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~ğustos . bayramından intzbalar: Solda bahriye silıihendazlarımızın geçişi, ortada bir tankımız dünkü geçit r::smind:, s.1gda yfğif Mehmetçikler 

J\klın büyük l 
Kaferi ı 

ao 

A 

1 ' 
bu~~~Ustos zaferini aklın 
tir,~ Zaferi takip etmiş
ıç ..._. af er bu sayede kendi 

··••ıde 
"erıy Yaşıyor ve ısemere 
"~ıı or. Bugün Türk ha

•fırııll da senelik im
~an günüdür. ''A. ---. hınet Emin Y Al.MAN 

r ~l'k tarihi zaferlerle do· 
a'"4ıllıt Udu;. Neden bunların 
I'. <llk~n 30 Ağustos gününü 
'Oı..<tu · her sene yaptığımız 
4!ı4 lt~~e herbirimiz neden bu 
Yac:ıı Uladık? Neden Türk 

lltQ ıgının mi •· di · 
~~e!:~ik? 'b .. nu ye aynı 

ıljtaau Ağustos zaferi za. 
~ O)dll tile bıze en yakın za
·~nı. gu içt n mi? 
~: ;:so' A~bep o değildir, gu-
r "e ~stos, birtakım ya. 
~ere aıarnetıerile beraber 
Jaı1111 nakledilecek, tarih ki

ıt ııe\ti~ Sahifelerine gömüle
~e en bir zafer değildir. 
~ltu sn· taşıyan bir zaferdir. 
y l'etin ~ la kazanılan muvaf
t(u.':ia d 

1
ef ne dalları üzerinde 

~ı aıc~ llladık. Silahların za. 
1~1 ın zaferi takip etti. 

aa: ~a ıı \'e istiklalimizi mil· 
~ 1~retne çarpışıp 30 A· 
laıı. 80 

22 de hedefimize var
ı halic~ Milli Misak çerçe
~\~. ~nde maceralara, ihti
rı:.ııtun Ptak fütuhatına gi
~·111~ Yolları tıkadık, bütün 
~aatıe .~~tık. Bizi kendi 
1 ~ek ~ ıçın maceralara sü
l'eı:n1 tstiyenlerin uzatacak-

tııiıı ıç~re karşı iştihamızı her 
U~·oh.i:yf n körlettik. cTeca

eltı.eı a \'aracağımız hiçbir 
e~ 30 Yo~tur> diye karar 

4: (!~eleri d Agustos zaferinin 
llaaib~ .en Türk milleti 

"lı lUt. nı alsın diye işe ko
l\. 

