teber olmak ıçin asaleten ve vekıi.lc· 

llleuısı idare veya mura· ten hazır bulunmuş olan hissedarla· 
\le lede! ktıza Tıcıu ot Vekil· mı sü!Usa.nı Arasının ıçtlmaı şarttır. 

~Yetı unnuniyeyi surctl fev- İçtimaı ihbar lçtn yapılacak ilAnlara 
if:timaa davete salO.hlyeti ruznameı müzakerat ıle lbeı-ab<ır içti_ 

· &ıı sureUcrle vaki olacak da· maı sabıkın zamanı vukuu ve netice
ıı: Yeır.-.ını l!;tima, aat ve mn· sı vıc teklif edilen tadlllltın metni 
lıına lesblt olunarak davet ve dcrcolunnr. Hısse senetlerinin namına 
tllnlerı dalıll olmamak Uzere muharrer bulunduğu müddet zarfın· 

~IWınadan ıaakal ıkl hafta ev- da bu senedat sahiplerine ayrıca da· 
) elerıe Lan olunur. Heyeti vetname tasdır ve ışbu davetnamele· 

~:t tilin lçt.maına müteallık olan re balMaki tafsılat iltı.ve olunur. 
~ "e ıltnatuı ruznameı mUza· Madde 64 - Şil'ketın tGbdih ta'bıi· 

&ıı l'eetıılecektir. yeti ile hissedaranın tezyidi t.a.ahhU· 
~aıneı milzakeratın mecıı=ı datı tçın in'lkad edccelt heyeU umu· 
'tnuraıupıar tarafından ven- miye içtimalarında bi!Clmum htsseda· 

1lll'ın kıraatini, b!Hı.nço v& ranın asaleten veya vekfUcten huzur 
'ft 'detterıle karu zarar hes&· ve ittifakı şarttır. 
% ttuun sureti tevzii hakkın· Madde 65 - Şirket mukavelena· 

l!at, nıUddctl milnkazi olan mesınde icra edilecek her ııcwi U:ldılai 
111

are azasile murakıpların için vuku lbuhı.n içtıınant mUzakera· 
lııt.»ı&bı ve bunların ücretinin tına bir hissesı olun ihıssedaranm da 

~t lllzunı görWen mevaddı sa- lştırak ve rey ita etmeğe hakkı vıı.r
tıı <>lunur. Ruznamcde gösteril· dır. Birden ziyade hissesi olan eşha· 
~at mevzuu mUZakere o· sın reyleri hisseleri ntsbctinde mllte· 

' t ruznamede mUnderiç saviyen ıtezaylit eda". 
S: lentn müzakeresi esnasında ~lndde 66 - Heyeti umumiyclerde 
~ile alA.kadar bir hususun hissedarlar .kendilerini diğer hissedar. 

ara nbnması lı\zım geldiği lar vasıtasııe b·lvekale de temsil et:
' ~edaranın tırasına müra· tırebllirler. Vekil olanlar atendi reyle· 
~ • rinden maada temsil ettikleri hisse-

~eı 'lrkcUn lbka.l onda biri darlardan her birinin malik olduğu 
' 'hisse senedatma malik reylerı istimale sal!hlyettardırlar. 

' l.iı atanın esb&br muclbeyi SalMılyetnamekrin şeklini meclisi 
tb İahrirtlerı uzerinc rotıza- idare ~in Vi: ilan eder. 

Ilı~ ettikleri mevaddın akdi Enwalinin idaresi kocalanna mU· 

zır bulunan hia>edaranm veya mü·ı reyter el kaldırrhnak ~uretile verilir. 
messilerinin isimlerile mahalli ikam~t Ancak hazır bulunan hlssedaranııı 

!erini. miktarı hisse ve reylerini mil· temsıl ettiklerı sermayenııı onda biri. 
beyyin bir cetvel tanzim olunarak ne malik bulunan bir veya btrkaç 
mevcut ol.anlar tam.tından tasdik edıl Jııssednrm talebi üzerine reyi htüıye 

dikten sonra zabrbıameyc raptoluna· ı müracaat IMOburidır. 
rak ve talep vultuunda all'ı.kadarana Madde 80 - Meclisi Qdue '1C nıtiı-a_ 
ırao olunur. ı kip rnporlarıle senelik bi'l{mçodan ve 

Madde 71 - Heyeti umumlyelerir heyeti umumtye zabıtnamelerindetı 
ıtUhaz ettiltleri knı·arlıı.r mutcıber o- ve heyeti mezkftrede !hazır bulunan 
Jabılmek için ittihaz olunD.11 kararla· hıssedaranın esami ve mıktarı hlsse
rın mahiyet V<? netayici ile muhal'f lcıını mUbcyyin cedveldeıı musaddnk 
kalanlann esbabı muhalıfotıni mil· dordt'r nllsha heyeU umumiyenin son 
beyyln 'bır zabıtname tutulması la· içtima gününden itibaren nllıayN b.r 
zımdır. ay zarfında ticaret vekO.letin.e u"Sal 

İşbu zabıtname rey ıştirtık eden ve tevdi lolınacakt'u:. 
hissedaran ile hazır bulunan komiser 

Altıncı Fasıl tarafından .ımza olunur. Hissedarıının 
ımzaları tahtında vercceklerı bir sa· Hesabatı sene\i)e _ Mevcudat 
Jahıyename ile reıs ilo cemi araya defteri 

memur zevatı zabıtnameleri imza et· Madde sı _ Şlııkctln aenei hesabi-
meğe tevkil etmeleri caizdir. ycsl Ktı.nunusaninin birinci gUnUndeıı 

!çtimaa davetm usum dairesınde başlıyarak kanunuevvelln sonuncu 
cereyan ettiğini mlliıbıt vcs!Ukın za· günü hitam bulur. Fakat birinol hc
bıtnamelere raptı veya mUnderccatı· sap senesi müstesna olarak şirketin 
nın derci Azırndır. sureti katıyede teşekkül tarihi ile o 

Mecl'si idare işbu zabttnamenın senenin kAnunuevvclinin sonuncu gtl
musaddak bir suretiııl sicilli ticarote nU bcyıundck mUddetl ihUva e(kccK. 

tescil ve hülasasını Han ettirmekle tir. 
mUkellcftfr. Bu zabıtnamelcrin gerek Madde 82 _ Her aU'ı ayOB. ınr ş!r· 
muhaklme ve gerek rnakamatı sahe· ketin m~udat ve dUyunat.ını göste
ye ve •asa ibraz edilmek üzere çı- rir mocUSJ idarece bJr dlülAsai hcsa· 
karılacak suı·et veya hüUısaların şir· brye tanzim edilerek mUraklplero ve
ket namına vaz'ı imzaya mezun kt· rüır. Bundan ıbaşka her scno nihaye
lman zevat tarafından imza. edilmeaı Undo bir mevcudat ve muvazene def· 
muktazid!r. teri tanzim edilir . .Mevcudat ve nrtı-

Madde 72 - Heyeti umumiyeni:ı vazene defteri, bilAnço kllr ve zarar 
salfııtılyetıerl Meclisi idarenin sal!hl· hesabatı heyeti wnumiye içtimaı için 
yeti feıvkuıde bulunan mesaili bllmll· tayin ooilen günden llakal bir ay ev· 
zakere tahtı karara almak. ı ve! müra.klplcrin nazarı tetkikine arz 

Mcolisi idareye mllsaadcı mahsusa olunur. !şbu hesabat meclisi idare ta 
vermek ve verdiği vekAlctin şeraitını rafından heyeti umum.iyeye takdim c: 
tanzim ve şirket umurunun sureti i· lu.nur .• Hissedaran yevmi içtlmaa. te
daresini _te.sbit etmek... ır· kaddllm eden on beş gün zarfında Şir. 

l\ieclısı ıdare ve muraldplerln ş ket merkezine müracaatla mevcudat 
kel umuru hakkmda tanzim ettiklo· ve muvazene defterini kar ve zarar 

hesabını: .blltınçoyu mürakipler ve 
meclisi idare raporlarını tetkik v.:: bir 
suretlerini ahzedeıbilirler. 

rj ı·a.porlara bilanço, ~tllJ.'Ovo zarar ho. 
sabı ve mevcudat defteri hakkında 
kıılbul veya ademi ka'bul kararı ita ve 
badelmiinakaşa yeniden tanzim et· 
rnek, meclısl idarenin zimmetin! ibra yedinci Fasıl 
veya mesuliyetine karar vermek a· TeıneUuün sureti taksimi - İhtiyat 

Madde 91 - Ş;.rketın Iıtkızn;-ı mUd. ı.a.ıLye weı.uudann1ı11 WlU5.lti JM.,. olması h) Bılcuml(' toprak \e hay.an mah~ul-
dotind 'c ) ah ut vakWıden evvel fe· §8lt1tt. lrnnı alı" ııtmıık, her turlü eşya, l~m. 
sih ve tasf1ycsinde bflemnle taahhtı- Madd .. ~ - .. ıi"t'litı hali 43$fi)ede bu- ı. r ı , ı ılu1 i.stıh:ıali, imal ve tcduık 
datJ ifa olunduktan sonra ihtiyat ak· lundu,,.l'u ı:ı:masılarda ~ l'IMlın& Nazim ederek ticaret yapmak. 
çesi hissedaranın hisscleıi Disbctiode :ılan:ıcuk bik:ü:nılıe -ak \ seood;.-tın §İr· c) Her ne\i I.ılırika ve imal.Kthanc ve 
taksim ol.unaeaktu·. ceri ilzam edebilmesi için { ı ta5fiyede ticarethane i~lctmek, 