l(!rgllııtos 'b· • b •ilde gı ı millı ayram 
t ~aın1 Umumi hayat me
ilrııll'ı ıın durması; yalnız 
e " Yallrn ~ . ~ 1 aıtıt aga, gezıp egen-
tl~:ıd' ve fırsat bulmamız 

~~~ı~1 et" Böyle günlerde 
~ hadi Urup dinleriz, her
llttuı seıcnn yarattığı sis

t~ ~ö~u~:.a~ ana prensipleri-
~~ll'ıuı uıun önüne koyar, 
~!) u Yolun bu prensiple-

~ tettiJllıadığını muayene
~11işc ıı. ~ili birliğe daya
~lal'Jıı aykın istidııtlnr var
~lece tasfiyesini iş edini

~ra !'rakı ~illi ufuklarımızda 
l' huı/ ' tam ahenk ve 

/,,_;-~ unı siirrnesini temin 

~~tr~tos b 
1 ı~ını dU aşrarnında, Türk 

ildik §Unmeği de vazi-
1 t, ~k·e .Bundan yegane 

' ' Cümhurigef hüku:metinin sulh için 
sar/ettiği candan gayretler kafi gel
mez de Türk ordusu vazif ege çağrılırsa 
ordularımızın geçmiş kahramanlıkları
mızı gururlandıracak surette hareket 

edeceklerine eminim.,, 

Eden'in 
nutku 

"Türkiye, harpten 
sonra cok müh:m 

' entern1syonal bir 
rol alacak,, 

/ngiliz Nazırı 
irana kat'i 

teminat verdi 
Covantry, 30 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı M. Eden, bu akşam burada 
bir nutuk söylemiş ve bu nutukta 
harbin bır çok mUhlm safahatına te
mas eylemhjtir. 

M. Eden, evvel! harp malzeme:ıi 
1ma1Atmdan bahsetmif ve harp mal· 
zemesi ımalfltı, zaferin anahtarıdır. 
demı111tır. 

lngilız Hariciye Nazırı, Sovyctıcr 
Birliğinin harp malzemesi ihtiyaçlaıı. 
na temas eylemııı ve ezcUmle demiş· 
tir ki: 

<- Gerek SoYycUerın bu ihtiyaç· 
larıııı gerek kendi ihtiyaçlarımızı 

karşılamamız lflzımdır. Bu vazifede 
tekAsUt gösteremeyiz, bu sahada her 
gevşeklik haııbin uzamasını mucip o· 
lacaktır.» 

M. Eden, bil&hare !randan bahset· 
'miş ve ezcümle demiştir kt: 

(De,•amı Nı. 6, SU. 5 de) 

Milli Şeften Maı eşala 
Ankara, 30 (A.A.) - Zafer bayramı münasebetile, 

Reisicümhur Milli Şef ismet lnönü, orduya aşağıdaki tel
grafı göndermişlerdir: 

Mareşal Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı 
Ankara 

Zafer bayramını komutanlarımıza subay ve erlerimize 
tebrik ederim. Tarihi, vatan uğrunda düşüncesiz fedaklr
lıkla ve sayısız şan ve şerefle dolu olan ordularımız, 'bugün 
de milletimizin göz diktiği asıl teminattırlar. Cümhuriyet 
hükumetinin sulh için sarfettiği candan gayretler kati gel. 
mez de Türk ordusu vazifeye çağırılırsa, ordularımızın geç
miş kahramanlıklarımızı gururlandıracak surette har~ket 
edeceklerine eminim. 

iSMET INÖNO 

Mareşaldan Milli Şef' e 
Cenelkurnıay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, yüce 

başbuğ ve Reisicümhurmuza aşağıdaki cevabı vermiştir: 
Daima yüksek teveccüh ve itimatlarına mazhariyetle 

mübahi olan kahraman ordumuza büyük bir eseriniz olan 
Zafer bayramının yıldönUmü münasebetile yeniden ibzal 
buyurulan iltifatnameleri hemen bütün ordu mensuplarına 
iblağ edilmek üzere tamim edilmiştir. 

Yüce başbuğumuzun ve Cümhuriyet hükOmetimizin ICJ. 
tuflarile •bugün en modern sil!h ve 'teçhizatla mücehhez ve 
en iyi bir surette talim ve terbiye ile yetiştirilmiş olan kahra
man ordumuzun sulh ve sel!met yolunda hükumetimizin 
vereceği her emri son damla kanını -dökerek ifaya amade 
olduğunu ve geçmiş kahramanlıkları geride bırakacak bü
yük bir fedakarlıkla verilecek bir vazifeyi k~mali emniyetle 
başaracak kudrette bulunduğunu büyük ıbır fahirle yüce 
başbuğumuza arzederinı. 

Genelkurmay Başkanı Mareşal 
F. ÇAKMAK 

Zafer bayramı 
nasıl kutlandi 

.. • 

Mtnt Şefin evvelki gün Afyon kara hiunnı ziyaretleri Mn.asmda abnmry resimleri 

Ciimhurreisimiz 
Aydına vardı 

Dün Denizli, Nazilliden geçen 
Milli Şef tetkiklerde bulundu 
Aydın., 30 (,\.A.) - Reisicumhur :'\filli 

Şef İaı:net İnönü, bugun eaııt 18 de hu ud 
ttcnlerile Aydına gclıni~leı ve büyük ha· 
raretle kaJ?ılanmı~lardır. Reisicümhuru· 
muT., burada mÜC55C!llll ziyaret ctmi~lcrdir. 

Denirllde 

rıyarak füe müdürünü ve bütün öiret
mcnltti huıunına çağırmış ve iki &CDcdir 
J~tirdildcri talebelerin )Üksck bir kıy· 
met GÖ!tcrmelerinden dolayı kendılcrine 

takdir \e t~kkürlerini hıldimıi~ir. 

?'l"azllllye hareket 

kütlci tarafından ka1Jılanmıtlardır. 
Milli Şef burada kaldıkları iki ııaat zar. 

fında hükümct dairesini ve onu mütcakıp 
diğer müesseseleri gezmi~er \C kazalar. 
dan ı;den heyetleri kabul e)lwt~erdir. 

Rci icümbur İnünü, Nazı1li)e ı;itmck 
Denizli, ao (A.A.) - Bugüo §Chrhnizl Denizli, 30 (A.A.) - Reisicümhur İs- üzere aaat 11 de ~rimizden l)Ttlmı~laı 

oercflendlrcn Reisicümhunnıız "e milli met İnönu, bu ubab 9 da buraya gelmi~ ve halkımızın IC\gi ta.ıdıuraıile uğurlan 
Şefimiz hmet İnönü, Denizli lisesine uğ· Jer \'C istasyonda çok kalabalık bir halk mı§lardır. 

Yarınki sayımızda 

Behçet Kemal 

Çağların 
Sizi yakından alılkadar edecek 

çok gUzeJ bir yazısını bulacak51oız 

MOsabakamız 

~Oğaını rı tayyarelerimizin 
~ ha ... asını bu vesile dü
~~a~. ha a §ehitlerimizi ha
ll)ı ~u ~a mekteplerimizde 

80 aj'u:;tos Zafer \"e Tayyare bay

güven vcrmeğe hizmet eder. 1 zanmışlar ve Türk bayraklarını 1 ramı dün bütün yordda muauam te-
Türk havacılığı hatalar yap- en yükseklere çıkarmışlardır. ı zahUratıa kutlanmıştır. Ankarada ,·e 

tı, vakit kaybetti, fakat bugün Havacılıkta elde ettiğimiz te- lstanbulda yapılan mera!llm çok par- ============ 
doğru yolu bulmuş ve tam hızı- rakki, iyi usulle çalışmak, işleri lak oımu,. ayn<'• onblnlerce koylli
nı almış bulunyor. En bilyük iyi kurmak, ideal namına olan nün , .e 28 vUAyetten &"elen heyeue. 
itinalara, en esaslı çalışmalara, çalışmaları fena usullerin çerçe- rin ~ttraklerne Dumlupınarda mu
en fazla fedakarlık ve cesarete vesinden kurtarmak şartile anam tezahürat yapılmıştır. Bütün 
ihtiyaç gfü,'teren bu sahada Türk azminin her dilediği saha- bu ınerulmlerln tafsilatını \e !iuretl 
Türk gençliği cidden yüzümüzü da azami muvaffakiyete vara. mahsUMda Dumlupmara gönderdiği· 
ağartacak bir imtihan geçirmiş- cağına en kuvvetli delildir. ınlz arkadaşımızın ,·erdiği haberleri 

~qıqa harnplannda, hava 
il ~ h a\'a imalat yerle
,.aı •hıac~v!l hatlruımrzda 
~ tıa111 ıgını yükseltmek 

ıh. 1 bııcıi~n minnet ve ala
~tk ekten ibaret de-

b t. ı~a Vacı}ı,ı;.. b" t·· . 11 
~ 1.1 ld· b' u un mı ete 

. il teknit· Havacılık, en 
\-r fa.ııa b\· en büyiik cesa
~~ ruh sa ~nye rnukaveme
l1-j il bir labetine ihtiyaç 

llıtı ~ha~aha -olduğu için 
~ c h~rı. hea ~~çireceğimiz 

a~'tnıı r gırıştiğimiz işi 
hakkında . .bize 

tir. Adet bakımından ihtiyaçla- Demek ki 30 Ağustos mazinin be,ınct sayfamızda bulacaktıınız. 
rımız çoktur. Fakat ruh bakı· canlı ve kuvvetli bir hatırasile 
mından, kalite bakımından, i.?e- yarının yüksek bir idealine ait 
al ·ve ce_:>are"t: b~kımından Tuı,:k emelleri birleştiren bir gündür . 
havacılı~ hıçbır . memleketın Bu vesile ile 30 Ağustos şehit
havacılıgından gen .kal.rnaz'. !erini şükranla anmak, milletin 

Havacılanmız en ılen inkışaf .... ·· agvarta T .. k h ı 
sahalarına sevkettiğimiz öncü- ~zunu . n ur avacı ı-
1 · · d. H · ·r 1 . . gına da mmnetlmizi bildirmek 
enmız ır. epsı vazı e erınm t tl bir bor t 

asa.Jetini kavrıyarak çalışmışlar en a 1 ç ur. 
memleket hesabına davayı ka- Ahınet Emin YALMAN 
' 

r " 1 Milli~iyango 
Kazanan num::ralcr 
3 üncü say/ amızda 

Bir kaç satır!a: 

Havacılık haftası 

80 AğUlltOflta ~ılacak olan ha

vacılık haftası mUna.oıebetlJe. An

kara ı.lnemıwıları bu hafta zarfın

daki habılatlarının yüzde ylrınt be

tini ha,·a kurwnona verec-eklerdlr. 

Şllpbeslz bu, takdir ve teşekkür

le karşılanacak bir keyfiyettir. An 

<'.ak bu teberrü ı,ının a&ıl sinema 

mel lmlnln ~n hararetli blr haf

tasmda yapılması ve hatta tek

rarlanmaeı temenniye pyaadır. 

Sual No. 1 - 12 
Sabahtan akşama kadar hazır yemek \'O hiç faydalı ,.e <'ldcU lşJe 

meşgul olmamak şartllc bir zengin hayatını mı <'.azlp bulunıunuz, yo~a 
kafanıza ''e m~Jeğlnlze uygun ve memleket l~ln fa~dalı bir işe vakit. ' 
kun·et Hl JAkanızı bağlayarak hayatınızı dardarına kazanmağı mı! 

NOT: Bu sualin cevabını aşağrdakl kupon tızerlne kısaca yazacak 
''e 30 sual tamamlanınca cevapları adreslnizlc birlikte gazetemize gbn
derecekainlz. 

Cenp: ı ıt 

Bu kupon l2 sual için muteberdir.Sualler. 1 llncQ saytam'Phdır. 
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Alman istilası 
Planlara göre bir senede 3 mil

yon ton gemi inşa edilecekti 
-il-

dahil müesseseler arasında da öyle 
ıntlth~ ıblr rı:ka«ıet vnrdı lci, yeni bir 
tş gönneğl ve çalışmayı son derece 
gilçleştlrtyor, karıştırıyordu. 

Bu kere i.<Jc deniz ticaı·etinden, tl
caı·et gemılerindcn baflamamız icap 
edıyordu. Ye~I gemı yaptıracaktık. 
1''akat maliye nazırı elindeki. dolar 
kredistnı bir tUrlU sarfetmek istemi· 
ym-du. Bu ısureUe ne Biri ik Ameri· 
kadan, ne Kanad:adan bir şeyler ala· 
tilılırdık ! .. Alacaklarımızı yalnız 1n
gillercden temin edebilsek AIA ... Fı:ı.

kat Blrleşik Amerıkadan bUyUk mık. 
ya ta çelik, Kruıadııda.n obUs ve Şlll
den nltrnt aımazsak biçbiı· ıt göre
mezdik 

Maliye Nazırından sonra bize mu
halefet eden milli hizmet nazırı idi. 
Bu zat da ışlmlze yarıyncak işç~ bl. 
~e temin etmekten çekiniyordu. Faknt 
en mlit.hlşi Amira.llık bilinci Lordu 
Slr Gcddes ıd • o. önce de dediğimı~ 
gıbl, memleketin bütUn sanayllnl fi
lonun emrıne almak, denizaltılarm 

ımha.sma. lahsls etmek sa1Ahiyeth1i 
haiz.dl Onun bu sa.lıUılyetl o kadar 
genişti ki bir an geldi, Slr Geddes 
tan:arelere karşı dafı top yet .,.ur :oı 

fabrıka amelesini işlerinden çak!p 
donanmaya patates yetiştirecek taı·

lalarda kullandı. 
Harbiye ve hava nczarctlcrile mU· 

nasebetlerımlz bunlara benzemez bir 
hayl farklı idi. Onlar mUhlmmat i · 
mail \'C teslimi meselelerinde bize ta
raftar oluyorlardı. Fa.kat neye yuar! 

BİR ENEDE 3,000,000 TON GEMİ 

l'APILAOAK 

Mu kilıltın bir safhasını 

yun: 
Harp kainnesl ve bilhassa bafYO

kıl, tanklarla çok a.Wtadar oluyordu. 
Hele Cıı.mbrni muharebesinden sonra 
bu al!Jta l50ll dereceye vardı. Açıkca. 
''e resmen mUmkUn olan sUraUe çok 
fazla miktarda tank imal edilmesi is. 
tendı. Fakat hem bunu istiyorlar, 
hem de bahriye nazırlığının ticaret 
gemilcrı inşaBl 1.çln talep ettiği plan
larrn ihmal cdHemlyeceğlnl ve her 
şeye tercih olunması JAzım gekliğinl 
~lüyorlardı. Bahriye ne'm?'etlnin i:ı. 

tediğt plAn miktarı ise tank ımaa 

ıçın sarfı muktezi p!Rnlardan birkaç 
yüz kere fazla idi. 

hlt olmak temıyorsak, lbu l.şlerl tan_ 
zlm etm6liyiz. 
cHaıp kabinesi &zaları şüphe yok 

ki Almanlar tarafından lngflterenlıı 

istlli edilebilmesi l.mkAnlarına. veya 
lmkAnsrzlıklarına ait bUtUn dellllel't: 
vakıftı. Bununla beraber ıt>cn onların 
dikkaUerine iblr kere daha şu delil
leri arzedlyorum: 

Harp ıba.şladığı uma. Uk aylarda 
Almanlann Şimal denizinin öbür ta
rafından topraklanmıza bir ordu ge
çirmeleri tçin birçok sebepler vardı. 
Böyle bir Lsti!Aya. karşı bizim mtida· 
faa vasıtalarımız ise bunlardan lba· 
retti: 

1 - Düşman filosundan 8 diretnot 
!azla olan filomuz. 

2 - Dentzaltılarrmız;la fılotilllla-

rımız. 

3 - 1Jd faal fırkamız. 
4 - İlk defa slh'l.h altınıı alınmış 

blı· ordu, ki bir 'kaç milralyözıle bir 
ka~ toptan başka sllllıı yoktu ve ga
yet fena talim ve terbıye görmtır 

terdi. 
5 - Hiçbil' sahil müdafaamız yok

tu. Bir kaç topumuz vardı ki bunlaı· 
da müdafaa. edılecek ol n bazı li-
manlara yerleı,ıllrilm!.şti. 

6 - Mayin tarlalarından eser yok
tu. 

7 - Tayyareden eaer yoktu. 
Bu ljeraltc rağmen Almanlar, deniz. 

lerin öbUr btı..Jından bu tarafa geç
miye te,et>btis edemediler. 

Halbuki ~di veraıt şöyle değiş· 
mlşttr: 

1 - Brila.nya !ılosu dÜ\lınan !llo· 
suna 20 dretnot kadar faıktlr. 

2 - Ehm 7.de bır de Birleşık Ame· 
rika filosu (eğer l&t.ersek) vardır. 

8 - Bir çok mayin tarlaları Alman 
denlzaltılaruıın yoll tını tıkamakta· 
dır. 

4 - Bır çok denizaltılarla takviye 
edildik. 

5 - Bütün sahıl ibUyUk toplarla, 
kuvvetli bat.aryalarla müdafaa olun
maktadır va bunlı.r her an artmakta 
dır. KuvvetU hava t~kldlllerl sahil: 
lerl Mıarct altında bulunduruyor. 

6 - Harpten a.lınan derslerden isti. 
fa.de edilerek mlikcmmel hır mUdafaa 
plAnı haZ!rlanmı.ştır. 

Soruyorlar: 

Azami fiyat 
Bazı gıda maddelerine, Koor· 

dinıu.yon heyeti kararlarile au
mi atış flyatınn tetfblt ecllldlğtnl 
radyolarımn.da tlinUyor, ı;aute· 

lerlmlzde de okuyoruz. VeorUen 
fiyatlar iııtlhsal mmtnkaları için
dir. İ!ltlhlak mıntakıılarında bu 
maddt>lerln kaça ı;atılabllecek~rl 
hakl.,ndakl dU turlar halk için 
o kadar muğlf\ktır ki, hiç bir 
mil$tebllkln bu formüllerle mal 
dcğt>rlerlnl \ 'e atış fiyatlarını 

hesarı tdebllmesl imkanı yoktur. 
Bunların he58plarını yapıp n7.a

ıııi flyııtlnrını halka bUdlrmek ll-
1.ımılır. Allkalılarm bu yoldaki 
llünlnrınıı henüF. tesadüf edeml
)·oruz 'e bunun içindir ki, hesap
ları gü!;' olan gıda maddl'lerinden 
sarfınazar, me&Cla: Bir ka,·unu 
otuL beşe, Kawk incirini kırka, 
Çu·uş üzümünü elllye yly-OrUz , .e 
~oruyoruz: 

- Bu gibi ,-yler ~in de Koor· 
dlna.ııyon heyetinden mlidııbale , .e 
karar mı bekliyoruz acıı.ba? •• \., ______ _ 

Basrada kalmış 
Türk malları 

Irak muhasamat! baJladqtı sırada 
Türkiyeye ithal edilmek Uzere Ba&r& 

limanına gclmiş olan TUrk mallan 
Ba.sra limanından aynlmı.r,ı ve lnmın 
.Menderşopur limanına gitmişti. 

Son vaziyetler üzerine bu malların 
sahipleri endişeye dU\Jmtişlerse de, 
ha'ber aldığunıza göre Menderı;ıopura 
gitmiş olan Türk malları o zaman 
antrepolara. konmuş bıılunduğ'undan 

ve !randa çok şiddetli harp olmadı· 
ğından hiç bir hasara uğramamı9tır. 
1mkfm hasıl olur olmaz bu mallar it
hal edilecektir. 

-o-

Karabukte Naftalin 
fabrikaları kuruluyor 

lktısat Vektı.letı Kara.bUk fabrika.· 
la.rında istihsal edllnıekte olan ham 
naCtalinlerı tasfiye etmek üzere bir 
naftalin !abrıka!ı kurma.ğa kar.ır 
vermiştir. Bu fabrikanın l tfüs~tı 
memleketin lhtıyacmı ltarşılayacak· 

tır . 

Maarif haberleri: 

Fırıncılar un stoku 
mu yapıyorlar? 

lstanbüJ mekteple
rinde belediye bil
gileri o~ütuıacak 

Toprak mahsulleri ofisi bakkal
lara ve lokantacıfara 

halka sahlmak üzere un verecek 

Vali, Maarif Vekaleti 
nezdinde teşeb
büste bulundu 

Bir müddet evvel bakkallarda ve ı kıntısı çekmelerine rnğmen, bazıları
lokanta.Jarda unun serbest satllmaııı nın lhliyuçlarından fazla un aldıkları 
için Bdedlye Ticaret Vekiletine mU- ve -bunlan yüksek fıyaUa. harlçe sat· 
ra.caa.t elmiş ve T icaret: VekAleti Be· tıklan veya stok yaptıkları hakkın· 
ledlyenln bu haklı müracaatını ka- da vıkcıyetler ve ihbarlaı- birbtrııu ta_ 
bul ederek karar altına almıştır. Ti- kip etmiştir. 

Bir yandan şehrin imarı lçln ça.Jı

şılırken, diğer ta.raftan lata.n:bul Va
li ve Belediye Relsl doktor LQtfl Kır
dar, İstanbul halkında belediye ni· 

zamlarına karşı gördUğU bllgls1zliği 

nazarı dikkate alarak Maarif' Vek -
caret Veklletl Toprak MahSull~ri O· 
fifrlne, bakkallara cUnde 13 çuval, lo· 
kanta.crlara 3 çuval un verilmesini 
emretmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu karardan 
evvel bazı fınncılann kendilerine ek. 
mek yapıp halka aa.taınlar d iye veri· 

len ekmeklik Uftları çalarak hariçte 
sattıkları hakkında bir çok ıhbarlar 
vaki o!mu,tur. Bu vaziyet Ekmekçi
ler cemiyeti reisi Ahmet Rızaya bil
dirilmiş ve reiain ifadesi alındıktan 

sorıra t.ıdıklkala. başlanmı.,tır. Esa
sen, öteden-beri bazı !ınnlann un sı-

Mesellı. bu cümleden olmak lizere lctl nczdınde bir leııebbUste bulun
EmlnönU Ekmekçiler şirketi rc.cıi 

muştur. 
Mehmette 200 (;UVal, Çcmbeı lltaş rı_ 
rını sahibi Mustafa Remzıde ıoo çu- Bu te.,'>CbbUse göre tstanbuldakl llk 
valdan fazla bir stok bulunduğu öğ- ve ortamekteplerde talebeye belcdl
renllmi.ştlr. ye bilgllerı öğretilecektir. Belediye 

Al!knda.r makamların un tevzia- Reisimiz hu teşe'bbUsU yaparken bi.!' 

tındaki isabetsizlikler ha.ltkında tah_ de Belediyece hazırlanmış olan bir 
klkata devam ettikleri bir sırada bak mUCredat programını da Maarif ve
kallara ve lokantacılara yapılacak o-
lan un tevziatında yeniden b r i<ıa· ı kA.lctıne göndermiştir. Bu programda 
betsizlığe dllflllmemesı içın tevzıatın ı lstanbul hemşerilcrlnin öğrenmesı lfi
tanzlmJ lşındo ıı.lfı.kadarların ne.zarı znn .gelen belediye talimatı ,.e hU· 
dıkkntlni celbederlz. 

1 
kUmleri \"C beledly ye ait diğer bil-

Metresin en par 
sızdırmak istemış 

giler vardır. Belediyemizin bu mUra· 

caatını Maarif VekAletlntn kabı.ıl et

mesı tahmin olunmaktadır. 

-0-

Muşta mahsul 
bereketli 

Bir adam bu yüzden metresini 

delik deşik e.tti 

~hı~, ı Huuı•il - Bu aene havalar ol

dukça kural.:lıL: ;;itti. Fakat :'oluş topralı.· 

!arının ~uları snklıyarak tedrici nebatata 

\ermek hıı•~•ını haiz bulundu.ğu iı;iıı 

ı.lraalc ıe~ır )nrınamı~ıır. Geı;rn 5enı-yc 

ni&ıeı, bu ene ziraat rlalı~ ÇQk berekttli· 
E-.·velki gece Beyoğlunda., kıskanç 

bir i.frk metreetnl bıçakla ağıı· suret. 
te yaralamı,ı.ır. 
Bey~lunda, Yenitehirde 35 numa

rada. oturan Mlnerva adındaki bir 
kadın uzun zamandanberi ayni sen1t
te seyyar satıcılık yapan Vartan~a 

birlikte ya~ışlardır. Vartan son 
günlerde işsiz ka.ldığından sık sık 

Mınervaya müracaat ederek kııdm

dan para çekmete ~lanuftır. 
Mlnerva uzun müddet. bir adamı 

beslemekten bıktıgı tçtn, evvelki ge
ce kendbinden yine para istemek tize 
re evine gelen Vartan&, artık kendı· 
sine para vermiyecefinl söylemiştir. 

Mincrvanın bu cevabı Uzerine Var
tan gayet soğukkanlılıkla: 

- Sen para vem1ezsen, ben de sc-

ninle bırhkte yaşamam ,demışUr. 
dir· Tenımu:ı; ba~ındn keınilc eren zirnal 

:ı.unerva Vnı t11ııııı hu tehdidine de 
omuz sılkmekle mukabele cdıncc, hilrmaııhırı bitmek iııcr,.ıJır. Temmuzun 

Vartan tehdit etmenin de sökmedi(;ı· 50nlarına doğru )er )t'r )ağan 'C1Y• yap· 
nı anlamış ve işi zorbalığa dökerek: 1 rul.:lıırııı Hrulttındaıı lıa•ıl olan kudret 

- Vay demek SCI" bcnı başından ht"ha51, Murat nehrinin timıll garbi kıyı· 
kolayca ntacağmı zannediyordun, de.1 ıııdaki çalılur üıerinc \C Kowr dat;ları 
mlş ,·e l\tlnervanın üzerine saldırıı.ral• 1 m··~leı ine \ c ı,diı;üzan ııalıiyt'!i kö~ll"ıin. 
kadını dth·meğe başlamıştır. del.:i ormanlara (azlnca du~ü~ 'C köyliJler 

Varta!'! Mı ıcrvayı döverek de hu.1- tarafından ıııebıulen pel,;ıııe-.ı: çıkarılarak 

de tını alamamış \ c her zaman yanın_ tatlı ilıti)ac;larını bu kudret neaneeindeıı 

da taşıdığı bıçağını çekerek kadının temin ctml~lcrdır. Satılık için henüz pi· 
muht.elıt yeri rtne 8tlpl mağn ba,,lıı- a•nyn gdmeml ~c de yakında celm~ ib· 
mıştır. timıli c.;oktur. 

Etı·aftan yetl~enleı· Vartanı :Mlner. 
vayı bıçaklaı ken yakalamışlardır. A_ 
ğır surette yaralı bulunan kadın sıh· 
hl imdat otomobılllo hastaneye ka.l
dınlmıştır. 

(:J(}~fD~ ~ 
GU~ 

Medeni dünY8 

fE5} ilmcm 1·aılyoyn nıetpıı 
lEaJ ı>mu;" nen nnl11)ııbl! ....ıi 

dillerde fın.ıa' düştUkrc. ıııgıır ı 
Fnıı~ızları, hür ı~ran~ı:ıı.~ı. 4 
manian, Ualyanlnrı, suslllfl• 
rlkahları. Jnponları dinliyor~ 
tün bu f!ıt yonlardaki sty•sr. f 
h vadls spikerlerinin dillertıı;1 
senk ettikleri bir şey ,ar: 
dünya! 8' 

Herhangi hirhıinl dini~ 
)·eylın söyledikleri arasın~ r' 
ka s,Oyle bir cümleye rasıl.JJ:ı,. 

- Bir sanat incisi olDD f 

lbcnln haince bomba!~. 
deni dünyn» da büyük bit 
uyandırnu!}hr. 

Yahııt: 

- Flltın hastane geoıı.sıııl# 
rılnuısı «medeni dünya» ll1ll 
rlnl ürpertmiştir. 

l'ahut: tiJI 
- ıraıancanın dün ıra.el ~ 

tuk aınedenl dilnlıu> )'I ~~ 

dınnıştır. 

Yalıut: 

- .Falancanın zulibn nıtııtd' 
!enlere yaptığı bü) ük teberrtl 
denı diıııynı> yı ıson derece ııtı' 
mlştir. 

Vt• yahut ••• Uz.ııtnıağa ııtı 
\'llr: lle~lnln dilinde bil' 
diınyıı» dır ı;fdlyor. 

Söylendlğtııe göre &radtııll 
!arının nazarında blr tek ~ 
mı,: llıımsf. Daha doğrll u 
esos, diğerleri h p haDl!1 
den. l\1 cliı lüfer, h:J,nl!lloiJı 
Çinakop da dayı mm o Jui 
Jıamsinln nınca ı, sfendeJ; (le 

oğlu ... Ve U8h. 

HattA bıı U:rırndenlz u~ııl' 
biri bir gliu tstanbuln ge!P1 
llçte ahbap olduğu blrllt'I 
hah~ (ıkmışlıtr. Karııdcnıı11 . _,..;. 
bir lüCer tekmiş \c ha)IDI"''--

- Vay mubarck ham 
t tonbullu ikaz etmiş: 
- ilamı;! değll, lüfer o ııe! 
Canı ıııkılan Kanıdcntıli 

\ermiş: 

- Be adamını, kim ındl IJll" 
ıUhiııe do ha ktm koydu 
dını?! ... 

bunun adını! 

Bahriye nezaretinin myetı önümüz. 
deki on iki ay lçlnd Uç milyon ton· 
luk ticaret gemisi in~ ettirmekti. 
BütUn fabrikalar bır anda gemi pllmı 
ınşıı etmeğe koyuldular ve biz lank 
ımali lçtn .stedığimlz plAnlann bu i
malattan sonra teslım edilmesine ra
zı olduk. 

7 - BUyUk bir kısmı mUda!aa nok 
talarında tahqtUd etmiş olan kı~ 
ordumı.ız mlikemmel bir sahra top
çuslle ve en modern 500 topla takvi
ye edllerek 250.000 kişiye çıkarılmış· 
tlr. Bunların emrinde hudutsuz mU
hlnımat \'e seyyar nıitralyozler ,·ar
dır. 

Mmtaka. Sanal mekteplerinin 936 -
937 ders yi!ından sonra mezun olan
lar arasında bir müsabaka imtlhaıu 
yapılmasına karar verilmiştir. Bw 
imtihanda muvaffak olanlar Ankara. 
Erkek Meslek Muallim mckteblnın 

tesvlyecillk, demircilik, elektrikçilik 

Kaymakamlar ara- \ 
sında yeni nakiller 

Ingi'tere ile 
ticaretimiz 

Memleketimızle İngiltere arasında. 
kı Ucaret münasebetlerinin daha çok 
inldşaf etmesi etrafında. hazıl'lıklarn 
devam edilmektedir. 

Fenarlzade lllukittln kiındir ? 

ALMA. 'LAKIN iNGlLTEREYJ 

i TtLAl'öl Dl.KA:"ıil 

Bu 'azıyetı gördlikten sonra kabl
nenın şu satırlarla nazarı dikkatini 
celhettını: 

Eğer 1918 ve 1919 da memleketin 
bUtiln askerl kU\'VCtlcrlni iş b6.şlnd& 

görmek istiyorsak bUtün mUdUrlyet 
ve nezareUerın ınsan ve madde hu
susunda tam bır tasarrufa. ıi&yet et
mclerınl temine çıılı.\lmıı.lıyız. ı.tuhte

lıf scni5lerde hiç bir fazla adam ça
lışmamalı ve hiç bir servis rntihta.ç 

olduğundan !az.la bir <ıeY elde edeme
melidir. Ve nihayet bir merkezi mU
dUriyet, bLzlm bUtUn taarruzt ve te
dafüi teşkilı\tınuza ait kısımları tan. 
zım etmelidir. Eğer mUhlmma.t ve 
inşaat hususunda bir hezimete uğra· 
mak, lstlhsalAtımızın azalmasma şa. 

Hergün 
Bir fıkra 

Baban da Frenk mi? 
ç.Wıcu Sultan Seliıu zamanında 

nJzamı &&keri ıcat olunduğu sırada. 
bükfunet Hendesehane adile bir de 
mektep aç r . Frenklatandan se
tlrtllen bir adamı altı yüz kuruş 

a~·hkla bu mektebe muallim ve 
meşhur riyıızlyecl Gelenbe"i ltoca
l ı d altmış kuruşla bu m~e 
muu1n yapar. Frenk muallim, 
muavinJlğine tayin edilen Türk ho
eaamm malQmat ~tlbarile kendlncı 
kat kat faik olduğunu bir kR!." gün 
lı;lnde görUr. JJ.lr müddet onrıı ~

manın sadrazamına, slr.de böyle blr 
riyaziyeci rnr da ne diye beni bu· 
rnya. get1rttlnl7.., der 'e mu:ılllm
Hk ten QCklJlı> ınemleketlne gider. 
:t.a\.'allı Gelenbe\1 hoca. d sltmıt 

kurutı maaşla \.ıı:r:lf tne devam 
eder. 

Bu hfl.di~yi Jı:iten zamanının 

Bektaşi şeyhlerloden &Junao be· 
ha., Gelenb6\.1 hocın·a kıl.rfı ıöste
rilen bu takdlr5filikteo otılAllaon. 

- Yuh olsmı, baban fre miy 
b~ adam. der. Bl1.lııı Sadraznın 

ilim 'c amel !}Öl le dıınrun benlik 
kadri de tıUmiyeo bir bamer:\: 
rmş me~. 

8 - Mükemmel sılA.hlanııııt ve ta· 
Ankara, 30 (Hususi) - Dahiliye 

Vektletl kayına.kamlar arasında na.
killer yapmıftır. Bu nakilleri aynen 
blldlrıyorum. 

l - Bartında okuyuculuımıı:daa M. ' . 2 - Ka)aeııde lmı tale~iııdeJI 

tim görmUş l ,2:'JO,OOO kişilik bir ihtı- \'e marangozluk şubclerıne para.sız 

yat kuvveti ve ayrıca gönUllUler du- yatılı ve nehari talebe olarak alına.-

caktır. lmtihanlara gireceklerin as- Akşeh r kaymakamı Necmettın, 

kerliklc alAkası olmıyacaktır. Sımal kaymakamlığma.. Binşchir kay 

ruyor. 

(...,._vu) 

TAKViM 
31 .~GUSTOS 941 

P.~UR 

İskenderun ve Mers.n limanlarının 
liman tesısatı bugün için iptidal t>,r 
halde oldu~u ı~ın bu ltmıınlnrın daha 
modern tcsısatla teçhizi ve gelı-.n eş
yanın en kısa bir zamanda sahile çı
karılması Jçin müzakereler ynpılmaK. 
tadır. 

-o--
AY: 8 - GiJN: 241 - lfı:ır: 118 
RUMİ: 1337 - ACl STO:;: 18 
11/CRİ: 1300 - ŞABAA: 8 

* Ankara tsmetpaşa Kız Enstitü- makamı ;\dna.n. Saimbeyli kayma

slinde bulunan Kız Meslek :Muallim kamlı~ına, ııcın kaymaka.mı Fahret_ 
mektebine alınacak paralı ve parasız tln Söke kaymakamlığına. Kadınha· 
yatılı , e ne harı talebenin imUha.nları nı kaymakamı Halit, Finike kayma.
bütün enstitUlerdc eyliılUn 18 ir.de kamlıfına., Söke kaymakamı Kadri, 

baJJlıyaeaktır. lmlihanlıır eylfilün Gürün kaymakamlığına, Finike kay- lktısat Vekili geliyor 
27 sinde nihayet bulacaktır. 

makaml Muammer Cizre kaymakam 

A. ııoruyor: Altmı§ iki yaoındayım. 

Prostattan muztariblm. Köyde otur
Jusum için ı.ilk 111.; doktora ı;örune

nıiyoıuın. Bına ne ta'e.i~ edenııniz~ 
<..l:Y.4P - Size tavsiye edecesımı: 

cıı e&aslı te.da~i bir ha~ahant:) ı: )a'· 
nuıl• ~c prostatııııu çıkart:ırmal.tır. 

Bunu ,·apıneıya kadar keııdini.;i. y.or· 
maktan., vücudünü;u ve bll/ıa.ssa a
yaklarını:ı ÜjÜt111ckıeıı sokınııu:. Hı

bcllı... baharlı ft:)ler yemeyi.BU. Hele 
upirtoıa müteallik ~eyler hU; iı;nıe)i· 

ni:. Dalma Linet verici Uü,ıar alım::. 
İdrar ıuıuAlutu :uhur etlerse 111esane 
u:ı:rıne aıcak su µaruımaııları, l'tcr 
kabil ise hamamda kurna ~de olur· 
nıa banyosu )apını:. İdrarı söktüre
nıc:leni& her halde ıehre inmeli ı e 
bir doktora müracaat etmesi sakın. 

ıhm.al etmeyiniz. 

\. "-IÜ.l' ~' ..u..ı Jiia.L'\.l * Maarif VektıleU bu sene tertie 
lığına, GUndoğmu9 kaymakamı .M:uh. 

lis, Ilgın kaymakamlığına, Cihanbey. 

Memleket dahllinde lblı· tetkik se
yahatine çıkm~ bulunan yeni 1ktısat 
Vekilimiz Sırrı Day'ın bır kar; gUnc 
kadar şehrimiz gelmesi beklcnmeK· 
tedir. 

cO:-;E~: 
ÖGLE: 
iKtNDİ: 

li kaymakamı Cevdet, Akşehir kay

makamlığına, Maden kaymak1tmı A· 
il Rıza, Mutki kaymakamlığına nak

AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

6,2S 
13,16 
16,.56 
19,44 

21,24 
4.38 

10,41 
S,30 
9,11 

12,00 
1,86 
8,5-l 

layık olan orta okul. mualllmlerile, 
ailevi ve sıhhi sebt'plerden dolayı baş· 
ka. mahallere naklllerlnl isteyen mu· 
alllmlerln listelerini hazırlamıştır. Bu 
listeler Vekılin tasdlkından sonra. önU 
mUzdckl hafta lçlnı:lc ilan olunacak-
tır. 

len tayin edilmişlerdir. ida.rl lilzuma binaen GUngör mektup
Ankara, 29 (Hususi muhablrimiz·ı çusu Nedimle Saimbeyli kaymakamı 

den) - Dahiliye Veklleti gördüğü Kadı·iyı Vektılet emı·me almıştır. 

- Hanımın ııandıldarını kapatıyoıum. Yalnız 
bir bavulu gitti. 

Demek ı;itmitti. Demek ki, korktuğuna uğru)Or· 
du. Gözü hrardı. Du;mcmek için duvara d.ıyaodı 

- Saat kaçta ı;itt i? 
-Jktıl'ff 

- 'ereye? Mıo!\..tup filin bıraktı mı? 
- Bılmiyorunı. 

- Ptki .. Haydi, sen atasıya in. 
- Sandıkları yerlqıir ·m. Hınta yunn 

&abah r-tyalırı ııldıracakmı:. 

- Git .. Buradan ait, diyorum Hna ... 
Odada bir kaç adım allıktan ıonra bir kolluk 

iucrinc yıkıldı, kaldı. Hiç bir hırekr.ııc buluna· 
mıyordu. Hatti ıstırap hllc çekmiyordu. Öfke i de 
ceçmieti. ki kapkaranlık ktailıuiJ, hareketüz, dü· 
~üncrsiı, ho~ bir halde idi. Demek Odn,y gitmiş
ti. Buna mini olamam'§; elinden kaçırmıftı. Buıün 

me!'uli>·et timdi onı du,uyordu. :Fakat herkes Oıl· 
rcy'in ııkyhindc bıılunacaktı. Rcıaleıin öniıoiı ıl· 

mllk mümkün olamıracaktı. 
- Bu yapıhr mı? Çıldırmıı, mutJ \:a çıld11mış 

olacak, dedi. 
Sonra Lad)·'niıı u ri hatırına ı; i • 
- Gidene ~t.. ~fohvolmu, bir kadın 11"1'1' · 

kiine düşer. 
Demek ki, Odrey artık malm>l Ui'U· J\jağJya 

indi ve kart ıoın Jr'ı maeaamı karıttııdı. Bun 
" da idi. · eeri« adi. Uıııck Li')ie 

IOl'du: 

-Karım nerede? 
- Bilmem .. 

Gugnn buraya L.im '? 
eeMi-

EDEel ROMA.Na 

Yazan: Francis de CroWet 
- Kaçta? 
- Dürt buçukta •• 
- Ya ı..~ ım kaçtı ;ittı? 
- Be~te .. 

l\fıbd'c hemen telefon eımt'lc lazımdı. l'~ak Li 
odadıın !;ıknııığa hazırlanırkt'n: 

- Buraya ı;rl.. Bakıy1m. Acden nd ~eıcyc 
gidiynreun'! 

~di. Odre}'iıı lıir &alırlık bir mektup bile yu· 
ıuadan ı:itınc~iae aklı c.rmiyoıdu. Li'nin yütüne 
dikkaılc balırnk: 

Seni hain seııil -·iyle bakaltm batkı r:elen ol· 
du DlU? 

- RHıııl)orum. 

Sonn yazı masasının altrnd.a duroıı kiğıt &c· 
petine koprak aiti.ısı etti. K~ıtl.mn ar ında bu· 
ruştu.rulmu§ bir .tarf buldu. Üftrinde Odrey imi 
\'C urkcı ından Udoisor ıı.rıııaları vıırdJ, 

- Yalan Mi ·liiyonun. Borala hiri9i dit 11"1· 
m' . Bıı ınekıubo kim gntırdi? 

Li cevap \'eııni)"ordu. 
- Eter hana biitun bildi~lerilli toyfenoc. ~ıa 

ot!rı: dolıır \'.ilr, Eier IUSlts&D .ıe!Iİ ko.-.nm. 

TEFRİKA Nn. 58 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Ccblndıın uç tane on dolarlık kı1~ıt çıkardı. Li 

lJ•ık göı:Jeıile ı:ıııro}a bnkı)ordıı. Hu caLılıe)e da· 
vanımıynık ulba)et: 

- :\fllıkulı bir ııtıtk, mektup ııetirdı, dr.di. 

- Ha jÖylc.. Anlat bakalım. Mektubu sultan 
mı ıtöndtım.iı. 

- Bilmiyorum. Mektubu \fob Carter'in l'lıne 
w·ıdı. O da hemen bınullarını topladı, Uir aralıa 
çıcırttı ve gitti. 

- ;x e adreıi verdi : 

- Büyük otele, d dı 1J11nıa ora>ıı ı;ıtıneıni • 

- Nerı-dcn biliyor•ırn '! 
- Arabacı La\'ullan almuğa geri ı,;ddi. Misi& 

<'.arter'i tehlrde bir yere bırakmı., •tekrnr gıtti 

- t'lereye? N~r~e acaba? Al tu parayı bııl.:a· 
ltm. 

- Bilmiyorum eofendim. Bıı:ka b.ir te1i bılmi10· 
runı. Yem .. k i~tiyor ınu51111uı:? 

- Elet .. Haıırla •• 't uk, i~ıcuıiyonıın. 
c yapacaj!ını bıl~nıl~rdu. Sulnuıla lıır u,aiiı, 

bir yukan ~ı, kib ka-ikl)ot, Ub oturuyor-

*· 

~ t\lnbel'c telefon etmek lıiıım. O ltir ~t:)lcr 

bilecek. Sonrn da Lad~'>e haber vermeli .• 
Bırdeııbire nklınn ı;eldi: Armalı zarfı ne ynp

mı~t ı. ~al.:ın IJ onu atnıı§ olma•ııı '! ı::ırafta &ril· 

dı. Yl'ı;Ü.ne delıli bu idi. Hemm cebine ycıl~ 
ıırdı. oııra 11:1 acı gülert'k: 

- Bo!ilıınıuk nıı isti)oı·? Boı:etı:;tn ha alım, 

dtye SO) lcndı. 

\ali, ıki ı;ıin içın cİ\ıırı tl'fti~ gitmlj\İ. Lady 
Bıandmor, kız kaıd'*i Lady LindbtOU iltı beraber 
lıımı i ıleırc ıııdr. )cıııek yiyordu. Binba~ı Caner, 
karı•ının kaçtığını Lad)'yc ıdrfonla duha onle 
hıber vernu:ti. Lad>·'de Hcrhen'ı aktam dokuz: 
buı;ukıa çığırmı§ı ı. İki arkuda, Odrey hakkında 
ıiırlü turlu dcdikodnlar npıyorlar ve j(iylc konu
fuyorlardı: 

- İcin en gurip tarafı hu y<"rlileriu kıi6ıa4ılı~ı· 
dır. Bir İııı;iliı zubiııoin karıeını haftan çıkermak. 
Hu ııe curl'ı .. llrr haldr !iiyık olduğu ctzaya çar· 
pılm.ısı lazımdır. Eııi~1em hele tefti~tcn dön iın 
o. görur ..• 

Lady Bıaııdmor kardl'fıhıİn bu eözlcrlıııı umııı 

!llkert'k cevap ''<:rdi: 

Kocam bir §CY )apnıaz. Uilirt1in ki, patırdı, 
guriıltü çık rmaktan bıç hotlıınma.ı. M ele 9rk· 
ma6ın ı.ter." 

- IMLııki mesdc na ıl olD& çıkmtjltr. 

- Bu kadın bi.ıtiin handaki İıı;iliı cemaatinin 
~~ kaıa~ıdır. Hatırlıyor mueunuı. Juriel k"n· 
di~ni ilk defı ~orünoc ııc demiıtim. 

- Den do öyle, Patı ... Vapuıda ;örir tür· 
met: hO§tUII& chıncmltti1 

Oiuı soru)"Ol': Eeki TUrlı: 
rasında Fenariıadc Mııhid~ 
tcuduf ettim. Bu zat ile e: ıf 

kında biraz malümat ,cırlr 4' 
latlı malıiııı:ıtı hBRı;I d 1 

bılcceğini bildirir midnııf .. 
CEVAP - Bu :at ilnıht: "' 
dir. ilk ıe-,hulislim Jo'enarl t 
E/tntfiııiıı larunu, Ru,,.Jİ 
ri Jl/ehmtı Şah E/erıdltı" 

llUitlerrh ~ı:sıne yul.:sı:I~ 
Edirne ve lstanbul l.adılıl f 
/unmuş, Anadolu te Rıını~ııı" 
olmu~tur. Kanuni .Sı lef' 
nı ııdr. ~cyhülislrim tarifi 

tur. Yarı /.almı~ bir ttf iri 
Miftah) isi'!1li esere ha:l1 I' 
Latifi ııc Aşık Çı:lebi ıe:l' 
aradısını: m.alunıatı bula 

Hergüıı 
Bir yemek 

Ayva reçeli 
Tam me\ iminde;) ıı .. ~ 
jlam ~e ııertte.rlnJ al 

htıklnrını ııoyunuz, eoe1'~ 
ya ayınnıı:. Bir 81Ult ııısıl t 

bir ~emek kaşığı knrbOo' eJI 
nan ılık uda hınıkııUZ• / 

8Y""8YA bir buçuk kilo Jı~ 
d8I'lk edilen ~kerJ, bir l'ıı~. 
lki berd le u isabet ctJ11 

l\nynatını~ şeker k1''1'111~ 
ı>ırada cez\'cde ıu.ynatı 
miktarda tarşmlu katllnfll 

ynlarla birlikte şcltcf11 ttf 
, .c t ncue) ı hemen ıuıfif •, 

ıırP' nız. Ara ıra ıo;üzgctle " ,_ 
t rıııı 

lınız ,.c hafifçe ka.rı~ ı 
1 

Un olup olııııtdığını kont~~ 
bardllk u l9lnc ~eUll 

i' 
damlatını~ Reçel 5~ 1~tl 
ııa, olmuştur. Hemen 3 .j 

mı:. AJ"\ a ~linin 31.1rı1; 
ı;u3unun ıla ~ıa.rmıı14t ıi ~ 
m ltıtc.rııcnlz, apnları. ";,,/ 

!f oyunu ~ed 
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~ Alman ar Rus kuvvetleri Mussolını 
~ [) tt• 1 ··ı"k Şark cephesin-
a inyeper'i Bir halk kadınının zafer Meşhedi ıt er mu a atı deki mülikat 

geçtiler mi? aldılar etrafında 

~~~~ ~.~!~:~~ etrafında ~?!!~.:a~ 
~ğlnc gorc, Knrcll berza- Saf bir Anadolu şıvesllc bunu söy- 'f 3Z 8Il : bo.şl~ 

lramn Ruslar ve lngilizler 
t.arafandan i~gaJi plan 
rnucibiııce devam ediyor 
Kibil, 30 (AA.) - Tahran rad)oşu bu 

iki devlet reisi kışın da 
devam edecek harp 
hakkında görüşmüşler 

Yazan: M. H. ZAL 

B Hlt\er ve B. Mu'il:>oliıü şark 

a oepheslAde buluşmuşlar, 

günlerce beraber kalıuı~ar 'e iki 

lborg ı:ehrl 1 in ıutalıın ta- !erken dünyada en güzel buldu~ bir I ..... _ f Btı sefer g«ıç :kadm yine ~ Ms 
iı}gaı cdlhnlştlr. Baltık de- şeyı gören, dllşünen bir duygu ıle Ner ma ....... ve t\t.ro)1şle ilfı,ve etti: 

~ So\let don::ınmaı.ınııı h kl- yUzünti 30 ~stos gününün mavi ve _ Bugikl kocam da aakcrdelı izinli ahab a_"Bğıdaki haberi neşretmiştir: 

Zürlh, 30 (AA.) - Neue Zurcher 
Zeit~'un Berlln muhabiri, Hitıer -
MUS30lini gorUşmesmi tefsır edercli 
~yle yazmaktlldır: 

tarafta ıılMta uyandıran mU,terelıl 
mc clelerl konuşmu.,~. Mareşal 
Görtng ı de bu münasebetle ~yanıt 
ett.lkleı1 ısö)1eDI) or ld Mareşal bak
kında ger.enlerde çıJnınlan rh"&yet· 
ler bu 5Ulet1e telalbe utraı~ o· 
lo)or. 

, 'e ~oncç _ hu!ç Uz.erinden; 
'-llakıı.)atının mUşkülatı Al

' llıt Hnıa nd ı~ a cephe&! nde faı.t.t: buıundumıahınna nı!ıııl ol 
bnna lnıkcın bulsalardı, ı..a

llijllaıtiıı lkl tarafnıdan cenuba 
~e Sovlctlerln ,imal yanla

bir ttıhllke) tı gtrcccktl. 
ll 11fftalllc bu lmkflnı elde 

~ llrtık iklim şartları 1fl· 
'"".YÜk harcküt lcraı;ına mflni 

cepheı;lndc 

Almanların 

•t ln\ldafaa çemberini yar-
~ 9ehri işgal etmek maktiadl

• llor<»>tlo \ e Çerkassy b
~ l'lııcıen taarruz ettikleri ba
tb..~'· Eğer bo)lc yaptıları;a, 
• ~ S&)ıJırJar, Zira Klef'deki 

V\ etlerinin büyük kıımu 
't !~!eper şarklna alınabl.ı 
"ı -U.r burasını da bir lıa
~ 1erkedcrler. K şehri ya

tı.. Su\')et topçusunun faa
"1lUcıe taarruz ettlklerl 
~trl~or. Jo'nkat Almanlar, 

~- l>rlpet nchlrlerlnln Utı-
11lltda blrleştlklerJnl iddia 

~11,., etlerle Dlnyeper p.r

"1 "'e doğru Uerleııeler 'e 
cıı, "tan da tamanılle tecrit. 
' Oekledıklcri muvaffald.rct 
~Olurdu, Ö)lc anlıu,ılı)or 

e1tı o' yet orduııuouo 
~ laarruuan \e diğer taraf
~""1eı•d ~ '-ki Alman taıırruzları-

llehrı garbında kırıJmış 
~nları bu tllrlll harP.kete 

~ t~krnıştır. Hakiki \a7.lyetl 
I~ 8onra oğrenebllcceğl:ı. 
~ lebllj-inde görWen diğer 

~şudur: 
(~ l cıtnubu garbi mıntaka

te.rnzı Uc anılan şehrin 
11ıı..,~7 neı Alman ıuyade tü
ıı.~ ıaylata uıramıştır. 

bir kllr gün süren muJıa-
"~•nda lt.i bin in an, 10 

'- ııı~""ı, 22 tank, 8-l otomo
nı •nlktarda sll h Hı 

~ lt&ytıetmt~lerdlr. 
' ile anılan tebJ'ln Dln

ttoııe 'ikopol olmaıı 
t, Alınanların Azak de

~ '"&rblak 'e oradan Boa· 
'~~erlemeıt için Pavıor-

t araaıodan Din)eper 
~~ete çalışacaklarını 'il• 
\ 'e \ilk, Ne Alınan t«llltlA· 

11 ~ So\~et teblltlnden Al· 
~'-ı.._-lııHııerı atıp ıu:madık
.. 1\ ~ kabil değildir . . Fakat 

harekete ihhmal ,·eri-

berrak semasına çevirdi. Ayni za· Onun bu bir kaç kelimelik sözü çok goldi. 

manda cltndeki kırmızı bayrağı göğ· vecızdi \-O anlatmak lsted!ği manayı Bayramlar fakir insan ruhuna btr 

süne çeker<'k bir müddet tuttu. daha uzun kclımclerle izaha JUzum zenginlik ilhanı eder. Bugünleı· ın-

Bundan böyle, Tahrarun idaresini har· 

hfye nazırı eline alacakllr. Kumanda, or· 
duya verılmiştir. Nızarua muhalefet cdııu· 

ı~r, ltt!kcri bir nıahkemc ıarafından mu· 
hakeme edilip idam ccza5.1na çarpılıtbile
cektir. A&kerler, lır~ hi ~ederler c, ııhil 
ikamctgihJacda ura~ırma ;tapabilcccklcr
dir. ivil ııhali buna nıı.imanaat etmi)e· 
cckıir. Bütün İran matbuatı, askeri ün· 
&üre riWdir. Riitün toplantılar ya~ak cdıl
miştlr. Silah ta.:-ımak müsaadesi aoc.ıık 

m«lerc 'eril mi.tir. 

Herhalde c o baho.r ve kış seferlcn> 
içın mih\"<'r dcvletlerırun projekri 
kararlaştırılmıştır. Tebliğ, AtlanUk 
deklCırasyonuna bir cevap olarak te· 
J!'lkkı edilmektedir. Zıınnedildtğır.e 

göre, mUIAkatta bUtUn sıyasl vaziyet 
mütnlea edilmişUr. Fransız • Alman 
işbirliği \'C bunun 1talyanla.rın Fraıı.· 
sadakı talepleı· le olan mfuıa.sebetlc
rl, henliz co.ydmlo.tılamıyan> lspnn· 
yol gayrimuhnrlpliğl, Hırvatıstan ve 
Yunanistan vaziyetı ve bılhassa Sov
yctlere karşı yapılan harbin her şey
den bllyUk chemmlyeUle bunun Ya· 
kınşark devletleri üzcruıdekt tesırl 

görUşillmU.Ştür. 

0 bir hademe kadındı. DUn sabah yoktu. san hayatının saadet isteyen ve ara· 
çalıştığı mi.ıesscsenm bayrağını ol- Karşımdaki genç kadmm asil be- yan günlerin n birer tecellisidir. Şe· 

İki mihver de\Jetl aruuada bu 81. 

rada gorüşUlooek melideler çokWı-. 
Almanya, blr &anıftaa AU&ııtik nıu
barebetilol de\am ettlnnqe \e tn
giltere üze.rlodeki hava taarnuları· 
nı eka.lk etmemeğe çalıpnakla be· 

raber So' yet Rusya arazisinde çok 
ağır bir yük altına &innlştlr. Su 
yli.küo icabı olarak kuvvetlerini toı•. 
ıu bir hale ıeti.rmek ve clatınık ' a
zlf elcrl 1talyaya bırakmak Uad)ııııe.ı 

basıl olmuttur. 

nanın cephesme asmağa memur edıl- yecamnın yarattığı bu havayı boz· 

miştl. Bu anda siyah işçi göğilslUğU, ma.mak için kendisine tıır ,,ey sonna-

ker bayramında 'bayramlığı olmayan 
çocuk mahzun olur, Kurban bayra
mında sıska bir koyun kesemeyen ev 

kırmızı bayrak, ma\'I gök, güneş ya· dım. Kadını fazla lltkırdı ile bu çer- keder eder. Fakat millı lbayramlan· 
nığı esmer teni birbirini çok tutan 

bir ahen'kle kaynaşmıştı. 
çevreden çıkarmağı doğru bulmadım. 

o ya.vaş yavaş, IUna ile bayrağı asıp 
geri çekildi. Artık gidecekti. Bu sır!L· 
da dışarıdan büyük zafer şenliğini 

Bu, 30 ağustos bayramının bir halk 
kadını ağzı v.e duygusile ifadesi idi. 

Milli Piyangoda 
kazanan numaralar 
Mil!J pjyangonun 30 ağustos 9411 

çekilişi dUn lzmir Enternasyonal Fu
arında saat 19 da çekilmiş ve çekilişi 
kalabalık ıbir halk kütlesi takip et
miştir. 

Bu çcklli.']le kazanan 
aşağıya yazıyoruz: 

numaraları 

49,000 lira kaı.aaan Mllllara 

4909 
10,000 lira kaz.anan numaralar 

257314- 353932 
6,000 Ura kazanan rıwnavaJar 

43391 277237 281363 842777 

2,(MIO lira kazanan numıua!ar 

Son döl't rakamı 6062 He Git.en 40 
bılet. 

1,000 Hra ka&anan numar.ıar 

Son dört rakamı 2297 ik bilen 40 
bilet. 

686 lira kazanan nwnaralar 

Son dört rakılı.mı 8705 ile biten 40 
bilet. 

Son dört rakamı 1188 :Be bilen 40 
bilet. 

100 Ura kazanan numaralar 

• Son Uç Takamı 379 ııe bit.en 400 
bılet. 

10 Jlra kazanan nwnaralar 

Son iki rakanu 64. ile biten 4,000 
bilet. 

2 Ura kazanan numaralar 

Son bir rakamı 4 le iten 40,000 bi· 
let. 

Son bir raka.mr 8 le biten 40,000 
lbilet ikramiye kazanmışlardır. 