Sekizinci Fasıl 
KHtm:ııı Bolu Onttan İ,4'f!lnıe Türk A- ç) Bilcumle iıhaliı ve ihracaı işleri 
ıim ~irketinitı Tıtı:fi}e ırlan) iba· ı yapmak, cçnebi firmalar ve fabrık.ılarıa 
-c..cinin ilıi~csile tıı fi)e ınemuı! rı ı ra' ,., ıı ; ·•ı : ifa eylemek, her ~i ta· 

Şlrkctbı f~hl Hı tasfi,)·eı>i dan imza edi!mC'sİ şurttır. \assutlaccla bulunmak ve komisyOlleuluk 
Madde 92 - Meclisi idare hcrhan· Medde 100 Şirkcti musft'Siilanıo ~apmak, 

g.t bir sebeple şirketin fesin ve t.aı;- mmcuılu, <lu)ıınu ı(' viyc edildikten ve d) Her noıi menkul kıymetleri, ga}rİ· 
fiyesi muamel~tmı veyahut devamını infı-ııhııı uçünciı iliinıııduo ıtiLarcn lıer menkııllerı, lıalırı ve berıi nakliye va~na· 
müzakere etmek Uzere heyeti umu· -;ene nıurur cıtikı ıı 5nnıu hı ~edarau ara· !arını alıp ı;atmaL:, i!loımel; ve kiralamak, 
mlyeyı davet edebılir. Bu içtimalarda ındıı hı- rlcrinc ~orc ıak~nı olunur. [)cf. e) Gayrimenkul alıp satmak ve ı;ahıp 
(62) inci nıaddedekı nisabı lçtıma ve terkrdeıı 'C'a nı ıl.bul ;,aır •csaıktcn da· oldui;u menkul ıc ga)rimı:nkullcri aharla· 
ekserıyet aranır. )İn oldııklıırı anJii,ılan ~ha~ ıaalıhi.ıılu rına rehin Hı ıpoı.ek etmek ve aharların 

Madde 93 - Müddetin hıtamı, şir· mektuplarla i ııfd)ı hakka da•et edilir. ı. menkul \C ga)rıınt'nkııllerinı Şirket lehi· 
ket sermayesinin iki sülUsUnUn zayi eabet eıııu)l'nlcrın vryJ hakları mııhıe- ne rchın ıe ıpoıı:k almak. 
olm~ veyahut .maksadı şırketın hu· lifiınfih bulunanlarııı alac.akl.ırı mute1t'r f) Yukarıda )uılı maddeleri gerek ken-
sulU veya husulU ımklınının zevalı, bir lıaııka)a tc•di olunur. di nam \e hesabına ,e ,erek yerli •e ec-
hissedaı·an adedinin beşten aşağıya l\ladd 101 Kanana •e ı~bu esas mu· nebi muc:;..«ese ~e plııslar namına bıhe
dUşmesi, daylnlerin talebi, şiı·ket mu. k8\eluı ıne ahk.imına nıug.ı:ır lıar~ket c-,. L.ıile •C}-ıı oıılarLı mu~tcrckcn ıfa eylemek. 
kavelenamesinde bir sebebi fesih ta· dCll ıa fı)t" ml'murhırı ~urekll)a 'e u~uncu Bu maddede )ımlı hu 11 .ıt tahdidi ol· 
y.m edilmiş ise onun tahakkuku, şirke ~ııhı~lura ıu"tc;;d·ılrıı ın ul o!Jcakları ı;i· uıayıp tadadidir. 
tin diğer bır ŞlrkeUe birleşmesi, ı,;k gi tayin ,,, i tihdanı ellikleri ~ha•ın bu ŞİRKETiN Üi'\\A \E MER~İ 
ketin ifllı.s hallerinde mccisi ıdare his. kabı! mııaınc<ld<'riııdeıı dahi kt"lalrk ayni l\ladde3 _ :}irketin unvaıw (Ticuct 
sedaran heyet~ umumlyeslni lçUmaa '•ıtlıilc m•:5UI ular.ıllıırdır. Ti.ırk Anonim Şirkctı) olup idare merkezı 
davet etmeğc mecburdur. Hisseleri Madde 102 - 1 ıcaroı Vekllleti ~irk,..tin Ankara tchridir. İdare meclisini.a kararı 
mfütarr heı· neye baliğ olursa olsu11 eı;a~ ınıık8\elenaıue inden muıevellıt hu~ıı· ile İstanbıılda biT ur.ari nıecke-.ı lesi cdıle 
hissedarıı.nm k!ffcai işbu içUmaa dıı- 6at lıokkıııda ~rket uzerindc msrakabe bilece~ gibi Turkiye uabilinde •e ecnebi 
vet. olunacaldaroır. İşbu içtimalarda bakkıııı haizdir. memleketlerde §ııbelcr, bürolar ve)a aaJn· 
altmlflncl :maddedeki nisa:bı içtima l\ladde 103 - ~İrket fr ih '<" tasfiyı> Jar açabilecd.: ve mııhab'rler de bulundu· 
ve ekseriyet aranılacaktır. sine mütedair heyeti umumiye mubrrcra· rabilecektir. Açılaoak her ııubc için Tica· 
Yalnız emvali ~rketin toplan (uruhw lı sicilli ticarete tescil ve ilin ol uıur. ret Vckileline ihhan key!iyrt cdilcc-:kur. 

hakkında ıasfi)c memurlarına Mlihiyeı i· F ŞİRKETIN MÜDDETİ: 
la!lna mulcdair heyeti umwnıye kararların Dokuzuncu asıl Madde 4 - Şirket.in muddeti ba::.ı se-

da (62) inci maddedeki nisabı c:k5CTiyet .Umzddı miiu/errika bep!crden dolııyı ke&lmcdikçe veyıı uza· 
aıaıur. Madde 101 - .,,irkeıin gerek faaliy('l \C ıılmadıl<çıı ıt:ekkul tar-Jıiadm i:iba:en 

Madde ~ - Feeib "C infisah ıflieıu eli 
gerı:k ıasfiyClll c:;nıısında şirkeı wnunına otuz mc r 

gayn bir sebebe mu ıcnit ise mPcli ı idare 
birer hafla f ılayla uç dda ıli.ııat yopa· 
caktır. 

muıcııllik olar.ık ~irketle hi:ısedaıaıı ara· 
ı;ında ıahuddus edecek ihtilifat ~rket mcr İkinci Fasıl 
kffiııın bulunduğu ıııalıul mubakiıuiııde SER.~AYE VE AKSİYOSLAB 

Bu ilinnauıeye şirkel rla)inlerinin ~n· ahkıimı kaıwni)r)c IC\iikıııı hal \C fa5lo- SERMA\'E: 
kettcki hukukunu nihayet bir 6e.ne zarfın· luııur. Madde 5 _ Şirketi!) scrma')csi belı.,ri 
da bilmüracaa isbat etmeleri liızumu dl'.?• 
colırnıır. 

Bir ııendik ıııuddctin ıueLdei ü~üm;u İ· 
lanın tarihi iııti~nrıdır. 

Şayet nıediei idare hu >aıifesini ifa et· 
mez 'O yahut heyeti umumiyenin i,bu e· 
us mukavdcnamcdeki şrrait daıre inde İÇ· 
timsı imkanı hneıl olmazsa. mahkenı<'}"t' 

!;ilrket umuruna ait olarak bsedaran on Turk !:•ası kı)metinde \\; be<l:iı •· 
beyninde tahaddus odıp ~irkeıin hukukuna mamen ted.ivJ edilen l•<P6i nami muhar· 
nıues51r olacak ilııilıifaıın halli dahi ke· / rer (30).')()) uk•ı)ona takEim edilmiş 
zalik ~ırkct mcrke-ıiniu buluudusu mahal 1 lSOOOOO) Turk lirasından ibaretti.-. 
nıalıkenıeleriııe aiıtir. AKSiYONLAR E ,,EKLi: 

Bu kabil bir ilıtilıifın zuhuru halinde fadde 6 - Ak6i')onlar idare mecli,.inor. 

mortismanları tahtı karara allllak ve 
ini ak~ mııracaatlo şirketin feeih ve tasfıyeini ta· ta'-"in edilecek temettlla.t hisSeler 

mahken1c)e ıııuracauı eınıı~ olan hiucdar, te&ıil edilecek ıcrtip ı;e §dilde bastırılır. 
firkcı nıerk!!Liııin bulunduğu mahalde her Bunların ııumuııcleri ihraç edilmcxdeıı 
güııa tcbJıgau kanuni) enin işarı itiıı bu evvel tasdik edilmek ıuere Ticaret \ e

ikametgihl lfJ!uni intıhap "C iracsine mec k~etinc takdim oluııur. Abiyonlar turk· 
burdur. çc ha ılmı, koçanlı bir defterden miıte