MUsabakamıza 
h enUz iştiralt 
etmiyen lere 

Za/er bayramı münase
betile büyük bir kolaylık 

Miisabakamızın şimdiye kadar 11 şuali çıkııııştır. Bugün 
on ikinci suali neşrediyoruz. Mtisabp.kaya iştirak için otuz su
alin <:evabile beraber her gUn ınetrettifimiz kuponlar ı gönder. 
nıek lizıındır. Ancak 'imdiye kadar müsabakaya iştirak et-
ıntyenler ıve kuponları toplayıp saklamıyanlar için Zafer 
bayramı ıni.inasebetile bir kolaylık göstermeje karar verdik. 
Bu nüshada neşrettiiiıniz kuponu, bundan sonraki suallerin 
kuponları tam olmak şartile. on iki kupon makamında kabul 
edeceiiz. 

Bugüne kadar neşrettiğimiz. on bir suali .aşajıda tekrar 
ediyoruz. Bunlara ve bundan sonraki suallere müsabakanın 
hitamında toptan cevabın ı zı bildirmek ve bu~ünkü kupoııu
muıla bundan sonraki sayıl.arım ı zda çıkacak kuponları iJÖn. 
dermek şartile bu eilenceli ve meraklı müsabakaya iştı rak 
etmek elinizdedir. 

Bir kayıktasınız. Kayılf ı;u alı· 
yor. Kara uzak ... Yanınızda çok 
ı;e\·dJğlnlz karınızla. Jtlç ~vrnedl~l
nlz kayım•alldenlz ''ar. lklll de 
yüzmek bilmiyor. E,ınıı.: «Onu 
kurtar, beni bırak. Annem bolu· 
lu1'8& ebediyen yüzUno bakmanı» 

diyor. Bu ,·azJyet karşı•rnda balı• 
glsinl kurtarın;;ını:r. 'l' 

* Pi~angodan ~lı.e büyük ikraml-
Y" ı:ıktr. Emek ı;arfetmeden gelen 
hu paraları vur patlasın yemetl ml 
ter<'Jh rdenılnlıq yok8S bu parayı 
çalışma hayatınızda yeni bir lnkl~ 
şnf temin etmMI uğrunda qrfet· 
meğl ml? 

Baba olmak lçln bUtiın cimrti
nllzce ı:ıldırdınu:. Tam ÇO«"upn 
dünyaya gelooeğl dakikada ya an· 
neyi, ya çocuğu feda etmek lbım 

geldiğini doktorlar kat'I olarak 
haber \eriyorlar. Ne karar , ·erir
siniz? 

* ~unepe, )atJıca, terbbedeo ınah 
rwn bir m~onerln karıı.ı mı ol· 
mak isten-iniz? Yoksa yqınıza 

uyıuıı, yakışıklı, terbiyeli, malu · 
matlı, fakat az maatiı bir gencin' 
mi? • Herkeıı; tınafından beieıallea, 

boflanılan pek JÜZel blr kaclnlla 
evlenmeyi ml tercih ede ... lnla, ~ 
\imli fakat hiç dikkati !:41kmlyen, 
kendi halinde lılr kızla nu T 

• Bötün ömrünür.ü ııevdlftnlllle Mr 
Afrika s,ıöltlnde veya hl~ llo!i• ... 

dığınız blrlle bir Holh ud kAşane
slnde ge~lrmek !Azım gelse hangi· 
sini tercUı edersiniz T 

• YaktUe bir A\'rupa mecmuasuup 
ortaya koyduğu bir ı;ual ''ar ki, 
uz.un münakaşalar uyandırmı,tı. 

Bu suale bakalon siz. ıı.e <"e\'ap \'e
rirsiniz: Meıseıe ;şu: Bir cambaz bir 
kolunda karısını, diğerinde iki ço
cuğunu tutu)or, birden hepıılnl tu

tan ıııı n kopmak üzere QlduJunu 
, .... hepsinin ağırlıtına da~-aıınuy.
<·ağını farkedlyor. l'a karrııını \'e
ya iki ~O<'utunu fttıa P-trnesl mut
laka llznn, banplnl feda etmt>ll T ... 

tık f.ooatuauun nQI' topu ılbJ 
bir o.tJuı nu, ıtlHI bJr lur; mı, yok· 
sa blr ondan bir ondan lkiı nıı oJ. 
ma.ını tercflı edenılnlı T .. 

* Büytik bir ııervete konmak için 
rnatcirtl anzalı bir tayyare Ue bir 
u~uş yapmak zaruri ol1& \"e ölüm 
tebllkl!Nnln yiiade y~tmlt oldutu
nu ipt ldadan bllteniı bu *.:llfU gö. 
ze alır mı&ınıa 't .. 

Ba,k a bir kadın kfM'anıu rnu
dllat olmu,, bir tlavette onunla 
faz.la ınetgul oluyor. Hurat etmek 
ını dojru. yok• ıüJeryüıüııüz ,.c 
ne!j'enlzle o kadını ıöJgede bırak
mak mı'f 

* Hiç tanımadığımz bir adam !))ze 
yoJda MIAm vercU. llal bJr taoıdı. 
tına benettlttnı aııladığınız bu 
adamın ""'Amma malıabele etmek 

-~-MLıı t•t 

mızda herkes mes'ut ve bahUyardır. 
Çünkil milli şuur bır zenginliktir. O· 
nun varlığı içinde kim6e mahzun oı-
maz. 

Eden'in 
nutku 

c- lngilterentn ve Sovyetler Bir· 
Jlğinin lranda en ufak bh' arazi par· 
çasında ,gözleri yoktur ve askert şart. 
lar imkAn verir vermez, bu iki dev
let askeri kıtalarrnı lrandan çeke
ceklerdir. Eğer lranda bir Uerlemcde 
bulunmak mecburiyetinde kaldıksa, 

orada ancak sembolik bir mukave
met gördUk. En son raporlara göre, 
lran halkı kıtalanmızı dostluk hısle
rile lı:arşılanuştır. İngiltere ile Sov
yeUer B rliğl arasında İran hakkı~
da. mtişterek bir anlaşma \'ardır. lran 
dan taleplerimiz, yakında Tahrana. 
bildirilecektir. Bunlar, pek fevkalldc 
değildir ve tamamlle muvakkat ma· 
hlyette bulunmaktadır.> 

İrandan istenen ıeyler 
Loadnı, 30 (A.A.) - Tinıes'iu a)asi 

muharriri )iazt}Or: 

İranı her ıürlü Alman ıesiriodrn uzak 
tutmak iç.hı alac:ıldan tedbirleri, Londra 
~e M~ko\anın lıirkaç gun içinde İran 
hfiküındiac hilclirccekJeri çok mulıteıncl· 

dit. 
l\lüttcfikler, inn orduşuııu imha etmek 

arıu~unıı bcslemi)orlar. Ancak. petrol kıı· 

yularınııı nıulıafıua;ını ve Rıı~yaya SC'\· 

kiyatın teminini ar.LU ediyorlar. Bu iki nok· 

ta )ıarİcİBcle, ll!Ullefik ku~etleno sami• 
torılurı, lranın duhili i~lt-ıiue inıJ.;in ms· 
betinde aı karıtacuklardır. 

iraıı auktiıneti, rmı•ıptaki petrol ku> ıı· 
(arından şimdi)e kadır mühim miktarda 
aidat almıştır. Bu aıdatın tcdı)eı;İne 

dıntane bir ~ekil<le devam etmemek için 
bir sebep mevcut değildir. Alınan tcknis
)'cn \C ajanları hu mınıııkayı tcrketmdidir. 
Ak i takdirde nezaret alt ınıı alınacaklar· 
dır • 

Alman sefaret hl')cti, hanın bıtaraflıi;ı· 
na ddıl olm:ık üzere kalabilecek ve ancak 
Almanların eİ) asi ma~uniy!'I perdesi alım· 
da cıı uslu\: > upıuaması için tedbirkr alı· 
nııcaktır. 

M. Eden, hundan 60nra Türki)edcn lngHlıler ilerliyor 
bahsetmiş \C lııgilıe.rc , 6 :SOvyetlcr Birli. Simla, 30 (.\.A.) - Askeri tcbllğ: 
I;inin Türk mulki tamambctino hi.ırmet tı·andaki lnglliZ cep}lelerlnden ge· 
ettikleri \C hcrtürlı.i yardımda bulunacak· len raporlar, mukavemetin 'her yer
ları hakkında verilen !iOD Jnsiliı - So,. de ke~ildlğinl ve Jutalanmız ta.rafın· 
yet tenıiatını hatırlatım,ıır. dan işgal edilen mıntakalarda vazı-

J\1. Eden, Türkiyenin harpten eonn w· yetin sUraUe normal haline avdet et· 
tcrna )'Cnal İJlcrdc müb.im bir rol oynıya. mektc olduğunu gösteriyor. Halk aR· 
cağını ilave eımiştir. kerlerlmlze meyva ve sebze satmakta 

M. Edt'n, Atlantik konfcranSiııa seçerek teha!Uk gösteriyor. Çok bU)11k bir 
den· tır ~{ ~· ..... ··-~~~_...dostluk havas;ı hUkUm sUrmektedir. 

- ffe tanhi ıop)autıda, ıulh pl1nları 'C: Sovyetler Mf!l1bed'e gtrdUer 
a)oi wnancı. harp ı.tralt'jiııi ı;önıtiilnılit- :Moskova, 30 (A.A.) - tranda fleri 
ıur. hareketlerine devam eden Sovyet kıt-

HarptC"n oıua, Avrupa, birkaı; dc,Jcıin alıırı cuma gtinU Milırı\bad, Pehlevı 

nizım fııalı)ctlerine tabi mıntakılara tak· ve Meşhed şehirlerini işgal etmişler-
ırim oluıımı)acaktır. dır. 

Harpten sonra, Almanyaya karşı lıuttı 
borckctimtz, a~sıda ıki prcn•ipc daya· 
not aktır: 

l - Almanya, bundan böyle lıerhıııı;i 
bir teeıvuı t~bbusündc buluaamı)acık 

bir ,azivcıc konmalıdır. 

2 - Almanyanııı Avrupa için bir )uk 

t~kil cdt'cek ckonomık ızmıhlillnc InU!a• 

adc edilmcmelidır. 

Amanlar dün 
Reval şehrine 

girdile~ 
Fin körfeıinde Sovyetler 

büyük zayiat verdiler 

MUIAkat hakkında mütalaalar 
Mllan, SO (A.A.) - Popolo d'İtalı:ı 

yazıyor: 

11 ınoı Hıtler - .Mussollni mUlilka· 
tı, şimdiye kadar yap1lmıf olanlann 
yalnız uzunu olmakla kalmamış, ay· 
ni zamanda tarihin en kanlı bil' mu
harebesının flddetlc devam ettiğı bir 
anda vuku bulmuştur. 

A vrup:ınm tctimal, ah14ki ve iktı
sadf tcşevvüşlerlni yaratan sebepler, 
Moekovanın tahrip edlcı tedhlşi ve 
plotc>kratların haris ve boğucu ta
hakkümü l.zale edilmedikçe A\Tupada 
kat'i sulh olmıyacn.ktır. Adolf Hit· ı 
ler'ın ve Mussollnl'ııln gayeleri, Pa
tomac g-emislnde kullanılan hsana 
nazaran nckadar yüksek 'c lnsanı-ı 
dlr. Atıantiğin slsleıı arasmda kay
bolan sekiz noktaya mih\·crin iki şefi 
bir nokta ile knrşılık verlyorıar: 
Avnıpanın yeni nizamı sulha ve 

hakka istinat ediyor. 

Bir hafta içinde 
500 Aiman 

tayyaresi düştü 
"Bir Alman piyade tümeai 

bozguna uğradı 
Moıktna, JO {A.A.J - Dun geceki ~ 

yel teblıııı: 

29 Alu to ta kw'alarınm lıutun cephe 
bo)unca ıınudaııc nıuharebl'I r )ıpmı~lar· 
dır. 

Elde bulunan kat'i mıılônıata göre, 21 • 

27 A4uU11• aruıııda tıı) yarelcrinıiz hava 
muhırebcll'rinde \l'}a lıa\8 meydanların· 

da 500 den fıızl.ı \lmıın ıayyar~i tahrip 
etm~tir. A)ni muddet zarfında 262 ıay· 

yarcmiz kaybolmuıtur. 

l\l. Edl'n, !!Ozlcriııi bitirirken, Brltanyı 
imparatorluğunu bu karanlık gunleıdt: idı· 
re eden Rar-ekıl Churchill'ı mctl1u~enı ey
lenıiş \C demİ§tir ki: 

v; inston CburchıU'ın ı;Ö$trrdiğl yenil· 
mu ~areti, lıcrhanı;i dı~t'r hır in:;anın 
ı;iı termcto muktedir olduğunu kat'iy· 
yen aanml)ıırum. 

Berlln, 30 (A.A.) - Alman ordu- muazuın ıayiaıı ugraınııtır. 
ıaıı bqkumandarilığının tebliti: Almanlar, Wrka~ ı;un &uren mulıarc:be-

Bozl'una utrayan Alman taarruzu 
Moıkova, 30 (A \J - Dunku Sovyeı 

teblığinr gure, uphrnln C!'nubngarbi mın· 
takaıtında c~a ruııııuu ıle aaılan ~rin 

cnarıııdı 77 lncı Alman pi>ıdc tümeni 

Tllrklyeııln \&~İleti 

Alman donanması ve !lava kuv· ler cı;nısında 15 bin in•an 10 topçu ha· 
\•cUerl, Finlımdlya körfezinde. Sov- 110,. 1, 22 ıaıık, 84 otııınobıl '-e muhim 

yet deniz kuvvetlerine ve nakliye !i· mıli.tarda s.llih , 0 muhimınaı kl)hetmİ§
lolrı.rına çok ağır kayıplar vordırmlş- ıir. 

Ur~eval'den kaçmak ve ba.tka limaıı- td Ita:ya l ZtrhlıSJnln 
tara. iltica etmek için yaptıtı tetelr ı·ncası yarım kaldı 
büııler esnasında, Sovyet filosuna .,. 

mensup iki torpido muh.rıbi, 9 mayin Nc\')'ork. so lA.A.) - Buradaki bahri· 
tarayıcı gemisi ve 3 karakol gemlaı, )o ınahfıllcrindcn alınan malümata gorc 
Alman donanmasının koyduğu ma- hal}a, tnpat malzeme i nobanlıcı )iı~n· 
ylnlerle batınlmıştır. den 35 bin tonluk clmrero> 'e cRoına> 

Bu bale gore rneaelA Afrlkada, 
Libyada bir kaç hafta liOIU'a neler 
olacak! Burada ııenelerdenberi ha· 
zırlaoaa biiyli.k bir Ua!yarı ku\ 'e
tini, bir kaç a)da haı.ırlanaa küçUk 
bir İngiliz kU\'\Cıi mağlUp etml~t. 
Almaalarm eısaa;lı mUdahale&I &a..t • 

binde lnglll:r.Jer geriye sürWdll. llıM· 
bukl bugün eııkiıilnden zayıf, mane
' i km'\ eti herhalde artmamış bir 
İtaly.Ya ku\'\'eU, çok hazırlıklı bir 
lnglllz ku"'1eüle karşı karşıya bu

lunuyor. 
Bu mesdedea bafka caniınet da· 

\'aları da İtalyayı beihalde dlil}ÜJl
d ürüyor. ııaıyanlaı"ın genlı: hulya 'e 
emeJlerlndea hiç biri yerine &'elme
mbjtlr. JUmaranın Anuwutluja il
hakından bafka İtalya, hiç bir kat'ı 
menfaat temin etmemiştir. Hır,-.. 

Ustan tahtına bir 1tal) an preııaialn 
getirilme.si buralarda fJlı bir ttaı. 

) an nüfuunun kurulmaı;ına Ja.lzmet 
edememiştir. İtalya, Balkanlarda a
radığı nüfuzu da bulamanu,tır. l'u 
nımbtan 'e diğer bazı ) erler İtal
) ap ltıall altındadır. :Fakat bura
larda bir tek Alnıaa ı.ıllba)ının ııu· 

zii, blltluı blr Jtalyan işgal ku'"' e
tlAln ~ÜJlden enel geliyor. 

Çdrçll ne Ruz\el&'in ı>eldz mad
deli be,t-arıuıneaine mUıverio mdş
terek bir cevap 'erıneje ilat.l~ 

dU,Ylllatil da tabiidir. Öyle &Örlınlı. 
yor ki dernokrutnln t1udau beyaa. 
aa&DCloi, ........ pyıeleri laakk1""" 
kendUerlnden bekJeaea .aaılal'dan 

uzak oldutu &ibl, mihverin urec.~ 
ğ"i cevap da eWlidcnberi tekrar et
tiklc,.J ıtôr.lere abıbeüa bir deil!JiÜ'-
l'k .. arat mu fact\lctır. 

Yeni Sırp başveki· 
linin beyanatı 

Belarıd, 30 ( \.A.) - Sıriıiwmdaki Al 
man ıd:~i kumandanının ı>0yleıfiii n11 
tukta yeni ırp bapcl;lli Gener.ı Nedıç, 
tU beyanaıla ce\ap venni§tir: 

lluküoıet ınımtleiete iıakin daU"'ııde 
nizam \(' nemiyetı temin etınfie w Al· 
manya ıle duru t \e do,tane ellldte itltır· 
Uı;ı )aparak Sırhıatanıp ı&ııkbali• lııer11-

uia kuvvetle azmetmı~ır. Suıı nsllleu, 
Alrııın okerinin ı:nııhuamaııo ı.tiJıadea 

sonra keneli ·ne kar§ı ınukanı hi·leri lteli· 
lcmedı'1ni '" mıııaffor oimaaını r.;nı!'n 
duru..ı dJHandığını asla uııutrııı)aeuıır. 

Sullı '<' ıuııwı ) cıüıkıı tPis edilir edd· 

111eı. bukuınct, oıcınlcketiıı il;.tıucJi ve ;ç. 
timai kallo;ınmasile me§avl olacaktır. 

Ut.an lıir nıillcı haline ,clıııek için 
giritıigııniı talı malara hıiıuo guetı· 

mıızle yardım elm kh, 30 Ağtı5t0Mln 
tarıhi lo;ıymetıne U) po lıtr harrkette 

bıılıınmut olacagız. 

Londra, 30 (A.A.) - Tayınla ra· 
zeteslnın Alman hududu dahllindelcl 
muh1.blrl: cTUrklyenln halihazırdakı 
billlraflığJ son derece kıymetli bir 
avantajdır> demektedir. Gösterilen 
sebep Berllnln, görUnUşc naıaran, 
Türkiyeyi mUttetlklcre karşı Alman· 
ya. ne b rıeşıneğe ikna hu8USundakı 
Umidinl terketmlf olmasıdJr. B\l mUt. 
tetikler için bir kazaçtır. Zira bu su· 
retle tetkllAt devresinde lran ydlu 
ile Rusyaya yaptıkları nakliyatı 111· 

yanet etmektedirler. D ğer taraftan 
Türkiye Almanyaya karşı müttefik· 
!erle blrlt".şmek tstemedlğinden do
layr Almanyanın Karadenlzin cenup 
ııahfiinde baskın şeklinde hava hU· 
cumlarından korkusu Yoktuı-. Bu eu· 
retle lher iki t.raf da Tiırkiyenin bl
taraflığmdan ıstıfade etmekte, bln
nefs TUrkıye ıse hiç olmazşa zaman 
kazanmaktadır. 

Bundan b&fka, 2 torpido muhribi zırhlılarının in utını ta ılc mecbur k:ıJ. 
ve bir ma_yln tarayıcı a-emlai, mayin- mı§lır. 

!erle ciddi haaara ufratılmıtbr. Şid- ::!!'!!!!!!!!!!'!"'!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!l!-9!'11~!!!!~!!!!~!!!!1-11!!~~~~~ 
detli hücumlar netlcüinde savq te.y- bel 'Onhel'l5lte şeref galerisinde 

Dlpl<>maUarın Ankaraya gidlş ı•

llflcrl bu sabahki Londra matbu&tm

d&. müteaddıt tefsirlere yol açmıflır. 

Tayınls gazetesi Anke.radan aldıfı 
şu ha.beri neşretmektedır: 

Zannedlldiğlne göre mihver elı;ilerı 

Bay Sara.çcığlu tarafından kabul edll
diklerı ırrada ıranda !kamet. eden Al 
manlarla İtalyanların tahliyesi içi~ 
kolaylıklar göeteı·mesini Türk hU· 
kClmeUnden rica etmiflerdir . 