~ Mn_. .. _ 83 ş· k Un uamel"tı u ı- rtmek hakkını haizdir. Heyeti umu· tesblt etmek, meclisi idare Azaları ........, - lr e m .. • ._ 
nlumlyesind Utehassıl _ _,,._.tan mi~cce ittihaz olunan mukarrı-rat aliı'kada· ile mUrakipleri mtlhap ve JUZum gör. en m v .... ~,...., , 
kAffel masraf t ıı edlldlkt ra ranea nıalüm olmıık üzere ilıiıı olunur. dUğU takdirde bunları azJI ve yerle- enz en son 

rine diğerlerini tayin eylemek, mec· kalan temettUatı safıyenin evvel! Madde 95 - İeba esas mııkaı;elcnamc
llsl idare G.zasına verilecek tahsisat, yüzde beşi ihtlyat akçesine tahsis ve de muharrer müddetin hitamında \o ya· 
miktarını tesblt etmek, meclisi idare saniyen ıtfa edilmemiş .olan hisse se- but herlıangi bir st•beple •aklinden tJV\cl 
azasının evvelemlrdc şahsen mUsacıde netlerınin bedclleri tesvıye olunan kıs firL:eıin fo hinr. hC'ycıi umumi) ece karıır 
istihsal etmek lazım gelen Jmsusattıı mına ~de beş nisbetlnde birinci t~ verildi!i tuL:dirdc heyeti umumi~o de ta5· 
milsaade ita ve ademi itası ~ıakkmda mettU ı~asma kifayot edecek mebalığ fiycnin ı;urcti iccasını tl"Sbiı >ıe bu mna· 

l\Jaddc 105 - lhrhanc;i bir hi.,,,cdar şekki! olup beheri birer &ıra uwnara•ını 
ı:irketiıı umuru nıuaıneliıunda gördüğü bir 
}ol uzluktan dola)'ı ~irket IDlİmcssilleri ve 
)a onlardan hırı ak1lııne doğrudan do(;· 
ruya \C ferde.ıı ıkamci tla>a edemez. Aıı<:uk 
53 ünrü nıaddr ahkiıuına tevfikan ik11ınei 

dala ııluııabilır. 

ve Rcıs \C)il Reis •ekili 'eya Umum mu· 
durden iki&iııin imzalarını ve Şirketin fir. 
masıııı ha\i olacal..-ıır. 
AKSİYONLAR VE KUPO ' HAMİL· 

LERİ: '~er olan heyeti umumi· fevvaz :bulunan kadınlaı· kocaları, kii. 
lh.b <!Sinde meclisi idarece it- çükler ve rnahcurlnr veli ve vasileri 
""'C ıı karar vermek. 

tt ,<tr. ı~u tal~ln illlnen şirketler .şirketin şahsiyetl manevi· Şirketin emvali gayri menkulesini 
ifraz edıldikten sonra baki kalan ltı· melatı ifıı cd<cck şurcki.Jan ''C tiirekinııı 
sım: ga)·risindcu bir vC')a Lir kaç lasfı)c nıe· 

.Madde 106 - !jirkcı i~ esas muka· 
ıelcnaıııeyi ıabcııire.rt"k talep f'.de°"k iri,.. 
!.'darlara ita ryliyet:eği slhi elli nüshasını 

bir dı fa)& ın:ıh•us olm:ık üzere Ticaret 
\ ekiletine ir!.11 edecektir. 

Madde 7 - Aksiyon şahipleıin.in 'Jlirki
ye Cümlıuri)cti tabiiyetini haiz olmaları 
ııarttır. Ancak tcmetlüler kuponları ibraı 
edene ödenir. 

l(,~ Undan C\'Vel dermlyan yesini temsıle saJflh!yettar olan mti· terhin veya tahvilllt ıhracı suretıle 
ı.~ •arttır. messfileri veya sal&hlyeli matısusayı istikraz akdine mUsaade etmelt ida· 

ille~ - Heyetı umumıye r;ıir· haiz dığer bir zat marifetile temsil reye veya esas mukavelenın tatbiki 
~ ez idaresinde veya mer· olunurlar. Bunlann bizzat hissedar ne mlltcdair ruzname! mUzakcrattıı. 
-, ~ınıbn buJundu.ğU .şehrin dl· bulunması şart değildir. CemiyeUerle .mevcut mesail hakkında karar yer· 

'iO 10 MUessislere; muru '\IC bunların sulihıyetlerioi tayin e-
<;iı 10 meclısi idare azasına; der. \ e l&$fiyc memurlarının ıaunferiden 
~o 5 Meclısi idarenin tesblt edeceği •e müclcmian hareket cımelcri lıukkıııda 

şekılde ıkrnmiye olarnlt memurine ve iuihazı kurar "yler. Bu hu,usa nıütedair 
mUessesatı hayrıyeye; kararlar tescil \C Hin olunur. He} eti umu· 

70 75 ?kinci hissel emettll olarak miyeee tufiyc memurları intihap edilm~ lı, _ lr mnhiı.inde ıçUrna mUessesa.tı umumiye l<cndllerinl lia· mek .gibi hususattır. 
··~e fi9 izi sallııhiyct mUdUr ve mümessllleri Madde 73 - Bılançonun tasdıklnf' hisse senetleri csha:bına tevzı edillr. ı;e tasfiye ı;ezaHi meclisi idaıe tarafındaıı 
~ - Gerek Qdı ve serek marifetile temsil ettirırler. dair olan heyeti umumlyenln kararı, 
)"'ıtı. heyeti umumiye 1çtimala· Bır hlss<' senedinin hakkı lntlfaı meclisi ıd:ıre uaslle mUdUrler ve mu. 

Madde 8'1 - Senelik temettUatı sa. ifa olunur. 
fiye birinci hissel temettUUn tamamı. Madde 96 - Ta.Iiyc memurları ,azife
na ltlfayct etmediği takdirde yalnız lcrlni y~kdiğe.cinr. devrcdemezlerse bazı U· 

mevcut temettü tevzl edilir. Hlssedıı· mur ı;c rnnamclatı muayycnenin ifası için 
randan hlç biri mUtebaklsinin şirket itlerinden birini veya bir kaçını ve yahut 
sermayesinden ikmCıl edilmesini veyo. bir ~ah ı aharı tevkil edebilirler. 
mliteakıp seneler temettUatındıın ev· Madde 97 - Tasfi}e memurları tirkc· 
velee tediye edllmlyen mlkarın tedl- ıin ba:lamı11 olan umuru nıııainelatını ik· 
yesini talep edemezler. ın11I \e intaca salAhiyettar olup ta~liyeııln 

~r 1 IÇtinıadan yırmt gün ev- ile hakkı tasarrufu başka başka 'kim. rakiplerin i-brasmı da mutazammın· 
1 ~ en Tıcaret VekAlctine bildi- selere aıt bulunduğu takdirde arala· dır. Ancak blllınçoda bazı cihetler 
Ilı.~ ~namei rnUZakeratm ve rında bil'itil!f kcndilerlnl mUna.slp meskut kalmıt veya !bılAnço yanlış 
~elli evralun !birer suret· gördükleri şekil ve surette temsil et· olarak tanzim edilmiş ise bilQnçonıın 
iç~ olunnıasr lAzımdır. BUQ- tıreblllrler. 1tilM edemezlerse heyeti tasdlkıle heyeti idare Azalaıile müdUr 
rı414 ;:a. Ticaret VekAletl umumiyelere iştirak ve rey vermelt leı· ve mUrakipler Iklisabı beraet el· 
e 60 uru şaı·ltır. hakkını hakkı intifa sahibi istimal mlş olmazlar. 
'ı.~ -Hi!Ci!ına. gerek Tlca· eder 

"'lllııd · Müraklplerin verm1' olduğu rapo· 
11~, a ve gerek işbu esas Heyeti umumlyeye dahil olmak run kıraat ve istimaından mukaddCJ/l 