Laval'in sıhhi 
vaziyeti bozuluyor 
Paris, 30 (A.A.l - Gazetelerde gı. 

ka.n haberlere göre M. Laval'in sılıhl 
vazıyet! vahimleşmektedlr. Dlln ıw
şam peşredllen sıhhi raporda atefin 
39,6 ya yi\k~eldıği bildlrllmektedlr. 
Yeniden ya.puan rönt&enden memnu
niyet verici bir netice almdıtı söyl4m-

j .mektedira 

yareler!, bır Sovyet kruvazörUnU ve ~ 1 bunlara ye.r \ermek çok ısaçma bir 
iki torpido rnuhrlbini batırmış ve 31~ harelı:et olur.» 
torpido muhribi ile bir muavin kru- tJ Eğer bu söder dOğru ltıe, arka-
vaıörü .bombalarla hasara ufranuş· ___ _ da,una yerden göke kadar hak 
!ardır. , ernılyecek klmııe bulunaınaz. 

Reval'den uker ve harp mıılıeme· Yazan: Murad SERTOGLU Kütüphane merakı 
ai nakli için dütmamn han\(ete a•· 
çlrditl ~aıkliY• filoları, h"P ··~ilan Ku·· ıu·· phanelere va 
refakatımte Alman mayın baraJlan· 

nın oı·taııına. dUşmUftür. Şimdiye l\a.· k• ' d • 
dar cen\°a.n •8.2~ tonilato h&eminde ıtap ara aır 
21 nakliye ı-emiai maymlere çurpa.rak . 
batmıt ve 8 nakliye cemisi ctdıdl h&
&ara ugramıttır. 

Savat tayyareleri, eksuial nakliye 
g-emisl olmak tıure cem'an 74,000 
tonllAtc> hacminde 22 ticaret vapuru 
batırmıf ve 39 vapuru da o derece 

hasara ııfratmıftır ki bu vapurlar

dan bUyUk bir kısmı kaybedl:lmlş te
lakki olunabUtr. 

Bcrlin, 30 (A.A.) - A~'keri ka>ııaklaıı 
bildirilJitiııc gör<\ Alınan J..ıı'alarınııı seri · 
ilerlı·yi~i, Sov)ctlerin Re\lı.l'i kül balinc 

ı;etirml'k hu•usunılaki enıellerirıe mlrıi ol· 
mıı,tıır. :Fakat Alnıan askerleri ve Revıtl'iıı 
c~ıu halkı, Vllktlııdc Yeıi§Crek Bol~vikleı 

terllından fchrln en aüzel ve en ıııuhiııı 
binalırıpı yerl~tlrllml~ olan in(ililı: mad· 

dderini nranıı lıir h3le koyoıu•lırdır, 

Alman aakl'.rlC"rinin trhrç 'lrdiUe.ri ak· 
tam halk, ı;okııldarda Alman oıomohille

riıı.in etrafında do'8farak nünırıyitleı yap. 
mi§ "tıe Almn aııkederial &dim!am·-. 

B 1r a?kadatım •tal• o. 
kuy~nuı 9'Y•DI dik· 

kat h1~1 anlattı: 
«- Gue~r liOn ~ 

Unh enlteye ldltiiphaaelerlnl he-
diye eden haml)6tl6 maarif• 

perver zevattan pek .. k ballM
der oldular. Hatbukl bQolardaa 
buılarmıa Unl\·endteye hediye 
ettikleri kitaplar pek deler• 
tılz şe)lerdlr. Kendi ktltüphane· 
lerlnde nckodar csklınlş, modası 

1~11111,. ışe yarıuna:r., dışarıda an
cak okka ııe :;atın almak ~e 
lebleblcllerden IHışka ıuii.o:terisl bu
lunamayacak kltaplMr \'ar&a bun
ları Unh en;ıte~ e hediye ( ! ) edl
yorlur. ı\sıl kıynıctıı, ~e yaraya
cak kitaplar asla H'rllml~or. Bu 
\'&Ziyet klll'tl5tnda bu türlü erbebı 
hamlyetiu l aptıklan büyük foda
kirbi& (!)alkışlamak \le möAü 

~ iki htr derftbuk var kl 
u=. 1'ir türlll teda\ittioe sare 

bwQftMU1'or: Kitaba 1'yık oldufu 
e11 ... ına,etl vermemek. Blr ~ok 
Mnfial.,...tl e\1oriA4e ktl*ipM
ne 4'79 lıı'r te>' mevcut detu.Qr. 
8oa -••'•r4& Aıtkanda blr kü
~ ı.eiei modaıu ~ıJmu• 

Bir ukadaflm, bu ~ laa
ral'OUI taraftarJarılMlan b1rbQ lltl
UlplullMllilnl tetkik otmlt. Mtlktllef 
ktitUpiaao~ nıevcqt eıterler .ı\)'Jn 
~ He muateW \ eWet.lerln 
ne,nıcllp .ıe ,.,... .dajıttıi• Uttı
ı;ulara 1116'-IUk IPtap V• ınec
mua yıtıuuaclM .Lbaret.nılf. Pepti 
mUkenttnel aurett.e ve )ekl1&8&k 
bir ı:ekll(lo clltll olm~ bel'Meı 
hiı; biri tek bir def.- açılıp ClkllD• 
nJll.IWŞ. 

Blı.Ua lıtttcllilAü& ae kütüpiaaM 
tıattıı QO kitap ıneralwbr. TtlllOD. 
flimlı tı.Jlam1110 \O bl0a&N. llÜİ• 
ile\ verlerlnmill taş dalı lıitaJllN. 

daQ mUre~ t-' • •utıı1ıı~, • 
t-k :ın"lerı 'e k ta1ı alına deQ"ıl, 

J.ı'""' ~- J.Wertduna mu~ oı. 
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Nezaketimtiha
nının cevapları 

Dün sorduğumuz kırk 
sualin kırk cevabı 

Dün okuvucularımıza nezaket damı size tanıtırlarsa: •Zaten 
ka delerine dair kırk sual sor- tanışıyoruz• der ve uzaklaşmak 
muştuk. İşte cevapları: icin ilk fırsattan istifade eder-' 

1 - Etiket kelımesinin aslı siniz. 
şudur: On dördüncü Luı Versay 19- Müsavi mevkide adam
bahçesıni yaptırırken, b:ıhçıvan lar birbirinin altında kalmyarak 
başı, saray adamlarının cicı:'k her davete ona benzer bir da
tarhlannı ezdiklerinden şikavet vetle mukabele etmelidir. Bu 
etmiş. Kral da bahçıvana bunun şekilde mukabeleye imkan yok
yapılmaması hakkında •et ket- sa çiçek veva hed~ye _göndcre
ler• ııroymasını söylemekle be- rek borç ödemek doğrudur. 
r.abcr •etıkete riayet etmeleri- 20- Her defasında sözünüzü 
ni» saray adamlarına tavsive kesip teşekküre lüzum yoktur. 
etmiş. Yavaş vavas •etiket. ke- Fakat ayrıca istediğiniz birşev! 
limesi ilk manasını kaybederek _getirince t~ekkür etmek mü
umumiyetle nezaket kaidesi mu- nasiptir. 
nasını almış. 21- Vakit varsa eldiveni çı-

2 - Et ket fcrdler. protokol karınız, yokı;a birşey söylemi
da devletler arasındaki nezaket vcrek eldivenle el sılkınız. · El
kaideleridir. divenimi mazur görün• demek 

3 - Taarruza j!eçiniz. Lakır- çirık•ndır. 
dıyı ağzından alarak ayni mev- 22- Eğer ziyafet sofrası usu
zu hakkında siz ıkonuşunuz. Me- lünde gunılmuşsa. tabağa en u
seltı. kendis 'ne nasıl operasyon zak duran çataldan başlıvarak 
vapıldı.ih hakkında uzun bir hi- yemek de~iştikçe tabağa daha 
kaveve _g ıri me_ğe kalkarsa siz vakın olanı kullanmak doğru
atik davranara~ hikaveve b;ıs- dur. · 
Iavınız. Malını rahat rahat size 23- Sandviçin içinde akacak 
satamıyacal{ına aklı keserse va- ve yayılacak birşev yoksa vcva 
kanızı bırakıp başka mii.,terı a- sandoviç pek büyük değılse el-
rar. ., le venebilir. 

4 - Küçük bir davette $amı. 24- Bulunduğunuz yerde iyi 
mi bir dostunuz bunu yapmışsa bir temizletici varsa ertesi gün 
rahat.,,ız Q.lup olmadığını ve aldırıp temizleticiye veriniz. 
basıka ıbir şev istevip islemedi- 25- İs rnle beraber !karabetin 
ğini sorarsınız. Büyük bır ziya- nev'ini söylemek doğrudur. 
fette görmemezliğe _gelirsin"z. 26- Keyiflerini yapınız. fa-

5 - Geç gelen tbir misafiri kat brici fena oynadı.ğmızı ipti
bütiin davetlilere dolaştırıp ta- dadan söylevıniz. 
nıtmak iki tarafın da için! sıkar. 27- Kabul etmemekte ısrar 
Yalnız yakında bulunan bir, iki edersiniz. 
ki ive tamtma'k kafidir. 28- Eğer yer müsaitse şap-

6 - Ayni davette bulunanla. kanızı elde tutarsınız. Pek ka
rın müşterek b;r tanıdık h:ılkası !abalık bir tramvayda nezaket 
olduf{unu farzederek münasebet kaidelerine zaten yer kalmaz. 
diişüıree kendinizı tanıtır ve ko- 29- Erkek evvel inip kadına 
nuşursunuz. yardım etmeli. 

7 - Ancak pek teklifsiz dost- 30- Yer gösteren varsa ka-
1arınıza bahsedebilirsiniz. dın önde, er.kek arkada _gitmeli, 

8 - •Kocam" demek ve kcn- voksa erkek önde _gid p yeri a
disini tlk adıle tanıtmak doğru- rıamalı. 
dur. 31- •Bav filan. size dostum 

9 - Ev sahibinin arzusuna falanı tanıtmama müsaade eder 
derhal uymak do_i?rudur. misiniz? dersiniz. 

10 - Llııkırdı şahsiyata d·i- 32- Kolay bir yere düşme
külmemişse hararet asıl hahc;c misse ı?arsonu cnğırarak buldu
ait •kalırstı liıkırdıvı degışt!rnw- rursunuz, ıki kat masanın altı-
i!e sebep yoktur. na 1?:rmezsiniz. 

11 - Bir, "ki kelime ile ona 33- Fransızca: •Lutfen ce
münakaşanın mahivetini mı:a- vap veriniz,, manasına gelir. 
tarak söze devam doğrudur. 34- S!yah kmıvattan maksat 

12 - Hareketinizden dola\ ı e~'kek için smokin.ıı. kadın için 
tnnssi_ir duvdueunuzu ivice beli · dine elbisesid:r. Bevaz kravat
edersiniz. fakat ifrata gitmezsi t;.~ maksat da erkek i<;in frak, 
niz. Kıvmetli bir şev ise •am.r kadın için balo elbisesidir. 
etmek ;çin. tamir kabul c~m·ve- 35- Kap:.mıyarak tal\llılacak 
cek b ·r ~"v ise avnini veva ben- zata verirsiniz, bu suretle hak
zerini almak için münasip ]L \tında ne dediğinızi anlamak 
sanl:ı müsaade istersin z. fırsatım bulur. 

13 - Misafirin>zin teessürünü 36- Ev veva davet sahibini. 
teskin ıçin elden _geleni yapar, bir defa dansa çal?ırmak miina
zarar ne lkadar büyük olsa güler siptir. Bun<lan sonra beraber 
vüzle hareket edersiniz. Zararı iyi uvdu_ğunuz bir kızla daha 
tamir veva yerine b "r şev r"ka- s~kı dansetmek caizdır. Kızın 
me etmenin misafirin cidden i- bizzat bunu hoş _görmP.si şarti 
çini rahat ettireceğini anlar- le ... En küçük bir tereddüt _gös
sınız kendisine bu fırsatı veri- terirse halden anlıvarak ısrar 

etmeviniz. 
nı.z. 

14- Evli olmıyan pek _gene 
bir kız, annesinın vanında b "r 
hanım odaya J:!ırınce ayaJZa 
l{alkmalıdır. Umumivetle vaşlı 
kadın bir _genç ıkadına vaklac;ır
ken aya~a kalkmak kafidir. Ge
len !!\adın, mevki ve şöhret sa
hitb ise odada bulunanların 
heosi avağa kalkar. 

15- Umumi verde saç düzelt
mek, bavai!ılık ifade eder bir 
sımarıklıktır. 

16- ErkE'!lerin ayakta dur
m:-ı<;ına ses çıkarmamalı; fakat 
.,;;zü kı~a kesmeli. 

17- Münasip lisanla ikaz et
mek doi!rudur. 

18- Hislerin;zi sa&lamanız 
.. u olur. Hosh:mmadıi?ınız tı-

4kşehirde 

37- Selamda gordül{üniiz 
muamelevi avntm iade ediniz. 
Size şapka cıkaran adama el 
hard'.r:etile veva sözle mukabele 
etmek doi?ru dc>_ğ 1dir. 

38- Kadın bir mazeret vü
zünden e(!ilmivecek bir halde 
değilse iSkarpinir. · sokakt.a ko
casına veya dii!er bir erkel'!e 
ba(!latması çirkin bir züppelik
tir. 

39- Yükün fazlacasını alınız, 
aklı başında bir kadın paketle
r 'nin bir l!rısmını bizzat taşır \'e 
kocasın~ bile fazla zahmet ver
mez. 

40- Ne kadar teklifsiz olsa
nız haber vermeden ıritmeyiniz. 
Belki ev sahibinin tam o _gün 
•.,; ""'va iı;tirahate ihtivaeı var. 

Şeref günü 

Meslek seçiminde 
gençlere rehberlik 
Kıymetli terbiyeci Mitat 

Enç'in tavsigeleri 

İlkokulların talebe 
kampları 

sularında Çocuklar, denizin 
serinlemek için 

kendilerini atı ahveriyorlar 
Kızütopr&k!... ı .sıçt-ayarak hep bir ağızdBll 
Bütün yollar, ilk okullar talebe laı-: 

Yazan: MİT AT ENÇ 
kampına çıkar. Yürüyünüz, bulursu· Güneş prnl pınl. 
nuz dediler. Sormaya bile hacet yok. Deolz, çıpLI çıpıJ. 
Köşe b&lflarmdaki dik okullar tale- Buum heey hummt 
be kampma gider diye yazılı> ok ifa_ Deniz bir an içersindC tıt. 

Mekt~plerin açılmasının çoık r ~ secen Demosten bunun rni&ali- retlerini takip ediniz. pUklere bulandı. 
- Gayetle kolay. Oynn:11p sıçrayan, dclBll• yalklaştığı şu günlerde, tahsilde [M"th E · dir. Yahut da aşainlık hissi ne-

olan bir rok aençler ;,..in en 1 at nç'ı okuyucular "" 
" '"' "'" dan bı"rçokla t M"th t fis hakkındaki esassız bir kana-

mühim meselelerden birisi mes- rı anır. ı a 
!ek seçimidir. Bu ist:Btamette a- nurken gözlerini kaybeyle- atten ileri ~eldiği ha1lerde, fert 
Jacakları kararlarlaı hem ferdi üniversitede tahsilde bulu· bir işe jktidarı olduğu halde yok 

Evet ga.yeUe kolaydı. Alnımdan ar:iada.,ının U~errne 8\1 ııtal1 
damlıyan terleri slltyor ve mUtema- rl!c tepinen, gUrbUz ve sıtıl'' 
diyen tırmanıyordum. Ihlamur, ısta~. rular bu sabah da Kalo,nıış 

hayatlarına ve hem de cemiyete miş, fakat bundan dolayı sanar. 
nasıl ve nerede faydalı olabile- hayatta mağllıbiyeti kabul Fikri kudretleri üstün olan 
ceklerini tayin ediyorlar de- etmiyerek yaman iradesini _gençlerin seçimi ,gec;ktirdikleri 
mektir. Bundan başka kahillik kalkan yapmış, Nevyork a- ve icap ederse kolayca değlştiT-
hayatlarmda işlerindeki muvaf- rızalılar mektebinde oku· diklerini gösteren bazı dcı;ı~er 
fakiyetlerinden ekie edecekleri muş ve muallim olmuş, son- mevcuttur. lakin bu kat'i bir 
itminan ve saadet derecesi de ra Kolombia üniversitesi kaide değ:ldir, zira• intihahını 
ehemm~ •etli surette bu 'karar- Terbiye kısmından parlak erken yaştn yapmış ve buna 
!arına bağlıdır. bir derece ile diploma almış bağlı kalmış olan üstün kud-

Meselenin bu önemi ıüzün- tır. Mithat Enç gözünün nu retli kimseler de vardır. Buna 
den ŞU uygun zamanda, meslek runu kaybetmesine mukabil mukabil ekseri fikri kudret!eri 
ve meşguliyet seçimine ait bazı tahsilile, iradesile, azmile düşüik: olanlar erken m~sleki 

yon ...... 
Ve nihayet Kızıltoprak 49 uncu ilk 

okulunda açılan ilk okullar talebe 
kampı ... 

Muallim ve muallimeler bUyük "ir 
nezaketle l<arşıladtlar: 

- Buyurun. 
Deniz vakti imiş. 

Hepııi denize gidecekler. yüzecekler 
ve tabiattan istı!adeye çalışa.cakla.r 

fakat onları her gün muayene et
meden, ıııhhaUerinln müsait olup ol· 
madığını aİılamada.n denize sokma· ndktalara dikkati çekmeyi fa~•- kendi ruhunu aydınlatmış teşhisler yapıp buna ba~lı kal-

dalı bulunuyordu.Bunun her""'Y ve bütün muhiti aydınlata- mak.tı~lırlar. Bu belki de nefis 
den evvel, kontrolsüz şartla;"'i- cak istidatlara sahip olmuş- idrakinin elastikiyet azlığından yız. diye iza.hat veren mualllmlerden 

tur Ml.that E c · E t" ı"lerı· ''"'elmektedır" . biri odun çekiaini andıra.n bir kanta· 
"İ'nde nasıl cereyan eltiklerinı· • nç, azı ns ı- ... " ı·· ·· t d · h t• d d" rın başına oturmuş mütemadiyen tar 
tasvirle yapmak i.sÜyoruz. Son- usu e rıs eye ın en ır. Meslek seciminde en esaslı ve 

8 C 
· 't tıyor ve karşısındakine yaz diyor. 

ra da, mesleki rehberliğin ter- u yazısını azıantep e müessir hareket noktalannın 
biyevi bir mes'uliyet halinde. Türktepede ailesinin . yanın- çocuğun ferdi alakası, f :kri _ Muzaffer 41 kilo 200 gram ..• 
ı;ıaro memleketlerinde nasıl ya- da tatilini geçirdiği bir sı - uzvi kudret ve !kabiliyetlerin işe Omer, 86 kilo :>OO gra.m ... 
pıldığına kısaca temas edeceğiz: rada kendi elile yazmış ve uygun olup olmadığı ve seç"len Dudük çalındı. 

Fert c:ok erken yaşlardan iti- bize göndermiştir.] · meş$?ulivetin o hars ioinde :mti-
baren •• hars müessese ve mev- \..._ ____________ J sas derecesinin billnmesidlr. 

- Denize g.decekler beş dak'ıka.· 

.ya kadar hazır olsunlar. 

Hep bir ağızdan: zuatmın manevi tazvikler;le, I • . . k . Yukarıda tasvir ettiğim\z şart -
.. ...... kb 

1 
h t 

1 
· ·· seçımı no tasından, dıkkate a- lar, .kontrolsuz vaziyetlerde bıın 

mu .. ,a e aya meş_ga esı us- 1 k b . ı- • t 
tünde düşünmive başlar. Üc bı:ı1~ası ger~l en . ılva_sıta \'cya ların pe·k az dikkr.ıte alınabildi- - :t:mre komutanım! 
veya dört yaşındaki çocukların t ı avBasıtal aı e tesırlerı ~l evcufl- ğini açıkça _göstermekted:r. Bir GüiUlimeler. 
(ben POHs. yahut vapur kaptanı tbtr. UJ! ar a~ası~d.a ı k de a ferdin hayata iyi intıbak etmiş, Burası bir askerı garnizona bcn-
olacağım) dediğini hep~miz is:t- le ev:vı:~n seçım ışınde çocuk- muvaffak, mes'ut ve faydalı bir ziyor dedım. 

· . d " B d d ki arı ustune yapması muhtemel fert ıh lı"ne ,., ı · 1 · ,.. · mışız ır. u evre esnasın a :kl . h · . a .,.,e ıp .ı;ıe mıyt>ce"'ını Senelerce milil takımda yer almış 
. t"h 1 d .. _...-.ı._ 1 tazy erı atırlamak ıcap eder. tav;nde meslek sorı" ı" -...! k" .. ın · ao ar a muı=~u o an mu- · .. ..., m ııue ı mu- kıynıeuı atletlerimııden .. ·erıman 

h 
1-'kak k" h d 1 "ıl Bazı anne ve babalar, tecrube- es"ı·ı·I ' iiı"n bu··vu""k tesı· . old i'1 a '.ı.'ek·' ce11·a.n verdi·. 

aA· ... ı erşey en evvc a e lerinin kendilerine daha mües- '" rı · u_..,un ... •· 
muhıtidır. Cocuk anne veYa ba- . :ı... ~-"ld d "" .. k .k.. . ~iiphe yoktur. Onun için ıı:erek - Asken garnizon <teğll ama, bey-

b 
.. · 

1 
x.· • . sır ıuır şe.l\ı e uşunme ı •'- f .... k · t " h t• asının ısıne. mes e~ıne ıntısap d d . ~. k . ld kl eı ·~ ve _gere cemıve ın aya ı nelmilei olıınp.yatıara 19'1raK edc-

elmffit ister. Fakat bu seçimler dan kverd.ı~ın7b :nı o k u b ~rın- menfaatleri namına, bu işi te- cek atletlerin kampı. 
umumlvetle istikşafi nev;den- _an en. ı .ntı a arını • a u et- ~adüfe bırakmak tehlikeFdir. - Evet hep atletiz dedıler. 

d
. k f . . t h" _...ı tırmek ı:;terler. Yahut da. anne Bu hakt"kat baska memleket-ır; cocu ne sını eş ıs o.."'l.ıece- b b k d" t "kl . . Ben yüz metre şampiyonuyum. 

,.. h t .. 1. :ı:. · b""t·· k' ve a anın ·en ı sec ı erını 1 d 1 kd" ed 1 1(1. va u sus ıvcce~ı u un a- kl .. .. 
1 1 

er e epeyce evve ta ır - Ben 200. l3en yüksek atlama ben üç 
hil yaşayış şekil ve tezahürle- coc~ a:rı . ustul!e zor ama arın- miştir. Bunün meslek sorimin- adım ... 

. <lakı ~ırz;lı motıw, onların ta- "" ~ ... 
nnç, uvduı:_m1:v.a gavre.t etmek- h kk k l . ....ı·k h 1 de ,:?ençli~e lazım ~elen rehber-
ed

. T..11.. ··-;ı;. h ı. a u e m mı aen,....ı u vı:ı . t ·r . ouıı ·uu ususta en c (') r •• :tl . . kl h I~ Ye yardrmı yapmak terbive 
Yamma. yakla.ı,an Turguda: 
- Büyüyünce ne olacaksın~ dedi.n. 
- AUet. .. va·kınlık ve havranlık duvulrın, ,·e um ~rını C?CU· arı~ın a- mÜet:iSeselerinin b 1rinci derecede 

h t d b
.. .. kl .. ,,... .d 

1 
k yatında bır hakıkat halıne _gel- , 1. 1 . h 1. 1 . 

v
1
.a ul ab ubyu uı.;un 1 ea şe .-t diğini ,görmek istemeleridir. mes u ·yet erı a ıne f!,e mıştir. - Peki ama atıetıik ka.rın doyur· 
ı o an a a ,·eva anneye aı . . .• ~ . Bu ıiş oralarda evvela çocuk- mıız ki .. 

her sey daha zivade tercih o- Mesela, lbulug senelerınde ların alakalarını tesbit, sonra 
lunur. muvaffakiyetli bir mühend:s kudret ve kabilivetlerini esaslı 

Fa'kat bülui! devresinin baş- haline gelmenin rüvalarını ·ku- bir surette anlamı va ve onlara 
]amasile, gençlerde, ailP nüfuz rup da, buna heııhan~i bir se- doğru olarak anlatmıya çalışa. 
ve tahakkümünden kurtularak beoten mU\·affak olamıvan bir rak yapılmalıdır. Mektep. kurs, 
müstakil ve kendini idare eden baba oi?lunu mühendis vaparak zivaret, tatil avlarında çalışmak 
b;r fert haline gelmiYe doğnı bu tatmin edilmem•s iherası mecburyietlcrile. çocukları mek 
cok normal ve çok faydah b=r susturmak ister. Tabii burada tepte iken her meş~uliyetle te-
+ ......... ·.wü l "'"'7iikm;ve baslar. n çocuiiun kudret. kabiliyet ve masa gelm:ye ve bunların ica
zaman şahsiyet durum ve inki- alakası hiç dikkate alınmaz. E- batında kendi kudretlerini ölç
safına en fazla müessir olan beveynin cocukları idn seçfk- meyi temin eder. Aşağılık hi.s
menbalar aile muh1ti haricin- leri isler ekscriva çok para •ka- leri gibi şahsivet inhiraflarını 
deki saha icinded:r. Gençler et- zanoığı kabul edilen. cemiyetçe tad'lle ferde nefsi haklkında 
raflarındaki ırnuvaffa•k• olmus muteber şevlerdir. d~ btr bil~i kazandırmıya 
fertler ta.rafından ('ezbolunur- Böyle bir ebeveyn tazyiki kar- calışır. Her iş sahasında ne ka
lar ve büvük insanların bio~- şısında kalan çocuk için iki vol dar insana ihth~aç olduğunu 
rafileri en cok bu devrede o'ku- varclır. Eğer anne baba fahak- bildirerek yol ı;?Österir. 
nur. Bu sahsivetler gün rüva- kümii senelerdenberi de\'am e- Bir çok gençlerin sırf elle:- n
hırı denilen hulva saatlerinde. dip çocuı?un bütün şahsi teseb- de maddi imkanlar bulundu:?u 
kendi nefisler:ni . ·icine döke- bü.5 kudretini, cesaret \'e nef- icin, kudretlerinin üstünde tah

cekleri kalıplar haline ıtelir ve sine emniyetini mahvetmişse. sil seviyelerine zorlandıkları 
meslek seciminde de bu tesirle- sır.f ebeveynile tatsız i>ir müca- e;örülmektedir. Diğerler inin va
.. :ni gösterir. Nap0lvonun ha,·a- de leden kaçmak icin istedlkle- sıta noksanlıi!ı yüzünden, kud
tını oku,·an asker. Pastör "hak- rini 'kabul eder. Fakat bütüı- rPtl~r=ne ıtöre çok basit vı> "('-

kında yeni b:r şey öi!renen bak- havatınca mesııul olacağı bu işe rimsizliklere saplanıp kaldıkla
ter:voloi! olmıv2 karar verir. nı> istek, ne :deal ve ne de mu- rı da bir vakıadır. Bir cemivc~tte 
Bu devrede vazf"Cl.ilen idealJF•rin vaffa-k olmsk ümitlerile girm;ş- bu gibi haller ne kadar ç.)k o
bazı hallerde idam~ ve tahıı;ı.t- tir. İkinci ihtimalse. çocuğun lursa, beşeri eı,erj i o kadar kö-
kukuna gavret edildi~i va'kidir. henüz, kendini müstakil ve mu- tü istimal ediJivor demektir. 

Meslek seçiminde tesir yapan vaffak bir fert haline getireıbi - Zira ivi bir makinist olabilecek 
aile harici menbalardan en mü-. lecek menbaların daha tama- k'mse bu şekilde cok fena bir 
himmi, cemivetin muhtelif ha- mile körlenmeıniş olmasıdır. Bu mühendis olur ve bir memkke
yat meşı?uliyetine \'erdiği k•·· halde genç isya.n. ~7r, m~ca- tin ziraat havatını planlandır
met si!silei merat'bidir. Her dele eder, kend'sı ıçın seçılen mak iktidarındaki ııenc dar bir 
hars dahilinde bir meslek veva İ<> deruni olarak hosuna gidel" tarla içinde sapan kullanmıva 
mcşgulivet di_ğerinden daha üs- bir .şev ~e. olsa, ebeveyn te~ci~J mecbur 'kalır. Her iki hal de 
tün addedilir. bunların içtimai olduih~ ıcın red?ı:cte~, ve.}.ht_ı- bir cok maddi ve manevi aav
prestiji fazladır. Bu kıymetin mal kı ebevevnı~ın ıs_ted·~ının retlerin hedrolması demektir. 
dereces;ndc işin muhtemel mad- tam~~en zı~dı bır şeyı seçerek Muktedir olan ferdin her şart 
di wriminin hiç bh- tesiri yok- nefsını talmın eder. içinde kendine, p:aye Ye üm:t-

- Nasıl doyurmaz. Biz büyüyüp 
yeti11tiğim1Z :ııaman memleket de a.t· 
letlzmin kıymetınl t&kdir edecek bir 
dereceye gelecek ve bızleri layık ol
dugumuz mevklle mUtenıu;lp surette 
tatmin edecektir. 

Ağzım bir karış açık kalmıştı. 
13 ya.şında bir çocuk atletizmin 

bugün takdir edilmediğini yann ise 
nasıl takdir edileceğını ne gUzei ifa.· 
de ediyordu. 

Bahçede, o bır sa.na.toryom bahçe
sini andıran ağaçlık, çamlık güzel 
ve havadar bahçede dolaşıyorduk. 

- Kavga var! Diye bağtrdılar. 
Meydan kanftı. Çocuklar bırbır· 

lerıne glrdller. Ifakat iş hiç kimsenin 
müdahalesine meydan kalmadan hal 
olundu. Bir kız baygın bir halde ye· 
re aerilmit ve bır oğlan ağzından 

burnundan boşanan kanı avuçlarile 
örterek meyda.nda vakanın kahra.ma 
ru olarak kala kalmışlardı. 

Arkad~ları vaziyeti lza.h ettiler: 
- Efendim. Turgutıa Nadide mü

nakaşa ediyorlardı. Erkek .kuweUi
dir, kadrn kuvvetlidir. 

Nadide kadın kuvvetlidir diye fd· 
dia edel'ken mUnak&lfB. mUcadeleye 
çevrildi ve işte gördUğUnUz gıbl, 

me6ele hallolundu. 
İlk yumrugu Nadide Turguda vur· 

du. Ağız burun kan içınde. İkinci 
yumruğu Turgut Nadideye vurdu . 
Nadide nakavuL 
Y(ı.nı gördüğünüz gıbi baygm bir 

halde, yerde .. . 
Ko,tular ... İliç, tentirUyot, kolon-

ya ... tur. MeseJa bir ilk mektep öi!- Ferdin a~~ılı'k duv.ı:tu ve lerine uygun vollar buldu'ğu 
retmeninden çok fazla kazanan l<"'mplekslerının de secim üs- ,..,..,,hakkaktır. Fakat bu tah:rk~ 
bakka.l onun kadar i~timai pres- tünde tes:ri cıkluihı bilinmek- kuk ettirme ameliyesi, hu- MUnak~a kurbanları iyile.şmişler-
tije mal"•k değildir. Bu kıvmet tedir. Malum oldui?'u üzere bazı dutsuz muğlaklıklar ve gü-çli.ik- di. teHil<'!dleriınin seçim üstünde kimse1er. ı?erPk ha-kiki ve gerek ler icinde cereyan edecek olur- Nadıde Turgudun elini sıktı ve de 
çok büyük tesiri oldui?u mu- havali hir takrm SC'beplerle rıP sa bir çok füzuli ve netices:z dl ki: 

f . 1 · · k d ti · · k"f ~a'-,.,..etler sarfed 1lmı·~ ollır. Bu - Erkek kuvvetlidir. 
hnkkaktır. Amerikan mekteple- ıs ~ın•n ve u re erının ı a- ~ • ~ 
r inde yapılan bir tet:kike göre, vetsız .sa~at cıldu~ıı.na kanidir- cec;it mania bevabanlannda bir Ne, centilmence bir he.roket~. 
I"seden mezun olacak talebele- ler. Bu h•s l\:ıa7rın hır muvaffa- rok 1ivakatlerin de kaybolup 
rin 100 de 65 inden fazlası. mü- kivet muharri:ki olabilir. Yan; ~ittiği b;r hakHr..attir. * Denize gideceğiz dediler. 

eğlenceye boğdular... il"" 
Kafamış bugün ne gOzel! ~ 

po>Ta.: rüzglmnın şişirdiği )t 

yaz yelkcnlller, şarpUer, ~ 

Kalamış arasında ufak d 
rın sırtlarında sekerek it~ 
kenardan yarınrn ben en 
rek şampiyonu olacağml dl) 
ilstUmUzdo demirli bulunflll ' 
minde bir sandalı göSterf~ 
men! Müsaade edin biraz ı;-ad' 
sek diye mütemadiyen yııl~ı.lr 

Denizden çıkma vakti &<'
Tamam! ,. 
Hayretimi mucip olan şe. 

mam kelimesine bir itırasd~ 
mıyan çocukların, blr dsl< 
denl.zde kalmamalarıdır. 

* Gece... .A 
Saat dokuzu bir hayli F .J 

de çocuklar bahçeye çevrelt~ 
tuklara ynslanmıf, yerlere 
kurmuf, iskemlelerin uzerııı' 
nklşer d!zilmış ı.·erllen Ill~ 
ııeyredlyorlardı. ti_ 

Evet bu akşam kaınpt& r' 
şerefine bir müsamere ,·e 
kampın gösteri kolu, m!SS 
bir vakit geçirtmek ıçın. 

d\1 ve dillerinden gelen her ,--· 
ya çalışıyordu. 

o 
Samatya 29 uncu illt ıİ 

12 Y&lflnda Nermin ihtı)'at' ol 
iUnde ne gUzel muvaCfal' 

Kendlslle antrakta kOıııı 
dedim ki: 

- Her halde büyü)'ilnctı 
lacakııuuz. 

- Hayır, dedi. 
- Hakim olmak nıyetı:ld 

kuka gideceğim. rl 
Yıldız 1 lnci ilk okutdıı.Il 6' 

Yaman .... Onun da Ner:rııtı1 
kalaca.k hiç bir tarafı yo1'· ~ 
grupların elebaşısı. Kiınlie 
madan, bir .şey yapantl)'()l'· 

--;-' Yat borusu çalnuşu. ıı 

boru.su değil de yat çanl· , 
şarak yatakhanelere çık~ 

Yatalım! ... 
Yann sabah dinç, kU"'t~ 

lam olarak ka.lkmak için 11ıl 
Kamp birkaç dakika IÇ1' 

bir sessizliğe bUrUndU. l.1> 
dlm. ~ 
öğretmenlerden Bay )! 

Ah onlu ne kurnazdll':, 
çekllellm de görUrUz dedi· r/) 
çekllmlştik ki, yukarı sı'1° 

.;O 
aıltı sonra bir kahkaha 1~ 
bir gümbütüdUr başladı· ~ 
yalım gözümün önUnde c 
zerinde sıçrayarak iidYe 
mU.Z somyaların demırıetL 
girmiş battaniyeler, kılıll 
karılmış yastıklar ... 

Gidelim gorclim dedifll' ıl 
Gldersek ceza vermek 

rakın onlar kendi kcndıle 
!arını verırler, dedi. ~ 

Dayanamıyarak yavaŞ > 
rUmeğe başladm. ,il' 

Saten pljamlU!lrnın yııJ< 
llyerck yürüyen bir çoC: 
takıldım, beraberce ust et 

Çocuk yatakhaneye ı;ırıı 
Arkad8,9Jar dıye söze 
cArkaclıı.şle.rım nıunııı& • ı 

geldim. GUrUltU ctrne~.~ 
ğıZ. Susmazsanız, görUF ~ 
tomu andıran bu s6:1~t 
ıslık, hora, kıyamet, ~ -
tün arttı. d 
Aşağıkl yatakhaneden J 

rak gonderilen çocuk ge 
döndU VO gitti. 

Eyvah dedim, bir k&'I' 
ıeıı 

O sırada yanıma gc 
1
-. 

yok dedi, merak etıneY111 ı>1 
kiler de yukarıdakileri 
için gürWtU yapscaklaf· 

c'I' Delege her halde J1l 
1 

hendisllk. doktorluk. huku'k~u- a~a_ğılı:ıt h:ssL olan kimse sa'lrnt
hık ve ticaret~ seçmiştir. Bıı lıi:!ı ile mücadele, bunu venmek 
•fört meş(!Ulivet Amerikava ait vahut ba<:ka i.,tikametlerde mu-

1 kıymet .listesinin en başında vaffakivetler elde ederek taviz 
• gelmektedir. etmive ~ayrel eder. Hatiµliği "" 

Halbuki Amerikan harsı içi- sivaseti kendine meslek olarak 

Bütün bu sebepler yüzünden 
ırerek ~ençlerim ;zi ferden, cıe. 
rek mektep ve ebevevnlerin d·k
katini meslek seçimi isinin e
hemmivetine çek•!"'"''; li;.,,,,..,..,,11 
bulduk. Mithat ENÇ 

Bunlarla denize kadar yürtimt'k 
bile bir zevkti. Konttşa eğlene yUrtı· 

yerek onlarla. beraber de:ılz k•.narı· 

na ~nuik. 
Kahvede hep beraber soyuoara.K 

pil(ı.ja koştular ... 

rek \'aziyetl anlatmış 1'1• t< 
bir yaygara koptu. Terli 
zincirler velhasılı J(eiA!l'I 

Akşehır tuusust1 - ı:seıccnye mcc· 
lisınln vem1 ş olduğu bir kararla 2.:; 
ağustos gUnU, bundan böyle Akşehi· 
rln şeref gUnU olarak kabul edllmı'
tir. Bu mUnasebetle ~ ağustosa tc· 
sadllf eden pazartesi gUnU şehrimiz· 
de büyUk b r merasım yapılmış ve ta
lebe tarafrndan bir geçit rcsmı yapıl
mıştır: Merasını .Milll Şefimiz tsnıet 
1nön0nün Garp cephesi Kumandanı 

ıken karargfıhı olan !binanın önllnde 
yapılmıştır. Bu münasebetle bUtün 
şehir donanmış ve gece yapılan bir 
toplantıda Akşehirlilerin orduya yap_ 
tıklarr hizmetler tebarUz ettirilmiş· 

Ur. 
BUtün Akşehir bu şeref günü mil· 

nasobctile bayram yapmı9 ve bUyük
kr!ne oln.n hürmetini bir defa daha 
iZhar etmek fırso.tmı bulmu91ur. 

ne bu dört saha mektep mezun
larının ancak yüzde 10 unu im
tisas cdebilmektedif'. Di~er ta
rafatan her nevi yetişen 
nüfusun .anca'k yine yüzde 5-10 
una ya'kmı bu _gibi meşguliyet
lerin icap ettirdiği fikri - ade
li - asabi kudret ve meharetle
re ı;naliktir. 
Bülü_ğ dewesınde de, meslek 

' 

___ _. 7"r:-ER BAYRAM! ŞEREFiNE ____ __ 

LA L E n in müstesna 
• Mevsim programı 

Bugi.in 2 büyük F ilm birde: 

T urkçe Çalı an Taç DANSIN ZAFERi 
ERROL FLYNN FRED ASTAIR 

Denize girnıek, o pırıl pırıl suların 

kucağına atılıp serinlemek, su kö· 
pUkc;Uklerile oynamak iBUyen, bu a· 
teşli çocuklar, sağlam bir disiplinin 
dima.ğlarında yer etmiş lzlerinden 
kurtulamıyarak, hocalarının <1UdWde 
rini beklediler .. 

İşte nihayet bekledikleri de oldu. 
Düdük ça.lındı. 

Ycrlennde duramıyan çocuklar 

z:Uıtü çıkcu-abllccck ne 
,1' 

yağmaya başladı. 

Susalım! 