Madde 85 - Heyeti umumiye bir icab:ııından olmıyaıı yeni muamelelere ıi· 
devre! Jıesabiye zarfında hasıl olup ri~mekıen memnudurlar. Giri~tikleri ıak· 
tevzi olunacak temettUatı ısafiyenin dirde bu muamelitıan tevellüt edecek mf> 
bır kısmım seneı fltiye devir veya fev ımli)·cr mute9elsilen kendilerintı aittir. 

~~~ ede sarah&t bulunma- için lflzım gelen miktardan dun hisse. 'bilanço ile hesa:batın kabuJü hakkt'ıı· se ierek fevkalade ve ge- ye malik olan hıssedaran müştereken da \'erilen kararlar kecnlcmyek(lı.
"$ lçt nıa edecek olan heye· aralarından bıı·in1 kendilerini temsıl kallı.de thtiyat akçesi olarak tefrik Madde 98 - Tıuıfi):e memurlarının ta· 

~lerde asaleten veya vekli· etmek UZere vekıl olarak ıntihap ede. 
' h.ı.... sermayenin rub"unu tem. bilirler. 
~rların huzuru şarttır. Madde 67 - Nisa'bı ekseriyetin an. 

lı1ııg bu nisap hasıl olmadığı Jaşılabilmesi için heyeti umumlyede 
~et eclaran tekrar ıkıncı de· hazır !bulunacak hissedarlar gerek 

ılttııc avet edilirler. asaleten ve gerek vekAletcn JıAmiJ ol· 
tar 1 lçtiınada hazır bulunan dukları hisse senedatını veya lbunu 

~ın tenısıı ettıklen serma· mUsbit vesaikı ıçtıma g'f.lnUnden bu· 
• ırıu:ae olur-a olsun birinci ıç- hnfta evvel merkezi ı;irkete ve yahut 

llııaıı kere olunmalt uzere ih· mcclısi 1dare tarafından irao edilecek 
trat ruzname hakkında icrayı bir mahalle tevdi ederelt mukabilin· 
oıa: Ve ltayı kaı·ara sallihl· de hisse senetlerinin adet ve numara· 

lıl~lta'k.tır. Bu veçhile cereyan larını mUbeyyin birer duhuliye kartı 
.::~ ını7at mer'i ve muteberdir. alacaklardır. Bu karUar birıncı lçtı· 

~I\ lebeı· olmak için herhal- mada nisa'bı ekscrıyet hasıl olmazsa 
tlta Veya VekAleten ita edilen ikinci "çtima için vcrllm!ş olan sala· 
~ lıt~tlyetı şarttır. Bırincl ç- hiyet ve vckı'ı.letler hll6.fı tebliğ edıl· 

tııı ~ et içUma arasındaki müd I mediği takdirde ikinci tçtımalar çln 
~~ etlncıen az ve blr aydan dıı.hi muteberd.r. 

tt lç~Yacak ve ik ne! tçtimaa Madde 68 - Heyeti umumiyenin 
~lınacıan on beş gUn evvel hini çtimaında hazır bulunacak his· 

' 6 lır. sedaran veya mümesslllerınln islmle-
lııı.ıı~ - liılafına gerek Tica· rlni ve miktarı hisselerini mUbeyyln 
~ecı a \'e gerek işbu esas mu olaralt tanzim olunacak cetvel mec· 
~ ıere~ araııat bulunmayan lısl idarece bitlasdik müzakerata mu_ 
lı~ett feYkaJtı.de ve gerek a· lbaşeretten ewel hisscdaranın görebl· 

blfıı"tcıa~Umıyelerde hazır bu· l<'Ceklerl biı' malılle talik ve bir suı·e
~ ~e~ arın {yırmi beş) hlss~ ti de heyeti umumiye kitabet!no tev· 
>a.._'ectoı Cak ve şu 1tadar ki dl olunur. 
ı.ı~trr arın ondan zıyade reyi Madde 69 - ŞırkcUn hısso senetle. 

82 · rı heyeti umumiye tçtlmaına te.kad· 
~ 14 Aıevzu veya nev·ı şir· dUm eden yeçlı gUn zarfında tevdı ve 
ı.... ~lt~ıve~il sermayenin tez- ferağ olunamaz. 
ltt~• n veya şlrketın bllıh. Madde 70 - Heyctı umumiye ıçti· 
..:~ tnUteaııtk heyetı umu· malarına. meclisi idare reisi, bulun· 

al°lnda Şirket sermayesi- madığı takdirde reis vekiU, o da bu· 
'~c Yektı.leten ekallı Uç lunmadığı takdirde mecl!sı idare ta

e bu ı 11 erJen hissedaranın hu· rafından ırae ve lntıhap edilecek bir 
t~ l?ıuı:aatta ittihaz olunan zat riyaset eder. Rei!Jin vazifesi mü· 
~ t ~ t b r olmıuıı için su O· zakeratın muntazam ıbir surette ce
:tlıtı~ tanın husulü şarttır. ıeyan ctmeslnı ve zabıtnamenin ka· 

' eııe11 sermayenın Uç rub'u· nun ve ifbu mukavelename ahkAmı· 
'!! r1 ha hıs Cdaran hazır bu· nıı. muvafık bır surette tutulmasını 
~ lı.acı de ışbu nısap hasıl tcmınden ibarettir. 
1 e!( r lllecı ' idare nıaddeı Heyeti umumlyede hazır bulunan 

~ tı ıı dııı 
l 'el e~ct.ı. resinde ll!n etmek ve en çok hisseye malik olan iki his· 

tbiUr uınumıy"yı lçtınıaa sedar rey toplan1a hizmetinı ifa eder. 
6:,ı • Bunların ademi kabulleri halinde k:ı· 

tqu lar ltit.ddeı sabıkta mu· bul edilinceye kadar bu sur~tle de· 
tı <la\ 

1~ lrayr ine mUtedaır vam olunur. 
it lçt;. olunan heyeU umu· Heyeti umumiye katibi reis ile ı·cy 

n lllaında .keza şırket toplamağu memur olanlar tarafından 
&saıet 
~ c ve vckll.Jeten gerelt hisscdııran arasından ve gerek 

•\ttt.ı.r. ~ <'dt':ı t.iSScdaranın harıçten la) ı \'e ıntihap olunur. 
u iı,;tunac:1a nıaUup ııeyetı umumiye içtımalarmada ha. 

dur. edebıllr. yinile beraber meclisi idarenin aalihiyeti 
Madde 74 - Hıssedaran şahsan Madde 86 - TemettUatı safiycnin hiıam bulur ise de murakiplerin vezııifi 

altı.kadar olduğu mesaılin heyeti U· hissc-darana. Jıangi tarihte ve hang. ncureti ıısfiye müddetince dC\'llm eder. 
mwniyelerde mUza.keresl esnasında vasıtalarla ve ne şekilde tesvıye olu· He)eli umumiye §İrkctin mc\rudi)eıi u· 
hakkı reyini istimal edemezler. nacnğı meclisi idarenin teklifi üzeri- maıılanııda oldaGıı gibi tosfiyo cwasın· 

Madde 75 - Heyeti umumıyed~ bl. ne heyetı umumiyece kararl~tırılır. da dahi iktidar ve ı;alihiyeti umıuesini 
llnçonun tasdiki hakkındaki mU,ıı.- 1Şbu esas muka.velenan1c ahkamına iıtlmalde devam eder. Tasfiye memurları 
kere ekseriyetin \'cya sermaye! şır- tevf kan tevzi edilen temettnat istir· he) eti umumiye lararile ı e hiikümoıin mü 
ketin onda lblrini temsil eden cknlll· dat olunamaz. sııadesilc ~rkeıi nıef5uhaıun hukuk ve 
yetin talebi üzerine on i>eş gün sonra Madde 87 - 83 üncU madde mu· tienedat ve tııahbüdalının lamaın1111 voyı 
ya ttılik ve ikinci içtima için vAki O· cfüince teınettllatı seneviyeden mUf- bir kısmını bedeli i~irek olarak a)nen 
lacak davet alelüsul ita olunur. İşb:ı rez moballğin tcrakümllnclen hasıl o· diğer ~irkctc de>ir eclclıilrcekleri silti her 
ikincl lçtımada ekallıyet tarafından lan lldi ihtiyat altçesl şirketin muhte. lıan{ji hir ~irket \le şah a da devir ile mu· 
müzakerenin diğer bir içtımaa talikı mel zararlarına karşılık olarak hıfzo kabilinde kiiffe i 'eya bir kısmı için naı..;. 
hususunda vaki olacak talebin ınute- ıunur. Bu suretle terakUm edecek ola:ı de veya bedeli tediye olunmU§ hisse 5Cl!O

ber olabılmesi için bilançonun cvveı· meblO.ğ şirket sermayesinin yUzde dalı ve esham ve ıahvilıit ve~ her hangi 
ce itiraz edilen noktaları hakkında (ellisine) müsavi raddeye baliğ ol- lıir taviz alabilirler. 
izahatı mukteziyc verllmemtş olması dukda arbk ihtiyat akçesi ifrazına Heyeti umumiye her zaman luıuın gör· 
lAzımdır. devam edflemez. Şu kadar ki bu mlk. dugu takdirde memurlarını ve ta:;li')'e ve-
Mıidde 76 - Heyeti umumiye ka- tara baliğ olduktan sonra sarfiyat uıifini ifa eden meclisi idare azasını az. 

rarları aleyhine tarihi sudurranndan icraslle ihtiyat akçeslnın miktarı te- !etmek ve yerlerine diğerlerini tayin et· 
Uç ay zarfında şirket merkezinin bu- nezzUl edecek olursa tekrar temettU- mek salahiyetini haizdir. Keza ıasfiye es

lunduğu mahal mahkemesinde heyeti attan tevkifat icra edilecektir. nasında he)'eti umumiye tasfiye memur· 
umumiye zabıtnamesinde iUrazlan Madde 88 - Hisse senedatının ih· farının teklifi üzerine fı::;hi şirket hakkın· 
teSbit ettirilmiş olmnk şaı tile muhıı· raç kıymetleri, kıymeti muayyencsln. da ev~clce itıihaı: edilmiş olıın kıırann ip· 
1 f kalan ve hakkı reyini istimale mU den ziyade olursa fazla! kıymet lhti· tıılilc tasfiye memurlarının wıilıiyetlerine 
saade cdllmeyen tılssedaran ile şahsen yat ttkçeslne ilave olunur. nihayet vererek yeniden bir mec}.jşj idare 
rncsullyetleı1ne karar verilen meclisi Madde 89 - ŞirkeUn zarar etnıe- ve mürakıp intihap edebilir. Bu takdirde 
idare Azası ve mUrakipler taraundan sinden dolayı tenakus eden .sermaye- fesih kararından sonra hissedaraıııo ga}'Ii 
ikamei dıı.va edilebılir. Ancak Jşbu nln llmıallne ihtiyat akçesi klı.fi gel- eşlııısın iktisap ellikleri hukuk mahfuz ka· 
davanın su! niyetle yapıldığı tabak- mediği halde zararın tamamen te!Af •• hr. Taı;fiye C5nasında §irketin menkul ve 
kuk ettiği takdirde bu yUzden hasıl sine kadar hissedarane temettn tevzi gayri menkul emvali )ine şirket şahsiyeti 
olan maddi ve hakik1 zarar ziyandım olunamaz. mane-.iycaine ail olup hissedarandaıı hiı; 
itiraz edenler müteselsilen mes'uldlir. Madde 90 - İhtiyat akçesı boheme biri işbu em'al üzerinde ~ahsi hır hak 
ıer. iUraz Uzerine mahkemece ve- hal nakit olarak hıfzolunacak ve bu iddia edemez. Tufi>enin devam ettiği müd 
rilip iktisabı katiyet eden ilanın bir naktt Ticaret VeklUetlnce kabul olu· del zarfında heyeti umuıuiyeyi tasfl}e mc
sureUni meclisi idare derhal tescil nacak emin 'bir müesseseye tevdi 0 • murlen ve murakiııler ve lüzum sörduğu 
ettirmeğe mecburdur. lunacaktır. thtyat akçesinin her za· takdirde Ticareı \ ekilcti içtimaa davet 

Madde 77 - Adi hisse senedatın- man nakte kabili tahvil devlet veya ederler. 
dan gayrı muayyen 'bir nevi hisse Tilrk tjlrketleri esham vo tahvili iş- Dundan başka serınayci ~irkeıin ')üzde 
senedatı sahiplerinin hukukunu nıuh.I Ura edılmek 6Uretile de tenmiyesı onunu temsil eden hisscdaran tarafından 
olmak üzere heyeti umumlyece itti· caizdı.r. İhtiyat akçesi ve amortisman lalep vukuunda ta:ıfi)e memurları lc;ya 

haz olunan kararların muteber olabıl. bedeli olaıak ayrılan mebaliğin balı\. murakıplar heyeti ıımumiyeyi iı;timaa \e 
mesi mezkur hisse seneclatı eshabının da tayin olunan sureUerden blrlle bunlar tarafından irac edilen lıufü.atı ruz. 
altmış üçUncU maddeye tcwfikan he· istimnlinl heyeti idare tayin eder. nameye iılıul ctıııiye mecbıırduı. Tasfiye 
yeti umumiye halinde btl'içtima itt;. l<'evka!Ade ihtiyat altçesini heyctı muıımclat ı bir seneden fazJa dt·,·aıu l')lı> 
hıı.zı karar ederek tasvip ve muvafa· idare milnasip göreceği şekil ve suret dli;i takdirde tasfiye heyeti şirkctiıı mııa· 
knt etmelerine vabestedir. le istimale sal.ıhlycttar, hatttı. blr melıit ,e lıcsalıatını mühl.'}yin tanzim ede. 

Madde 78 - İşbu esas mukavele· devrci hesab!yenin hasılatı, hisseler"' eı:i;i mmc:udat ~c mmaıeııe dcfterilc bilıin· 
namelerde icra cdılecek her nevi ta· temettll tevzllne kAfi gelmediği tak- çoyu tevdi etmek ve tasfiyenin ikmaline 
dllllt meclisi idare tarafından Ticaret dlrdcı fevkal!de ihtiyat akçesinin de mani tl'şkil eden l'Sbahı arzctmek uıere 
Vekaletine tasdik ve sicilli ttcarete k;timali eaizdır. be)ctİ umumiyC)i iı;ıimaa d:nct edecek· 
tescil ve alelClsul ilAn cttırlldıkten son Fcvkal!dc iht yat akçesi tedrici su. tir. Ta fİ)e esnusıııda aktolunan he~eti u· 
ra mer'i ve nafiz olur. rette sermayenin itfası için dahi ıs- munıi)l' iı;timalarına ııit zalııınamclcrin 

Madde 79 - Heyeti umwnlyclcrde tunal olunaıbılir. 
1
5Urot wpa huhisaları mutc.bcı olııW; iı;iıı 

Maddr. J07 - .:)rkct i taıioıik idare .. ia· 
ee ita kılınacak niımuoP!İne ıevfikBD her 
enc·muamelılııııa dair bir istatistik <ıctıe

lı lanzım ı:c \ d;ıfüıc ıakdım r)liyccaktir. 
Madde 108 - Şirketin biliınıum me

murin ve mu ıalıdl'mini Türklerden \C ter· 
cihan Ticarn wckttpleri ıııezualanudaıı 
murekkep olacak \e ııncak baıı mütehas
sıslar Ticarrt \ ekiılelıniıı mlİ•aadt:iilc §İt· 
ketçe muvakkaten iitibdam olunabilecct. 
tir. 

~laddc 109 - Kanuna \C işbu t'•llı. 
muka,clenameyo muga)ir •c f~i ~irketi 

mucip ahvalin tahakkukunda Ticaret Ve
kaleti tarafından feı;ftı da+-ası ikame ahı· 
nur. 

M 'lı lılıae 1928 
Hauaı zade lelımct Tahir, il)'lls zade 

!;>uknı, Nuh zade Mehmet Vasfi, Sifüt.ireii 
zado Muharroın, Diırııığ zade Murtaza, Ca· 
taldı mk: Zeki, Ağlacı zade addı:, S..tçi 
zad' Zihni, Duhani zade t'rıtah, ÇiilUICd ı.a 
de Şizhü, Cüpdi zııdc Mdımet Sıtkı, E
mir Ali zade ilacı i~mail, )iızba,ı zade 
Ali Hııa, Abdi Ağazade Mehmet "Ve Hafız 

Riişıü, ilacı Durmuş zade ~luzııfler, Atı· 
ulluh Efendi zade iT u eyin Fehmi, Lelıle· 
bici zade Hakkı, !'ipııhi zade İ~met, Alıcı 
zarlı ., ükrti, no} acı zade Mehmet Fahri, 
p, nbcd zath• Aıif, Arapkirli zade Kemal, 

ıılızade lrh, .Bo)acı zade Ahmet, Terzi 
Hacı Yukup ıadc Ahmet, Koca Vdi zade 
Hafız Ahmet. 

Yeni Şekli: 
Ticaret Türk 

Anonim Sirkeli 
Statüsü 

Birinci Fasıl 
Te,ekkll 

• ::miES:::ıİSl.ER: 
Madde l - İkinci maddede yazdı 

maksatlarla tuccarclan llattatzade Tahir, 
İlyaszade Şükrü, Nulızade Mehmet V~i, 
Sifüıirelizade Muharrem, Danağzade Mur
teza, Çaıaklızııdc Zdd, AS!aeızade :::-adık, 
Saatçizade Hacı Ziluıi. Duhanizade Fet· 
talı, Çimıecizade Hacı Şükrii, Küpelizade 

ehmet, Eıuiralizadc llaeı İsmail, Yüz. 
lıa.ızade Ali Rıza, Abdiağa zade Mehmet, 
~e Hafız Rüştü, Hacı Dumııı~ zade Mu· 
zaffcr, Ataullah efendi zade Hüseyin Feh
mi, Leblebicizade Hakkı, Sipahiudc İe
ıııet, Alıcızade Şükrü, Boyııcııadc Mehmet 
Fobn, Pembecizade Arif, Arapkirliza:le 
Kemal, Nu!ııode Salih, Bo)acııade Ah· 
met, Trr.ıi Bacı Yakup zade Ahmet. Ko
ca \ 'eli zade Alımcı ile i~hu ı;iıaıüyc le•· 

!ıkan çıkarılacak ak6İ)oıılarm sahipleri 
nr.ısıı•da lıir Türk (Anonim eirketi> tct· 
kil ı.luıınıu~tur. 

MAKAT:· 
Madde 2 - Şirket aşağıda yazılı mua. 

!l'cleble i~tiı;al otmck iizere teşekkül et· 
roi~ıir: 

a) Mali, ticari, stnai \e zirai her nevi 

te,cblıü~lcrc Hı iıı.aal taalıhullcrine giri§
mck. 

AKSİYONLARIN FERACJ: 
Madde 8 - Aksiyoıılarw feıağı. fıiriğ 

' e n'ıefru~uırile>h H"ya kanwııü vekilleri 
tarafından iwa edilmif bir be)-uııamc 
uzcrine idare meclisi kararilc icra olunur. 
Bu brarı mateakıp ferağ ımtameletiaiıı 
firket defterine kaydı lbu11dır. 
AK-İYONLARIN TECEZZİ KABl>L 

i."TMEMESİ: 
Madde 9 - Akw>oolar firket nazaruı· 

da teceui kabul etmeı. Şirket her nııiyon 
için bir ahip tanır. Ak&.iyoııu 'birden 
ziyade wılpleri varsa bunlar şirkote kar· 
ı:ı olan lı:ıldarını ancak mÜDterek hir DK.İ· 
meesH vasııuile kullanalıilider. Bu mu
meioiil şirket nuarında medtiır abi)·onun 
aabihi add<ılunur. Bir abiyoaua mülkiye. 
ti ite inllfa hııkkıu:ı. tialıip olanlar ayrı 
a)n şahıslar o!d°"'U takdirde !Mınlar da 
~irkde k&fll haklarını miijterek hir mü· 
me!Sil •'IMtr.ile kullanmak meobariyeritt
dedirkf. 

AK İYON SAHiPLERiN'i MESULİ-
YETİ: 

Madde lO - Aksiyon ııahipki UQk 
malik oldaklırı ıbi~rıların bedeli miktı· 
rınca mf'-M.ıldurlor. Kendile.ıine taahhüt ve 
imza ettiklt!rİ mada kabul et~ oldulJarı 
nakdi taahhutler miktarından fazla bir mc
euliyet yükletilenHıZ. 

AKSiYON SAHİPLERİ iu; Mİ RAS· 
ÇILARI iN \ E ALACAKLILARINİN 
\'AZİYl"Tİ: 

Madde 11 - Ak,,i)ona uıalikiyct, i~u 

ftatu hül'iimlttine 'e uınumi !~et karar· 
farına m~afakati tazamatiin edt.r. 
Tcınetıü 'his!6S ihtiyat akı;deri utRrin· 

deki ım1btemd lıaklar da dahil oldı$ 
halde bir aksi) onun temin ettiı;i bildimlc 
hukuk ve tahıııil edect.ği borçlar o aksi)o· 
;nuıı eabibine aittir. 

Bir aksiyon sahibinin miraeçıları \"e)'ll 

alacaklıları hitıJ>ir "esile ile şirketin ida
re i~lerine müdahale edeıııiyecelcleri gibi 
citkctin malları üzerine haciz konmasını 
\•e bunlann ı;atılığa çıkarılına ını iffere· 
meıter. Haklarıın ~ifa hnsueunda şiıirn· 
tin muhasebe defterler! ile umum! lıcyet 
kararlarını kabule mecburdurlar. 
AKSİYON SAHİPLERİNİN İKAMET

CAHLARI: 
Madde n - lkr ak!iyon sahibi şirket 

merkezinde ~ oirketin şttbelm bulu· 
nan mahallerde kanuni bir ikametgih 
g&terrnere :mecburdurlar. Aksiyonlardan 
dolayı şirketle aksiyon sahibi arasında c~
rerarı edecek nmamele için şirket mcrk~· 
zinin bulnnduğıı ~ ikanıetgi1ı mahallı sa· 
yılır. 

SEU1AYE l AR'ITIRIL~IASI: 
Madde U - Umumi ht")et tirkel Mr· 

mayesini )etıiden ak ryon çıkarmak 611• 

retile bir VC}a bir kaç defa arttırma)a 

salihi)·eturd ır. Ancak ı.ernıayenin tamam ı 

tah~il edil mi~ olmadıkça ymiden arıt ırıua 

kararı verilemez. Sermayenin arıtırılınbı· 
na karar verildiği uman aruırılın kısmın 
tamamen taahhüt ve imza altına alındı
ğına vC)a dörtte bir •eya fazla ının tah· 
sil olunduğuna müteallik muamelelerin ic. 
rı edildiğini bildiren vesikaların idare 
meclisi ve murakıplar tarafından müşte
rek bir beyanname ile Tıcmıt Vekiletine 
te\·di edilmesi laumdır. 

(Soa• yarımı .......-.t; 
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YANGIN SÖNDÜRME 

AKTAÇ 
Cihazını 1--tanbulun bilümum otel , apırtnıan, ardi)t', drpo 

\C garajlarında bulundorunuz. 

Bilıimum itfıiye Ie.,uınıı nıülcahbidi 

ŞAKİR 
AKTAÇ 

Sirkeci, Antalya ifan :\o. 19 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - ~levcut k~if \'C pl6nı mııcibincl" idaremlün Şcms.ipa;a bakını c .. i tı ığı· 

ı:oağının tamamlanm.1,ı İ)-İ paı:ar1ığa konll'.U!tut. 
il - Ktıif bedeli c599.50 l'.ra, yüzde 7~ muva\;.kat teminatı -c11,%" liradır . 

l ll - Pazarlık 2.9.941 sah ıünü 11,05 saatte l\.ahaıı~ta h:,·a.ı.:ım -:uhC!-indck 
a.Jıın lı:.omb.yonunda yapılacal..tır. 

l V - Ke~if ,.e pli.nı Wı.ü ı;~cn ~u Lede görüleLilir. 
V - İ~tt"kJilerin pazarlık için tayın olunan gün "e ıaatll" lanuni ,,.~a.ili. 'C 

~i.ızdo 7.3 ;:U\.'rome para~ite blrlil..ıe mezki,ı kombyona müracaatları. t:'661J 

Devlet Demiryollan Umum 
Müdürlüğünden: 

Lı"e mezunlarından memur alınacaktır. 