Sustular. tıtl~' 
On dakika sonra 11° 'f'' 

menle beraber tekr8r '' 
P~I 

geldiğimlz zaman hC ~~·"' 
bir günUn sarhoşluğu il?" 

mışıl uyuyorlardı. f~ 



a 
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~ titiin Yurt Zaler Bayramını Katladı 
Dumlupınarda yapılan 
muazzam merasim 

On binlerce halk ve köylü 19 yıl evvelki 
büyük zaferi yerinde tesit etti 

HuSiisı 
0 

surette 
9önderdiğimiz 
arkadaşımız 
bild;riyor 

~Ilı! 
~tııar (Hususi surette gon-

' atkadıı.şmıızdan telefon-
~ ~n 30 ağustos Zafer bay
~tlte nasebetııe, Dtımlupınarda 
~~e ınunzzam bır merasim 
it... . 
~ Jq . 
tı ltııt/Yveı, Karakaya adil-O anılan 
~ere l.leJunetçlğln kanile yazdr

''rıı keııınesı, bu tepede, Türk 
u'nlık ve fedak4rlığınm bit• 

' 1°11ll'ak kalmrştır. Zafertepe
~ ·~ bu zafer abide8i, Dumlu

lcıpru._:ını çevreleyen, her ka
~a "' .. lQS. Türk kanı taşıyan, bu 

~ bu 8ll'Uarda ebediyete ka· 
~eı->.e tc;;hu1 askerin a.bidesfdlr, 

l>ede, tarihe sığınıyacak bır 
b 1k de3tanı yaratan TUrkUn 
'ltu ınntevazı a'blde, mütevazı 

tıı ~· vatanı uğı'Unda can 
~ltııı;, ıiı &skerl de ebedlle9tlr-

l 

-
Dünkü merasimde tayyare dafi toplarının geçİ§İ 

İSTANBULDA 
~Ptııın1 ktqıatan, ~u sıradağ-
~~ ~~:~.T::;:~~ı~ık~~~: Dün Taksimde çok mükemmel bir geçit 

tıı tepelerinden bundan on 

::::a:~!~am~Mez:: resmi yapıldı. Gece müsamereler veriidi 
~ı ~ları akın akın geliyorlar. Zafer ve Tayyare öayramı dUn !s-, biridir. Cengizler, Alparılanlar, Ti· j İnandınız, dö\1lştünüz, öldünUz. Bı· 

t1tn ldtıran onblnlerce halk bu tanbulda parlak mora.ııimle kutlan· murlar, Muratlar, Yıldırımlar, Fatıh.I raktJğmız emanetin bekçls;ylz. Bu 
lll ün heyecanı lçerlsindedır. mıştır. _ _ ıer, Ya.vuzlar ve SWeYtJYlnlar, bUtUn emaneti başımızda Başbuğumuz ve 

~lr lldaıyaauıı ta.Şıyanların a· • lehtr• •l••lnn ,,_... den Wbarea k&bi'aiblUll&riimli; keodi cop; liiQ)'Qk :ıı.tım Ş9fimts olcfUku'"'halde he-
tlr' bu Zafer gUnünde vücut- sevinç teıııa.htlrlle çalkanıyordu. Genç, ıu ve mWI benlllfnln, kendi atıJcan pimiz ayrı ayn ebediyete kadar gö
~ dUşman mermılerini ve ihtiyar, kadınlı erkekli binlerce h&lk ve bafarıcı ruhunun, tinıaallnl bulan türeceflmlze doğduğumuz gündenbe· 

" ~ &rınr taşıyanlar da çok. sokaktan doldurmut bulunuyor, Ebe· Türle milleti 30 afuloe zaferini de ta. ri ahdettlgimizl, manevt huzurunuzda 
'bee Uıın en muhteşem meydan dl Şef Atatürkün Taksimdeki heyke- rfhln en eşsiz, en bUyUk ıava,çıla.rm- bir defa daha tekrarlarız.> 

tı11ıcı1 Iııın cereyan ettiği bu yer· 11 etrafında yapılacak mera.simi gö:-- dan biri Musta!a Kemalin eseri ola- Genç hatip sözlerini şu suretle bi· 
~tı1°nlara. istiklA.1, sulh ve ati· mek üzere koşuyordu. rak kazandı. Ve bu zateri öyle aağ- tirmi9tir: 
~Çin bu tepeleri ka.nlle su- Saat 9,5 ta. menuılme lttlrak ede- lam ve sarsılmaz :bir kuvvet ve iman c- Asil milletin evıa.Uarı, Türk a-

•lttııııe eclln oa-ııııarı bir mamu- cek askeri kıtalarımız, sporcu genç· la kaza.ndı kl, bugün eskiden b!Zim d!le iftihar edilen bir devri yaşıyo-
lııı.ıı b:etlıınışıerdlr. lik ve mekteplilerimiz yerlerini alınış olan o üç dünya kıtaaı şuurun tanı· ruz. Bu mukaddea kelimenin aaalet 

h ıı:eydanda sapan izlerinin bulunuyorlardı. yarmyacağı ateşler ~inde yanarken, ve kudretini, ba.şımmn Ustlinde ta. 
tazı e toprak gözüküyor. Bu Sa.at 10 da İstanbul Komutanı Ge- Türk milleti BaŞbuğullun, Milll Şefi· şıdığnnız Başbuğumuz ve Milli Şe!i

eı Q~i bundan on dokuz yıl neral Avni Akda.t, V&ll ve Belediye nin, etrafında yekpare bir kUUe ha- mlzln parlak gozlerinden her zaman 
't'flr1t ııa bir yıldırım gibi sat- Reisi doktor LQtfi Kırdar askerleri- llnde, kendi öz yurdunda satlam, okumak mümkündUr. 

arı te~usunun bugünkü ev- mizi, mektepleri ve sporcu gençllği imanlı, l.stiklAl ve iBti1'rO&Unden emin, Arkadaşlarım. Sakin, vakur TUrk 
~ Uın ediyor. teftiş ettiler. Abıdenln önUne gelerek 8'81Z bir kuvvet halinde y&f&Dl&kta- topraklarının il.zerinde göz kamAflı-
~ .~ l!abahı fafakla parla- yer aldılar. dır. rıcı hayranlığını pırıl pırıl sızdıru.n, 
tı,,~ CUlerı her an biraz da· taUklA.l mar91 ııe merasim ba.fladı. 30 ağu8t.o8 zaferi yalnız Türk sa- günt!f l<adar parlak yüzleriniz, bu hür 

ltııj~e akşam meydanın kı· şanlı bayrağımız direğe çekildi. Bu vqçılığmın değil, ayni ısamanda yur_ toprakların hakiki sahipleri olduğu-
bıı~ nan gurubun şualarile, merasim<len sonra ordumuzun en dun kurtuluşunu müjdeleyen Türk i.1.. ğunuzu her zaman göstenneğe ha· 

1M'lııı'tt ıg-ı içtn, parlayamaz bir genç subayı teğmen Cezmi Aydoğan tiklA.1 ve aşkının ve Türk imanmuı zırdır. 
"11t bıı ı. kUrsüye gelerek. gUkreyen bir Ttirk zaterldir.> Milll Şeflmlzle, mllletırnızıe, cüm-

ıı..~Yü kullanan o Türkün eri tonile sayın komutanlarına, kıy- Genç subay geçml9 &ilnlerlıı acı burlyetimlzle, komutanlanmı.zıa, siz. 
lıı lıl~~~· kanııe ıkazazulm19 za- metli siWı arkadaşlarına, az z va- hatıralarını anla~uktan sonra 19 mı& lerle daima yükselmek, dalma seale
~-.ıı;'<llUnU kuUuy<>r. tandaşlarına, 1stık1Al Savaşının aziz yısla Samsuna ayak baaan Ebedi Şe- rlmlzi işltt!rmekle devam ettireceğiz 

l'ıl 
6
:__8aat tam 11,30 da, on şehitlerine hitap eden ve her cUmlesı fin TUrk milletini etrafına çelikten şanlı, şerefli arkadaşlarım.> 

ı... - • v d kik ı u lk•-" t fa · ı Bunu mUteakıp İstanbul Komuta· "Ptlerı eı har bin cereyan ettiği a a arca 8 ren a ..., u nı 1 e blr kale halinde toplayarak sıra.sile 
'\ llt kesilen ateşin bir hitabede bulundu. Birinci lnönU., ı•·•--ı lnönU, Dumlıı- nı General İshak Avni Akdağ da bir 

l'lı,. reten top seslerlle baş- ,...,"' hitaıbed b lunmu" k lıt 'bor Genç subay· bu hita.Oeeınde huiAaa· pınar, Sakarya meydan muharebele- e u T ve 1:0 alkışla.n-
~bı. aıanın Ti aeaınden S<>n· ten ıoıınJarı söyledi: rind mıştır. • 

"'il. telt T- en sonra Ebedi Şefin dıedefinlz 
' lı ildi. Meydanı dolduran «- Bugün yine ün!U ve sevimli oir Akdeniz> lşareUle 30 ağustosta Ak· Bu sözlerden eonra geçit resmi ya· 

tg l!k Zaf&rtepede hep bir gÜnÜ kutluyoruz. 30 afustoa Zafer denizin dU.şmana mezar olduğunu te- pılmıt ve Şeref tr~bUnünde ba.fta ör
~ııııııı,~lt'ltı ln&l"flru söylediler. bayiamının 19 uncÜ yılını tatmak barUz ettirerek sözlerinin eonunda da n ldare Komutanı olduğu halde ka· 
~"ııe rı kazanıldığı bu tepeler· bahtiyarlığına nail bulunuyoruz. ts- 30 atuatoe zaferinin mukaddes ve &· l&balık bir davetli kUUesı bulunmuş-

11 bıı lstıkıfil m 
1 

hi bir tiJ<lAJ Harbi Türk milleti için zafer zlz şehlUerine hitap etmiftir. Ve de- tur. 
...,tııç bir arş' ç veya. ö!Um mUcadelesi !dl. 19 sene ev mI~r ki: Sıra. ile piyadelerimiz, sUvarilerl-

' Y•eııın Yer~e bu kadar aza- vel bugün, ıbu zafer çelengini başları: c- Sizlere, azız halıl'alarUUK ıa- mlz, bahrlyelllerimlz, motönu kıta-
~1ıp,~ e~ur. mızın üzerine takmıştık. Tarih bo· yık olan bir heyecanla hitap edebil- at, mükellefler, mektepl!ler, bir pol:a 

4ı.:/lre 111~~:;ı:~nden süzU~en yunca bllylik .zaferler yaratan, TUrk mek için, son yıllar Türk tarihinin mU!rezeel muntazam bir şekilde geç. 
lııı ~~ ıtarışa~ ızın ı;;Lor o- ' kabramanları glbf b"u tsti.Jd41 sava- en bUytik şehidi olan AtatürkUn bize miJler ve aUrekll bir surette alkışlan. 

r taıtıllrua. 'u lKOr
1 

a so~ı- şımızda bir TürK bUyllğünün yoklu- miras bıraktığı sözlerle hitap ediyo- mıfla.rdır. Meraalm de bu suretle ni· 
"ı) 1 bu~u Y zen a sanca J ğu var ederek kazandığı aavaşlardan rum. hayet bulmuftur. 

e 4\ı. n bu ovıuarı on dokuz 
'ılı, •atı .ı\ılaıı . Öğleden sonra ve gece bUtUn Halk-

ı.tı ),[\!hın sesierme boğan vı.r. BugUn hUrrlyet ve lstiklllimlze Kan mütemadiyen a.kzyordu. ltte fU evlerinde ve Tayyare Kurumu mer-
• trete e~ç•ğın insanı Ur· göz koyanlar yurd varlığtmızın son kayanm arkasında tırnaklarmııa .,.. n&A-
tcııtt 1\ Ve h ta I ' -v kezlerlnde m ....... uereler Ve konte-
"' rı:t111 il• agıatan ses zerresine kadar nasıl çarpı~ağımızı tığım mevzi.de dt14manı sapır sapır il l dd 
""'ıtıı dı, .. ranalar ver m t· yur aşlara bugU-
.. esnas goreceklerdlr. doğradım. ü 88 belirtilmi tir 
''lı,a "'r 1nda İstanbul mebu- Ey A"e•z kahraman'. n n man ı ş • Ayrıca .,. en ..._. Bir diğeri onu kıakanırcasma anla- 1 tie,,. • l:i.yaaaı Bııgtler o- •~~p.• tehrin mu'htelif yer erindeki mUaaıt 

ıwUk 1 Biz de senin gibi bir avuç toprak -.r"" ~A.. rd "H K 
ot rt_ ile 

1 
naı ve lstanbul C- .,....çele e ava urumu menfaatine 

"" trı de bir geıtç, ordu na- olmaktan hiç bir zaman yılmayacak, - Ben, diyor, o gün kaç kelle uçur kır baloları tertip edilmi.ştır. Vatan-
lc:ı len korkmayacağız. Varım kanımız bu dum ıbllmlyorum. ~~ ı; zabıt Adnan birer d&.flar sabaha kadar eğlenm!9lerdlr. 
ı. itt: •er. Genç zabıt nutkun- topraklara. armağan ol8un.> ~n Yıldıronkeınaı, Çallı, Atlı-

\t "~ Saat 12.60 de meraaime nihayet ve. hanlılar, hep kahramanlık dutanl&rı RAD y o 
~~.~Ve lnkıla.p kan ve iman rlldl. Efe elbisesi glymif köy!Uler, kır anlattılar. Her blriaı ciltler dolusu r: :ı 

-llttııııarı dokuz yıl evvel hugUn mızı 'basma entarilere btlrUnmüş kttapları dolduracak kadar uzun kah. PROGRAM 
~ e11 L erdtk. Lozan'a varan TUrk kadınları, bu büyük bayramın ramanlık destanları. l 

· ı... l\'8lı ı At.•,am! - -
11

::--11 tuı&- l'tnesl Zafertepeden sevinci ve heyecanı çerlslndeydiler. ~ 
1 t:"' teıle :;c'Yonlar 30 aa.ustosun İçlerinde bir günlük yoldan gelmiş o· Afyonun bUy'(lk meyda.naıdayız. 8,30 Program 9,30 Saat ayarı 

~ "eıı 0 ı 8 Q3 "lu·· .• ;k 19,45 Konu:ma tıı ,.. ndı. Burada bayra- !anlar bile var. Heps sanki birer caı. Hava iyiden iyi k ,., " ~ 
.. il' '"eçıı ı ye ararmağa b&f- 8,"5 Aı·ana ha. 19,55 Müzik 
""~ · u kol şehitlerimizin lı tarih. Aralarında babasından, kar· lad Ro.a gün b -::. • tıı ı . .....,., ' e., gec....,tr bayram- 9,00 Miuik 20,15 Konuşma 
~ to deşinden, oğlundan bu muharebede 1 b a k u ~Prakı arm ayr mını u ayan bu tehrln 9,45 Evin &&ati 20,30 Müzik 

111 
'tnan aıın altında yatan şehit vermemi' bir kimse yok glbt. arka.smda dimdik yükselen koca bir l2,30 Program 21,00 Ziraat tak. 

lııı, •ıı t • l\lubarek kanınla Bu meydandaki harbe iştirak etmJf hlaar, ve onun önUnde TtlrkUn kuv- 12,33 Müzik 21,10 .Müzik 
'tlrnı oprllklara bugün hepi- yirmi kadar mUcahlt göğüalerlnden vet ve kudretini temsil eden bir hey- 12.45 Ajall& ha. 21,35 İstanbul • 

°il do~!: geldik. Mehmedln, sallanan beyulı kırmızılı kordellla.rı kel, artık karanlıklara bUrünmeğe 13,00 Müzik at yan§larınnı 
"~erıOd Yıl evvel tarihin o gözyaşlarlle ıslatarak heyecandan bo. başladı. Şehir beş glln beş gecedir, 14,30 Müzik neticeleri 
:-'lllJın. e, bUtUn imkansız- ğulurcasına anlatıyorlar: kuUadığt bu bUyUk zafere doymamış 18,00 Program 21,45 'lüzik 
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An karada yapılan 
tafsilitı merasimin 

Başvekil Mareşalı ziyaret ederek hükumet 
namına 

Ankara, ao (A.A.) - Büyük Zaforio 
19 uncu yıldönümü bugün bütön yurt 
içinde her eınıf halkın ~irak ettiği en 
içten tezahürat ile kuılanmı~ır. Bu müna• 
aebetle askeri garnizonlarda geçit resimle. 
ti yapılmıe -.e ı;ünün büyük önemini te· 
barü.ı elliren nuıuklar 5Öylrnmİ§tİr. Anka· 
rada bu tezahür her eeneki gibi pek muh· 
teııcm Mmu§ ve hipodromda yapılmı~ bü· 
yiik geçit resmini hemen bütün Ankara 
halkı takip ryleıni~tir. Genelkurmay Baş
kanlığında yapılan tebrikleri müteakıp 

geçit resmine saat 10 da başlanmış 'e 
İ&tlkllil marıından eonra Ankara garnizo
nundan kıdem•iz mbay \'ec.ihi, heyecan
lı bir hitabe ile İstiklil savaşının bÜ) ük 
zafere kadar olım bir tarihçesini yapmı~ 
ve Türk ulusunun Ebedi Şef Atatürk ile 
İ6met İnönünün yanında ve emri altında 
katettiği nurlu yolu anlatarak T urk ordu· 
ıunun 'e büyük §eflcrinin eserinde rü· 
riıınekte deo.·am edeceSini bir defa daha 
teyit eylemiştir. 

l\türıııaı Faik Fenik. hava kurumu na· 
nıına bir nutuk ı;öylemi~ ,.e kurtuluo ~ava
tının büyük kahramanlıklarının hatırala
rını taziz ederek bütün ulusça kahraman 
ordııra kallı du)ulan inan 'r şükran du)'
ı;ularına tercüman olnıu, ,.e ordunun bü· 
yük bayramını kuılamıştır. 

Mera imde garnizon komutanı Kor• 
general Hilsnü Kıll;ış a,qğıdaki nutku 
eöyleml~ir: 

- Arkadaflar: 
Bugün kuıluladığımız Zafer bayramı 19 

yıl önce Dumlupınarda kazanılmış olu 
Ba~kumandanlık zafer ba}Tamının yıldi> 

niitnüdür. 
Bu zafer bayramınız hepiniz için kutlu 

olsun. 
Büyük milletimizin tarihi zaferlerle do

ludur. Fakat bunların bazıları daha yük-
aek delerdedirler. • 1 

Milletin kokunç durumlardan kurtulma 
eına eebep olaıı zaferlerdir ki, izleri uzun 
bir tarih borunca günülforde yaşarlar. 

Ergenekon zaferi, Malazgirt zaferi, Ko· 
ııova zaferi gibi Dumlupınar uferi de 
Türk yurdıınwı kurtu~ına sebep olan 
:ııaferlerimlzdendir. Bu zaferlerimiz Turk 
ordueunun, Turk ıüngüsün.iin üstün gel· 
meslle elde edilmİ§Iİr. 

Türk ordusunu idare edenlerin yük~k 
delıilarile, iıilgili düzenlerile kun·etli İra· 

delerile elde edilmi~tir. 

O günün Ba~koıııutanı Kemal Atatürk 
bugün milletimizin ba~ında parıldamak· 

da onun hatırası bütün Türklerin kalple
rinde yaşamaktadır. 

O ıünün cephe komutanı İsmet İnönü 
bu ı;iin milletimizin ba~ında parıldamak· 

tadır. 
O günün genelkurmay bqkanı Fern 

(.akmak bugun ordumuııın büyük maro
plı olarak )ine ordumuzun baıı üstünde
dir. 

BugÜn 
4
ellnde ailih ıuıan Türk askerleri 

o fanlı günün kahraman subayları ve yi· 

ğit erleri veya bunların kard~leri ve oğul· 
!arıdırlar. 

Oqerli arkada:larım; 
Savaı meydanlarında, milletin varlığ 

uğurunda, ıehiı düımüı olan arkada~la· 

rımızı da bugun büyük saygı ile anmak 

borcumuzdur. 
Türklüğün ya§&JDUı için savat meydan· 

larında kanlarını akıtmıı ve eanlarnı ver· 
mi§ olan komutan, aubay ve erlerimizin 
mübarek ruhlarını anmak iı;:in hepinizi bir 
dakika e.clim vaziyetinde 68YS1 gösıerme

ğe davet ediyorum. 
Arkadaşlar: 
Bilininiı ld in&ıı.nlık tarihi boyunca 

Nvaı meydaıllarında ve inunlık duygula· 
rında ıan alını§ bir milletin çocuklarıyız. 

Ey pnlı Türk ukerleri; 
Unntma ki zafer ka.ıaııdığına ıı\ivenen 

bir milletin ordusunun bu güveni &eninle 
beraber yatar. 

Bu gilven yae.adıkça zafer de ecninle 
beraber koear. 