llaydarpa~. Sirkeci, Anlı.arıt., BalıL.e-ir, Kayseri, Afyon, Adanı, ).[alat)a, it

dl:ir, Erzurum i~etme mcrl..ezlcrind~ 25 eyllı.l 9-11 tarihinde tıaat 1 ~ de imtihan açı· 

lacaktır. 

Cirme :artları: 
A - Türk olmak ve Tiirliye Cümhuriyeti tabijyetini haiz bulunmaı... 

8 - Li:!e mezunu olmak. 
C - Yapılacak muayenede :uhhati ~imendiler hizmetine eh·eri~li bulunmak. 

O - Nüfu~ tezkere ·i, 
E - Terhis edilmt1 ve a~ler1ik !lon yoklamasını yaptınnış olmak Y(')·a a .. kf're 

celbin~ en ıu bır tiCDC:-İ bulunduC:u.na dtlir mcn&up olduS,u a;lı.erlik ~uUc:ıindcn '$-· 

aikuı olmak. •.... , 
F - :\fek.tep diploma~ı 

H - A~ı kağıdı 

İ - Poliı.t.en ta~dil..li doğruluk ki;ıdı ' • 

i\. - Yetim maa~ı var~a cü.:danı, yoı..,a olmadığına dair v~iL.a, 

L - Halen bir '"llifede iı.e muvafa.katnam.e bfr yerde çalı:mı~ .. a bir güua 

ili:iii olınadıaına dair \~İkaları bulunmak. 
/ )f - Evti hıe ~lenme cüManı. 

)füracaatlıu 18 e,.lül per~mbe günü al,.mına ladar itıtenilen "·e~ikalcnla 

birlikte hlctme müdürlüklerince kabul ol1ı1nacaktır. Bu tarihten aonraki müraedilt· 
Jar kabul ohmruaz. (6008 - 7571) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
EMU ~Yo. 

Türkiye dahiliııde: 
ilfeı./ı;i ı:e et.saf• Jlfiktar 

kı)nıeıi 

Lira 1\. 

1 ı77 Samatyada SancakN.r Harrettin mahallesi C"ki Pamukçu Tatyo~, ye· 
ni Pamukçtt Mllal C1lk.i 5, yen.i 7 aayılı hane. 735 -

ı ;r; Kwn4apı, hit-ncı H~J.ntd P1q4 ma"aUesi Haı·u::.lıt. hamanı ~okak 
e.M.:i. 49 yeni .>.1, pafta 113, oda (#>,parsel 2 şayılı 8.i metre murabbaı 

o.ralı&ı •lıın •"-.~fi ev J b80 -

J .l.38 Kadtloüy Ra-~ malı11ne5i Söküılüt;e§me caddesi esl•i 18 nıüker-

rt!r, reni 269, 2il ada 232 parstt. 6 MJ)'ılı 13/,/XJ metre murabbaı 

altr!WUı iııkkm~ı olan. ba•t;eli alı..~p eııUe. 2/3 hiuesi, 9.58 -

lbl9 Jk,olla. Çuloır molıalle!Jİ KtUaku.rum $1JluzJ.:. tJki 19, yeni 23, pafta 7, 

etfa 303, pa:rıel 45 •)·ıh 46 metre nıurabbtıı etıin. 1 ·4 hi.ı~si i 48 

li'MJ i ·sJ.iUJtJ.r, Pa.:arb&fı nuıhal/e$i e.Jki Toprak, yeni Boybeyi $Oka/;. ('.~ki. 

.11, )eni 40, 40_ l, 40 2 toj 40 sa)ılı 287.28 metre nıurabbaı ev 518 
1873 Bii,-ıiJ.:AJo, Cami M1JhalleJi. Çarkı/W-k caddtJi )·tni 9, pa.fıa 19, ada. 

18o f"H&el 1 "'~·ılı 1556,SO metre murabbaı ar•nı1ı 7ı 9 lıiutsi. 968 
J 1ı11 Ku::&Utv:llk İcadiJe caddesi t5ki. 39, 41 yeni 43, 45 stıyılı nıaa· 

btth(e iki dii).kônın 20 61 hissesi. SJ!J 

2177 J::.minönü llocara:;a mahaJJe.,.i, llocapa-;a hanı yeni 53, 2, 4, l, 3, j, 

ada ll, par~l 5 ~ayılJ kapı methali, meydan ve münhcdim oda ma-
hallerinin 8, 16 hi~~eı-i. llOJ 

21% Dı·yoglu Şthit ~luhtar ma'halbi Çöplük t;~me~i tı0ka.k eski 11, yeni 

16, paha 8, ada 386, par!Cl 23 !&)ılı 50 mt"tre murabbcı.l L.agir e'in 
l 2 hi~scaı. 990 

!:! \99 Beyoğlu Ki.tip 'ıu~ta(a çelebi mahalle~i ÇuL.ur çeıme ... ok.ak e1ki ı. 

3 )'fnt 1 ıayılı 56 metrl" murabbaı kip:ir hanenin 96/.304 hi eı-i 762 -
2.>4~ Ak .. aray \1uratpa,a mahalle .. i Kazgani Sadi camii "e Yekta Efendi 

ııoJ..ak ~ki 6, yeni 10, 10 1, taj. 10. 1, 10 2 t;a) ılı 1536 metre n1urah· 
bat lulübeli hobi.anın 9 30 hi-~e~i. 970 -

:?673 Eminönü Bcyaııt mahalteııi !\taka çılar dokak e--.ki 61, yeni 57, paf

ta 133, ada 227, parsel 20 &ayılı 10 metre murabbaı ü~tünde oda!ı 
olan k.i!rıir di.ilı.J..inın 110 '360 hi!ııeci. 778 _ 

~ Gedikp~. eski E~r Kemal, .)'t'ni mimar Hayrl"ıtin mahaHe .. i Tallı 
L.u)u tokak eski 8, )'ffiİ 11, pafta 77, ada 201 par""J 4 l·ılı 30 ınet
rt' nuırabbaı kibir horap di.ikUn. c53 numaralı mülh. l~hine ha"a 

haklJ vardır.> 99() -

2681 Gedikpa,a. miınar llıyrettin mahılleı-i Tatlı ku)u 90kaJ... ~~ı..; ıo, ye-

ni 16, pafta 77, a.da 201, par~eı 5 Ulılı 30 ll"M"lre murabbaı harap 
düllin. t53 numaralı nıülk lC"hine ha, .. a hakkı 'ardır.> 990 ~ 

2715 Jo:ıninöni.i Şr}h \lthmtt .Gfylini nlıhallr&İ J..omUrcü ~kak r!-ki yeni 

~1. paft4 18, ada 406, p.ır~ l 26 .;ayılı Ş.ptı hanı derununda J...;i,. 
~ir oda c106 ada, 8 p.tr~el dört metrt'den yarı~ında kadimen mü· 

t'Mlt!ı in1aat ha.kkı '" 237 numaralı ıapu J..ütüğune nauran diger 
numaralarla mli~tcrel..ıir.> 1000 _ 

2731 Galaıa Suttan Bt)"aııt k:ema.nl"§ maballf'~i J\ıcrıtnlık fuın ~ak e.;ld 
)"f'Dİ 4 Sa)1lı dfil..lı.ıi.n ve odanın 601 / 2880 hi~dinin td..rıı.r 21. i2 

hi~. 218-
2789 Be)"Ot:lu Btılblıl mahalle i gölba~ı t-0kak ~ki 18, yt"ni 55, taj 55, par. 

ta 43. adtt S66. par f'I t6 ~ayılı 57,50 ntt'fTe murabbaı ıh;ap ev 6-;"J _ 

27?6 E.minünü K°f'nıalpa'a mahalle;.İ Fethibey cadde~i e4.i y4"ni ll, }"ı.afta 
188, ada 913. parM"l 86 ıo&Jılı, l8mctre murabbaı düklin 630 _ 

28.ı.3 Faıih, Ftnf'r Abdi Suba~ı mahalletoi İncebel ~l..a.k ~ki 82, 81, rn 
rı;li 80, yf'nf 82. taj. 82, a.t, pafta 261 ada 2'.262, parı~eJ 48 !-ayılı 1% 
nıeıre murabbaı bahçdi aftt.ap evin 1 ·ı hi!lM"o<İ. 

2873 Beyo;ıu 5'-hit . luhlar malıalleti Ta\lla ııol.ık. e1.-ki :ı, yeni 8. taj 6 
719 -

sayılı 60 mrtrr murabbaı kigir ev 1108 _ 

) ukanl;ı. adresi '"e taf!>ilıitı ya.:ıl~ ııyri meokuller Pf'JİO para ile \e aı·ık 
•rttırmıı. u"ulil~ atılaraktır. 

'lliıa~edf1e fı:ıirak ~lt't:d.ler mul.idder kıy!llt'!İn ~ litde ouu ni ... beıinde. ,,.. 
minat yatırınaları ldzımdır. 

İhale .ı.9.911 Jl('tlembe günü faa' ondadır. Satı, e~natında \.l'riJ,.n ht>ı.!ı·l 
mukadder l..ıymf'tİ l:t'Çotİ#İ taldirff .. trminat akçNıi d'"rhal arltırılınıyarJI: ihdle ki· 
nıin uhtt!-ine u·ra edilir"e tenıi."at akı;tsi ona ikmal ettiri!,•ı·,.lıir. 

İıteL:lilerin pey akı.,eıı, n:rus t.-!J.iaeıi 'e üç lı.ıta l0trıjr11fla bir!il r bildiri
len ıiın Ye uate l.sdıtt ıuhemu em.ilik ~'Yiıı..ine gelmeleri. f891 _ ~) 

VA.l" A~ 
------------------------------ ------ ~9 • 8 • 9U 

Emlüfşln Mlbfm 
Satışları 

1 - Taksimde Fiat garajr arka
ınnda 3600 M:?. kıymetli bir arsa ı,a
hhktır. D.nı 618. Galatasaray Ko,e 
Ap. No. 6. Kat 2. Tel: 49010. 

2 - Küt:ükyah istasyonunda mtıh
tellf eb'atta müfrez kıymetll arsalar 
sahhkhr. D.n. 609. 

S - Cihangirde 5 kattı denizi ıo
riir konforlu beton bir aparttman sa
tılıktır. D.11. 608. 

-ı - Fındıklıda kA.rglr tki kath bir 
apartın1an r 4500 lira.la. acele satılık
tır. D.n. 607. 
---::~~~~~~~~~-! 

5 - Bon1ontlde konforlu büyi.lk 

1 

bah~·eJi beton blr 'ıua sahhktır. D.o. 
60~. 

6 - 1\ ı,anta,,ında Te,vlkiyede 6()() 

:l'I'!, bir arsa &&tıhkhr. D.n. 60S 

7 - Şebı.adeba,ında. 5 daireli, bü
tün konforu h&\'J geni' bahçen, tram_ 
,·ay caddeı;lne 'e denize nezareti o

lan kirglr bir apartıman acele satı
lıktır. D.n. 800 

8 - Tophanenin tramvaya gayet" 
yakın IJl bir yerinde çok mükemmel 
bir tart:da tn,a edilmiş kA.rglr ve iyi 
lrath dôrt katlı bir apartıınan acele 
satılıktır. D.n. 614.. 

9 - Beyoğlunun merkezi bir ye
rinde yllzde ::tekiz randımanlı 6 daire_ 
li kHrgfr bir apartunan batılıkhr. 
D.n. 596. 

10 - Beyoğlunun en Jyl bir seın
tlnde tramvay caddesinde bütün kon_ 
toru hali 4 katlı beton bir apartln1an 
altında dUkkin Jle beraber satılık
tır. D.n. 531. 

11 - Tophane caddesJnln merkeLi 
bir yerinde asgari yüzde on lratlı tki 
katlı kl\rglr bJr dükkıin acele satı
lıktır. D.n. 601. 

f ' VAT AN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci • 
3 üncü • 
4 üncü • 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 
50 

' ~ -~; ~· 1 . t . 

Güzel, 
Sağlam 

Ve İştahlı! 

Çünkü: 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten 
SANIN dit macununu kul· 
lanmağa, SANIN dit macu· 
nu ile gÜnde üç defa diıle· 
rini fırçalamağa alııtınnız. 
Gürbüz yetl§melerini temin 
elmit olursunuz. 

Eczanelerde, büyük Itriyat 

mağazalarında bulunur. 

. . 8' 
ŞLŞLI HALKINA 

'.\IubHinuıleki TERZİ E\ İ\;fz 
uaklara gitme-ksilİn her i1--tediğini

Li temin f'dtr. 
Bomonli İHa~yenu 189 

I 
Devlet Dcmiryollan İlanları 

------
i~letmem.it ihtiyacı için sa.tın alınacak olan Te qaiıda cetvel halinde yerleri, miktarları, muhammen bed~ 

mu\·akkat teminatları ile müddetleri yazılı dört kalem bala6lın, hizalarında gÖ!iterilt·n gün ve saatlerde, kapalı 
Jile, Afyonda yedinci i~letnıe müdürlüğü binasında ek&Utmeleri yapı]acakttr· 

Bu i~l«e girmek İ!tiyenlerin cetvelde a;ö!lerilen muvakkat teminat He kanun un 
cetvelde gösterilen günde eksiltme u.atlerinden bir 6aat e,,·el ve u,,ulüne tel"fikı:ı.o 

tayin ettiği vesikaları ,.e tek~ 
Afyonda yedinci i:letme koaıı! 

ıı:.li;;in(l \"ermeleri liıımdır. (f,jl)ll 
Şartnameler Afyonda yedinci i§letme müdürlüğünden para1'ıı olarak alınabilir. 

~~~~~--.-~~,--~---,-~~-.-:-,----,.,.............,--~~,.--~---__/ 
~fuvakkat 

teminat 

miktarı 
Ocak yerleri ve kilometre 

Çay - İ!haklı araM 
Kim. 227 

l\leydan - Pınarbı,ı 

1'lın. 395 

Karalı;uyu istıayonu civa· 
rı ve Balıı.dıı - Boı.anö

nü Kim. 434 

E:me - U~ak arası muh
telif yerlerdeo 

)liktarı 

'13 

8000 

5000 

8000 

10000 

~13 muham- ?tfuhammeu 

men bedel bedel tutan 
kuruş Lira Lira 

180 14400 1080 

170 8500 638 

170 1020 

125 12500 938 

ANA - 1LK - ORTA ve LİSE 

l\lüddeti 
AY 

8 

8 

8 

8 

Eri<ek BOGAZİÇİ LİSELERİ 
Arnaı'Utköy .. .a. ramvay Caddesl: Çiltesarayla.r 

Kayıt için hergün 10 dan 17 ye kadar mektebe mliracaat edilebilir. 

Telefon: 36 • 210 

I lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici askeri 

A!fağlda yazılı mevadtn kapa.lı zarfla eksiltmeleri hl.Zalannda. yazılı gün, saat ve ma.halleıdıekl 
satın alma ıkomlsyonlarında. yapıls.cakbr. Taliplerjn kanunt vesjkalarile teklif mektuplarını ihale 
rinden bir saat evvel ait olduğu kom;,syona vermeleri evsaf ve ı;ıa.rtnameleri komisyonlarında. görUl~ 

Cinsi. ~/ilı:tarı. Tutarı Teruinau İhale sünü .saat ı..e nıaMlf1 

Sade yağı. 
Koyun eli. 
Odun 
Kuru ra~ulye. 

Kuru ot. 
Patateıı;. 

Er kundura~ı 

Er kıındurıı~ı 

San1an. 

1.:ilo 

32,000 
'1-0,000 

1,500,000 
80,000 

3..-0 000 
50,000 

Çift • 10,000 
(ift 10,000 

450.000 

lira 

--.--
55,400 
24,000 
28,125 
13,600 
21,875 
6,500 

92,';00 

100,000 
22,500 

Lira 

4155 
1800 
2109 
ıo:ıo 

1641 
l88 

5875 

6250 
1688 

15.9.941 
18.9.941 
18.9.94! 
18.9.9-11 
18.9.941 
18.9.9-11 
15.9.941 
22.9.941 

19.9.941 

16 
16 

10 
12 
il 
il 
16 

16 
16,30 

Kayeeri. 
Balıkooir. 
) 

) 

) Çorum 
) 

Erzurum 
Balık bir 
!lJJlit Akcak•C',.,., 

(980 - fO"' 

Aşağıda. yazılı mevadın paza.rl ıkla eksiltme_lert ~iularında yazılı gün, !~at ve mah&Uerdeltf,..-f 
satınama. komisyonlarında ya.pılac=ı. ktır. Talipleruı bch vakitte ait olduğu komıayona gelmeleri. S 
şartnameleri, komisyonlarında görUl Ur. 

Cinsi Afiktarı Tutarı 
kilo Lin 

Teminatı 

lira 
ihale gün, """' .. ~ 

A.". Sucuosl u Kuru ot 

jii•iiiiiiii•liliiiii•iiliiiliil~=:::::::::::::: Fotin, çift 

540.000 
10,000 
6,670 

18,900 
92,500 
61.698 
10.000 
16,200 

92,500 
121,19:! 
JS,600 
7%,023 

30,429 

1418 
ll,750 
86i0 
112; 
121.) 

J.750 
7310 

26 9/941 
5/9, 941 

5 9/!l-ll 

lll9/9·11 
ıı, 9 ·941 

5 9 941 
Z7 '9 9'\I 

lı 9 9-11 

10 
10,30 

il 
ıo 

En unun 
Erıurum 

Erı:urum 

Ardahan 
Arda bu 
Erzurum 
Enurum 
Er.turum adyo Ate iyesi 

:\lüt',.~l""'en1izde tamir edHen radyolarbircr !!<'ne tf"nıinaılıJır. 
Tclf!ra[ adrt>o;İ: Silih, Ca1aıa po~t& kuıu~u 1197. Galata Yo)""·oda e<1ri. !\u. 9 

Nehari Leyli 
,.. Erkek Yeni Kolej Kız ~ 

ilk - Orta - Li~e - TaL .. irndP. Sıra~r\'İler. 86 

'IUJürü - Sabık Şi~Ji TeraJ...li Dirfklörii 'I. Ali lla:;met Kın·a 

nu!'U .. İ)'f'titri: Yabancı dillf'r Öğ:retimine ehemınİyf't \.(•fmı·J... . ıaleUe~inin Hhhat 

\C iııtibatile yalından aW.kadar olmal..tır. Eelı ııtlı•L,.nin ı..ayıtlarını Ağu:-tos 

sonuna. kadar Y<'nilemf'1f"ti lıizımclır. Trl: 11 lJQ 

-------·---------------· Törldye Comllurfyell 

i raa ·l Bank l 
lturulUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk llraa 

Şube ve ajanıı adocll: 266. 
Z1r&1 ve ticari her nevi ba.nka muameleleri. 

Par& blr1ktirenlere 28,000 ~ 

Zlı"aat Be.nkMmda kumbaralı ve lhbanmı tıuıa.rruf heeaplannda 
on az l50 Uruz buluna.n!ara oenede • defa çekilecek kur'a ile A4a#I • 
dal<! pllna ~ lkr&m!ye claıtrtıiacaktır. 
,_ı._ - 4'.0IO -
& • 300. z, ... . 
• • • • ı.ooe. 

ıeo ..ıet l50 lir"'* 5,- -
1%0 • • 

to • ıto • .,,.. • 180 • zo • JJ,JOO • 

Dtıau.T : H-planndaıd po.r.Jar bir aene içinde l50 llrad&n _. 
tı c1114'Dılyenl- lltraml"" ç.ı~ takdirde % :ıo tuı...ııe verıı-ı.tıt, 

ıı:..ıar .....se • cıeta, ıı D>M"t. 11 h&siran, u •TIGI, 
11 Blrlncil<Anand& çek-. 

Sümerbank Sellüloz sanayii 
müessesesinden: 

Yeni veya az müstamel iyi ve derhal işler bir halde ta.::;tikli veya 
JA.stiksiz 3 ilB. dört tonluk karo • seri.sl 3,80 ua. 1 rr.etre uzunluğunda 
on kamyon alınacaktır. 

Heps)ne veya bir kısmına talip olanların son fiyatlarınt havi tah
rjri tekllflerlni 2 f9/941 tarihine kadar Stin1er Bank İstanbul şube~l 
mildürlUğüne vermeleri ilfın olununur. ( 7623) 

' Jo~otin, ı;Ht 

Kuru ot 

Kuru ot 
Kundura, çih 

1 Kuru ot 

Sadc)a;ı 

Sadeyağı 

Bulı;ur 

100,000 
54-0,000 

10,000 
,029,900 

10.000 
48,61)1) 

J.14,900 

2340 
4852 ) 
2"283 ) it 9/941 

9 
10 
10 
1-0 

15 Muğla ~ 
(982 • 

1 * t Doktor •••9'ııı. 18,000 kilo aade yağına teklif rdilen 166 k~ 98 santıın fi' 
lı g<irWd\lğünden pazarltkl& eksiltmesi 4/9/941 gUnU saa.t 15 d• 

O R F A N j D İ S da. askeri salın alma komisyonunda yaptlscaklır. Taliplerin t 
rile birlikte Yalovada. Ta.n otelinde komisyona. gelme~r~ 

C9M • 768) Cfld ve. Zührevi mUteh&U1st 

Beyoğlu Suterazl sokak No. 5 
Nil apartunan 2 el kat Tel t8784 

!!!il-- DOKTOB 
ÇIPRUT 

CIJd'7e .... Z1llıNnJe ııı:tlıdwww

- lle)'othl Yeril - Pı>
wr - : ""' ~ ı:..>kai1 
klStJ'Mlnde Me:.r 1 

' • TY-lr1:::uml 

..... _ Tel: ,8363 --· 

• Dr. ıs. d• • 
TABANTQ 
DABILıl BAftt!pı •• 

llOTIBASJlll 
Tllııel ~ - - 1 

Tel.'930e 

! den 5 • kadar 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dehlliye Miit......_ı 

Oivanyo lu 104 
Muayene saatleri : Pazar 

hnriç hergÜn 2.5. Tel: 2 ~ 69 8 

BAYLAR 
I~marlama gömlekler için ıı.izi mem. 
nun bırakacak bir Liti v;ı.rdu. 

S P 1 R O 
Beyoğlu. Suteraı.iııi No. 6/1 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık 

1400 750 400 158 K. 
Hariç memleketlere: 

Senelik 6 a.ylık Saylık Aylık 

2700 1410 800 Kş. yoktur 
~1eyo gönderilen evrak deree

dlloin edllmeolo iade olwımaz. 

* 2000 adet battaniye alınacaktır· Paıarlıkla okoiltnı..; 119, 941 f' 
nü Mat 11 de Ankarada ~I. l\f. V. Hava Ntın alma komis,·onunda ya 
Tahmin bedeli 20.000 lira kati teminatı 3000 lif'adır. T~iplerin bt~ 
komisyona ;elm.eleri. (862 .. 

Aşıiıda miktarları ya.ılı odunlar !palı zarfla d..Ailtmt'ye konu1P'~ 
leleri hizalarıRda yazılı M.atle:Tde 11/9, 941 Pertembe günü Urfada a,.j.tıf'I 
alma komisyonunda Yapılacaktır. Taliplrrin kanuni ve1ikalarile teklif 
rını ihale saatlerinden bir saat eewel komisyona vermeleri. EvM.f ve 

Arıkıra, İsta.nbal ı.... Amirliii llllın .ılma Xomiıyonlarında da ıörülür· 
!ıfiluarı T1t1.ar, Tem.inalı - 11ıafl 

4-ilo Lira Lira 

9<ı0,000 

9<ı0,000 

640,000 
800,000 

-
34,560 
34,500 
23,040 

28,800 

* 

2592 
2592 
1728 
2160 

ıl 

ı 
ı: 

5000 adet İp saplı kayı9 yular ba~lıS;ı lapalı zarfla ek iltmf'Y' ı 
İhal~ 1 • 9 • 941 Pa.ıartui ;ünü saat 16 da İımitte Ak.cakoeada asktrİ "ı.ıq.t 
komuoyonunda yapılacaktır. Behttinin tahmin bedeli 4 lira ili.. te-mhatıll 

dır. Taliplerin belli ,-alitten bir !Ut evvel kanuni veaikalarile ttk:Iif j; 
larını komieyona ,·ermeleri. E"aaf ve tartnam~i Ankara, htanbul L•· ~ 
leri tıatın alma komieyonla.rında da GÔrü}ür. (~ 

,.-aauı lçta yaz11m1, tıbbi eset 
Kadtıılarda •e erkckknle 

BELSOCUKLUC 
Hutalıiı • Tarif • Tedavi • o tutulmamak çareleri 

Y•aan: Operatör Dr. C.fer Tıyyu 

\. iNKILAP KiTABEVi ./ 

Sümerbank Birleşik yün ipliği vo d~~ 

veF!~?ı.~!~:~" f;:~~~~!~~~ı.:?:h~i~a~~!~ 
5000 adet iı elbi.derin.io malzeme~i olan be.dt'r mü~nıi.ıı tarafırıclıJI 
imaliymi eksiltme ile \"C kapalı urfla teklifte bulunulmak turttil" 
ihale olunarak yaptuılacaktır. İhale 81 Eylül/941 tarihine rktlıf10 
;ünii ı;eat 14 de yapılacal.tır. 

Ta1ipkrin bu r>aatteıı eV\'d tt'ldifleri havi kap.ah zarflarını ınü ~ 
ha.berat seıvi.aine te"di etmeleri ve temioat akçeai olan.it 75 llrarı ııı 
bilinde mU~emiz veıne&inc te\ldi etmeleri ve nÜmıJlle1cri D'°fterdat 
da göcmeltti lizırndır. 

Bu 5000 elbise guru p halinde olarak da ihale ediJebileeeSJ gibi 01 , 
ihaleyi yapıp yapmamalı.ta da serbesttir. 

Solıilıi " Neıriyat Müdüıü: AHMET EMiN Y~ 
Buddıiı ,.., VATAN MAT&USl 