Korgeneral Hüsnü Kılkıtı takiben tay· 
yare dafi topçu taburundan kıdemsiz eu· 
bay Vecihi do qağıdaki hitabede bulun
muştur: 

- Sayın büyüklerim, aziz: arkada~la· 

rım; 

Bugün 30 Ağu&toe Zafer bayramının 19 

uncu yıldöniimüdür. Boraya bu büyfik gü. 
nü kutlaıııak için toplandık. 30 Ağustos Za· 

orduyu tebrik ett i 

Ordamnmn gözbebefl MarfJŞal Fevzi Çakmak 

r 
Maı-eşalın 
teşekkürü 

Ankara, 30 (A.A.) - Genelkur

may Ba~kanı lareşal FC\'Zİ Ç.akmak, 
Zafer bayramı rnun:ısebetilc ordu ve 
fa}ı .. ları namına bildirilınit olan iyi 
temennılere ka11ı te;.oekkürlerinin 
iblağına Anadolu ajanaıoı ta,ııit bu· 
yunnu,lardır. 

\.. 
kü milli 
Kemaldi. 

hudutlarımız.ı çizen Mustafa 

Sam.unda doğan bu güneşin ıtığına 

Türk milleti arkasını dönmedi. Birer per
vane gibi etrafına toplandı. 

Mueıafa Kemal Türk ordusunun yük· 
~k §Uurundan ilham ve kunet alarak bıi· 

tün Türk milletinin ba~komutanı oldu. 
Türk azminin harekete geçtiğini sez.en 

dü§manlar, her taraftan vatanın huduıla· 
rını ı.orlamaya ve içine girmeye bqladı· 
lar. Bu arada lzmirden "de Şarka doğru 
ilerliyorlardı. SilahAız kalmı~ Türk ordu· 
ıu vatanın bu k(ife!İnde iist\in dü~man 

kuvveti karımnda cenklcte. cmkle§C çe· 
kilmek ıorunda kalmırtı. 

.Mağrur dü~man p~asııcıı ilerlerk~n bir 
taraftan da Türk ordu&u silahsız, cepha· 
nr!İz yeniden kuruluyordu. 

30 Ağuatoa İ§le böyle bir zaferin tarilıe 

ıııaledildiği büyiık gündür. 
30 Ağuı;toa Turkün \'arlığını ve kud· 

retini butün dünyaya tanıtan kntlu bir 
giındur. 

30 Agui!loa Türke btildilini ebedi ola· 
rak \eren mutlu bir gündür. 

30 Ağu•tos kadınlı erkekli bütün bir 
milletin zulme ve ilunıa kartı ;eyuuu za. 
frrle bitiren hlr cundı.ir. 

Sayın buyiiklerim; 
Biz bu büyük gunu M:Ygi ile katlarken 

sizlerin ıafer için nuıl ç.alıttığınızı da 
haıırlı}or 'e daima sizlere benzemiye çalı· 
eıyonıı. 

Değerli ordu arkaJa~larım; 
Babalarınız 'e kardeşleriniz bu zafer; 

na•ıl kazanmı~larsıı ıizlerin de böyle za. 
ferler kazanacağınızda imanımız vardır. 

Sa,aş meydanlarında du~üp kalan ve 
görii ileri bakan rnubarek ,ehitlerimiz., 

Vaıan için M:Ve seve feda ettiğiniz kan· 
larınız boşuna akmadı. O kanla renklen· 
miş ean1ı bayrağımız dünya durdukça ha 

Wke üzerinde dalgalanacak 'e hep sizleri 
anacaktır. 

Ey kalplerimizde )"att)an Atatürk; 

Biz senin evlatların her zaman senin izin· 

de, ısenln gôııerdiğin yolda ilerliycceğız. 

Sen daha binlerce 30 Ağu610s yarala 

cak bir millet meydana ıfetirdin. Senin co 
kı)-rnetli arkada§ın., Aiilli ŞefimiZİJI önün· 

de haykırıyoruz ki bu millet senin ölüm· 
den kurtararak ya~allığın bu millet ölmi· 
yecek ve hep ya~ıyacaktır. 

Ey büyük Milli Şefimiz İsmet İnönii; 
Bugun senin emrin altında hepimiz bir 

Garp cephesinde bu ordunun bqını 

geçen ismet İniinü giizcl tedbirleri ile lnö· 
nlinde dü:manı )'tızgeri ettirdi ve Tür· 
kün mıküı talihini yendi. Sakaryada Türk 
a•kerinin fena tartlar ahında düımana 

nasıl göğüs gerdiği ve nasıl kırılmaz: bir 
kara olduğu gösterildi. \'Ücut gibiyiz. Jlierl'}e emredersen oraya 

gider, dilediğini ) erine getiririz. 
Dü~man artık bizi yonemi)eceğini an· 

lamı§tı. Durdu ve siper kazdı. Kendi do!t· 
lan bu siperlerin en mukemmel bir ordu 

ile altı aydın end zaptedilemiyeceğini 

IÖ) lü)orlardı. 
Buyük dibi, Ebedi Şrfimiz en buyuk 

komutllll Gazi Mustafa Kemal çok değerli 
arkadqları ile du~manı 'atanın harimi İ&o 
metinde boğmak ve Tiırk milletine liyık 

olduğu iıtiklili , ·ermek i~in en son ha· 
reket plinını hazırladılar. Dünya tarihi· 
nin daima iftiharla yidedcceği bu plin 

Turk ordu&u tarafından 

ıaıbik edildi. 
muvaffakiyetle 

26 Ağuıtos 1922 de haşlıyan Türk or· 

dusnnun taarruzu dü§manı baskına uğral· 
u. Y'yı kurulmu~ bir ok mahiyetini alan 
Türk ordusu ileri atılmıştı. Bu seri döne· 

mezdi, galip selecekti. 

Butıın dilediğimiz senin bat aağlığıoaır. 

MAREŞAIJ ZİYARET 

Ankara, 30 (A.A.) - 30 Ağuııtoıı Zafer 
bayramı munaedıetile bugun eaat dokuzda 

Ba~'ekil Dr. Refilı: Saydam Genellrurına. 
ya giderek Genelkurmay Bqkanı MareıaJ 

Fevzi Çakmak'ı Cümhuriyet hükiımeti na· 
mına tebrik etıni§ ve hiikômetin olduğu 

kadar Türk milletınin de pıılı ordutuna 

her \'akit için tam güvenini teyit ~ş. 
tir. Ankarada bulunan vekiller Te vekalet 
müstC§&lları da ıebrikitta bulunnıutlar· 
dır. Saat 9,30 dı M~l Fevzi Çakmak 
Baı,·ekilete gelerek Bqvekile ziyaretini 
iade etmit ve ordunun tC§Ckkürlerini 11111-

muftur. 

Yeni Neşriyat: 
fer bayramınız kutlu olsun. Bu manzara nekadar yükııek \e hey· 

Bundan 19 ııene evvelki 30 Ağuatos gıi. betli idi. Şimdiye kadar hasta adam de· FAHİM BEY VE BİZ 

nünü anlıyabilmck için hatıralarımızı on· 

dan evvelki acı günlere çevirmek lizım. 

dır. 

4 ııene 6Üren Büyuk Harbin 50nunda 

Türk milletinin başındaki hükünıet adam· 
lan imzaladıkları zeliline bir mütareke 
ile aarııılmaı Türk milletinin &ilahlarını 
dü~mana teslim etmekte beis gônnedilu. 

Aziz Türk vatanını yaplaşmak için ya
rıı eden düşmanlar, Türk milletinin bu 
ailih ızlığından iatifade ederek her ta· 
raftan topraklarımızı çiğnenıeğe başladı· 

lar. 
İtte hu sırada Samaunda Türk \atanının 

üatÜDc bir ;ünq doidu. Ba göaq buaüıı-

nen Turk milleti ayaklanmı§ zafere. btık· 
tile, ebedi varlığa doğru ko§uyordu. 

4 gun aonra Başkomutan Dumlupınarda 
cephenin en ileriı.indc o zamana kadar 
dunya tarihinin kaydetmediği mmWz za. 
!erlerden birini kaıanıyordu. 

Gazinin \e Milli Şefimiıin komuta ettiği 
ordular düşmanın bıiyiik kı~mını Dumlu
pınar nıe)dan muharebesinde ku~tamıt ve 
saf dıtarı ına çıkarmıştı. 

O aktam dibi Ba:komutan: {Ordular he 
definiz AkdeJtlzdir ileri> emrini veriyordu. 

Kiıkreıni~ bir amanı andıran Türk or· 
du!U 10 ıüode Akdeniıı kıyılarına urdı 
ve en büyiıklerinin bu emrini >erine setir· 
di. 

Abdülhak Şinasi Hisarlının Hil 
mi kütüphanesi tarafından basıln 
bu büyük hikayesi, edebiyatımız
da iz bırakacak, yer tutacak bir 
eserdir. Bu hikaye, memleketin 
hakiki hayatından kopmuş bir 
parçadır. İçinde canlı insanlar, 
hay.attan alınmış sahneler vard1r. 

Lisan son derc:eede temiz ve 

tatlıdır. Özc:ırrek yazılmış bir 
eserin hasretini duyan zevk sahip 

!erine .AıbdilJhak Şinasi Hısarlımn 
büyük hik6yesini tavsiye ederiz. 
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'' Hep.> 'n "".en güzel,, 
1 Yazan: Mahmut Attila Aykut 1 

Eml 

ı - TakltJn1dt> Fiat garajı ark~ 

tiında 8906 M"!. kıyn1etn t>lr ar a sa-
tılıktır. D.nı 613. Galata aray K~ 

Ap. No. 5. Kat Z. 
Telefon: 10010 

2 - Küf;'ükyah Jsta1yonunda muh
tf'llf eb'attı\ mlifrez kıymetli ar.salar 

hhkhr. D.n. 609. 

S - Cihangirde :> katlı denizi gö
rür konrorlu beton bir apartıman sa· 
tıhktır. D.n. 808. 

ü,4ütl•r s.ı~ Hukuk /Ukimlilirwl•n: 

MlHSO 

Ü•kütl•rdıı Ta~atttli oifunda ve c.ııddc· 
ı.Jn.ie 64, 66 No. Jı dük.kin odalarında 

l\iryal,o •ilu ll~a 
İbrahim ve Kiryı\.o otlu Yuvan ile §1· 

yian \"e mü,ıereken muıınrrıf olduğunuz 

TophaReli pğhıJufa wt cıddeaincM kiin 6-1 

66 No. lı iL.i Mb 4\ikkin}arın balei üyu 

davasının cari muhakcmet1inde gönderilen 
daveliyedt meLkllr adr~te bulunamadığı
nız posta tebliğ .,,e1nurluitınd111~ hildiril· 
mi' ve ilinen tebhıat ifailll• "Ye muhale· 
mt>nin 17.9.941 çırtamha ıi.inü ıaat 10 a 
talikine karar ver11mit olmakla tayin O• 

lunan giln<k mahkemt"le gdmediğinit ıak
dircle 398 irıci madde~i. mucibince 

1 - Fındıklıda kflrglr iki kath bir 
aparhn1an 4600 lira)·& acele satrhk· 
fır. o,n, 601. mel~ rııulacıj1 da\'ftİ)'c fll&kamı11a 

olmak ÜHre iline:n ttıhlii lthtrıur. 

BAŞ, O 1 Ş, NE l LE, G R 1 P, R O MAT l Z M ~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese~ 
icabında günde 3 kaşe alınablllr. TAKLITLl!RINDl!N ~AKIN iNiZ. Her yerde Pullu f(utıl 

ısrarla isteyiniz. 

Göz ıçin, k<ınndan dııha açtır, 
derler. Bll sözüı:ı yalıın olmodı
ğmı iSbat ed~n ddiJlcr pelç çok
tur. Yalnı~ ınsanlar yediklerini 
unuttukları ~lbi <>:>k defa gör
düklerin i de unuturlar. Onl'llrı 
tehyiç eden her yepi ,m,anz~ra ve 
her başkalık mazide olduillln
dan daha fevl<~ade obnasa dıı o 
arnd i şartlara, Nı-tiyaçlara l(Ö
re vem olaı:1 her ~ hariku!A
d~'ı ve ıa~e oldu u için de h• P
sin<l.eıı ı:Uzeldir. 

run ııürültülü ahenı1l olmasa se
yir halind~ oldui(uınuz bile bel. 
lı olmıyacaktı. Ba.; dönemsinin 
göııül sannııt11ınd~n olduJlu bel
li ldl. Gece vemek,[fn sonra tek
rar ııüverteye çıktı. Gökte va
rım kalmış altın bir halka ıı bi 
donuk bir ı.ııık var. Çizgi halin-

de za~~·-~~ .. O~~n- 3 -~~~~ •fu~ "*----------------------------------------------------dan ~ören bir yeJ'lll' ve bir hasır ~·h~eU -•ton bir villil .. tılıktır. f>,ft, 

Vap11ruı:1 iivert nde ha ır 
kıoH11kta b 'r demet l;'içek kadar 
kokulu w zaı f geıw imıdını ı:ö
ünee göpül hu münü verdi. 
- Bu hepsirıden güzel bu 

heı;ıoHıd . ahıme .. 
İı ,· en vapura bınmi t'. 

Güne ışıklan kadar parlak saç
la'l't vardı , İddia ederim ki vil. 
zünde bır dirhem tuvalet yok
tll. Mat ·işmır blr rengi varnı. 
Zari b' eınrpriııw g;vmi per
man.atlı açlarını itina ile tara
mıştı, Onu rıhtımda t vi edıın
ler anaşında ihtiyar bir !<adın 
vardL Kanpana ayrılıs isaretini 
veni i:: ıaman aonneşi olduğunu 
tahmı ettiğim ihtiyar kllın o
nu gö~süne ç<"l<erek derin deri., 
kıokladı. öptü. Gözleri hulut
larım1şb. 

- Bed\a yavnıcllğıwn, çak, 
k~ i.iızü.lfu üm. On !?eş giin 
y ter dei!>ı mi.? 
Kendı kendime söylend m; 

e olur her bim· ıı&hibi ta
~ıdıin '"' fın bu üzel tuz kadar 
hak k\ ah i.vett olsa .. Bedia; is
mi de ııüzel . GürüHülü bır ka
l~hk arasında merdivt'nlPr
den çtkarken bile üzerine na
zarları çel<ecek kadaı: bir husu
sıveti vardı .. 

Yolcular ara~nda aşajıdan, 
yukarıya, yukarıdan ~a,a-ıva 
remrtli, nii'kteH, cinaslı, edalı 
zararsız harfenda>lık parolaları 
\·crilmei!e haşladı: 

Göz kırparak km isaret ede
rek; 

- Ne mutlu bu mevs mdc de-
niz s vahatine çıkanlara .. 

- Bon. sane mo•r?! 
Da ha babayani iltifatlar, 
- Allah nazardan saklasın .. 
- Dönü~ rıı.elııtubunu sabır-

koltıı·lcta oturuyordllm. Arka-.-ao_
5
_· ---------

daslarl •A @.i!ı inmiyecek miein? 
Yol ı.ızun bir l\llre yapalım va. 
kıt ~~er• dfl!liler .. 
Onları bir bahan lcad ede

rek bhıttım. Gece aıııt 2' gü
vertede o ve ıbt>n v•lnızız. Bir da 
'klka ııonrıı yeni bir günün ta·k
vimini kQpar~ca~ız. Eliq,de yol
da beııj. ovalar diye aldıl!ım ibir 
roman var. Sahitelerı çeviriyo
rum. Fakat okumuvı>nım. Göz
lerim ha~iki romanı, h11kiki gü
zellli!I Clkumak sevda ında .. Ne 
olursa ol un 'ııir kıonu.~ma tec
riiı.e.lnde bulunacai!ım, de>dim. 
Taarruz eden kazanır, Cesaretle 
yanına 110ktıldum. 

Onıı ismile hitao ettim. 
- Size jyi 'ı>ir arkada ta·ktlim 

edebilir ınivim Bedia hanım? 
Kendisine bu kadar te'klıfslz

ce ve lılubali hlt.ap Men ada
ma havntle lıa!ıt1. 

- Beni ne~en tanıvo!.'6\1-
nuz? 

Ktkeff>.r gi'bl oldum. Fakat 
dflınal bir yalan buldum. 

- İı-mil'den .. Kitabı u-zattım, 
aldı. Ba'lııtı. Gülerek; 

- Ilu lbir roman, dedi.. 
- Roman dlnım82 mısıııız e-

fet'l(tlm? 
- I\om&n ha.. Dudakla-mu 

lıiiJdı(i; ~ ~ .. 
- Romanı yaratanlar ı.çın 

be-ilci. Fal\at ona muhtaç olan
lar için çok~·· 

Güzel!igi •!Oadar da samimi idi. 
Halbuki ben onu her l('Üzel gibi 
mağ-rur ve soğu'k bulacağım 
zarmetm: \im. D ha evvel ta
arruz ~ııübesiııi yapmııdıi?ı~ 
için adeta pişman oldum.. On
dan sonra derin bir komısma 
faslı lba kıdı. 

t - NJ,..nta,ınd~ TeşyJkJyede: 8()0 
M9. bir artta ~tıhktır. D.n. 808 

7 - !ieh.,.deha,ınd 1 daireli, bU. 
tı.n konforu 11.a\·I ıenlt 1tahçeJ11 ıranı .. 
vay (':&dd ine ,.e d 11lıe •esareti .... 
lan k rgJr bir aparhm " acele satı· 
lıl(tır. f).n. 800 

8 - Tophanenin tra'1!vaya gayet 
,talnn J1·1 bir yerln~e (ok mükemmel 
bir tarzda ln'I" odllml k rıır n iyi 
irath tlört katır JtJr aparhman aoeıe 
Ji&hlıktır. D.n. 614. 

9 - Beyojlunun merke1:i t.ir ye. 
rinde yüzde tieklz randın1anh 8 daire. 
il ki.rrlr bir aı,artuuan satılıktır. 
p.n, 588. 

lO - lleyoğlunun en iyi bir oeın
tlnde tramvay l'adde,ınde t>QtUq kc-n,. 
toru havf 4 katlı beton bir apartnn•• 
altında diikkirnı ile beralıfr ,ı>tılık· 
hr. D.n. :>SJ. 

11 - Tophane caddesinin merke-d 
bir yerinde ugarl yhzde on lratlı tk\ 
katlı k rg-Jr bir diikkiin aeele satı
lıktır. D.n. 801. 

BULMACA 

lstanbul Levaıırrı Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

-'tJ•lıd• )'tııh ,..,evıdın açık elı.~ilın1tlf'ri 15.9.l)ıtl paıarlr• i günü hilularııırl<t. 
yaııh ••ıtlet'*9 blıı:iıahirde aıkerl ,atın ılntı lı.omi,)onnndıı )ilpılacalı.lır. lalırlf'
rift lteJH v•kitt• kemi1ttHtl ı;elmelerı. 

Ciari lt(j~-ı•n Te111inat. İh•le ~aaH 

y ...... 
Süt. 

Kap~l ii\iMj. ıdtl 

Kile 
> 

~,000 

20,000 
750 

* 

Lira 

!O!lll 
1 ı 
!fi 

(962 - 7510) 

~r l;.i\o-q 43 luru lan iki rart1 50 vr toft ıtır rli ıatın alınarakıır. llrr 
hiti"ia ıahmi" bedeli aı.soo Jifa ilk le"1ınaıları 161-1 lircdır , lhıltttl 8.!>.'lll ııı
:ıan~ ıiinü uıt ll ve J6 da Ctli~oluda t> \.i tııbe birıa ııırla J krri ıaıı n alnıa L.n. 

mifY••ua6', Y•11lacıktır. Tılipltı:in helli \ıa1-.itıtı komi )VPI selnıt'leri. t9.j8 • 7506) 

I • 
2000 çift t>t foaini p11zarlıkla alın ahn,aralı.tır. Tı:ılııııin hedt·h 19,000 liıa ~•Iİ 

temhıJll :aS6 )irıliır, Tıliplerin 22.9,9-t-, Jiinü pat 11 clı (;dibnlıırl4 JlO a \.tri a· 
tın 11IM1 ~qııi•~llll•• ıe:hneleri. E\ı~f \ıt rartnamf' i Anlara, İ.trııir L,-. 'mirliklrri 

"'° ÇıRı\kaletle ıs.kırt ııtın alma lomiayonlarınJa g6rııliır. (960 - 7508) 

Burdur Tic•r t ve Sanayi Odasından : 
Burdur \'Hlyetinin merktı Laıa..,ına bağlı Sııltandı·rt: me,~.inılt' lı.lin §İma· 

1e« ArJ_pdere liöprWeıü haıındalı.i hPlon ijtunuıııla" '.'--ıırıhıırundaki hf'!tuıı utıı

nuna hattı müstakim, ~arkan Sarı~ıırıındal...i hrtnıı !ılİl11n11nı lan Ciclrdak ala11t 
burnundaki beton sütununa hattı n1ü1..ıakim. Cenubt·n t.ardak alanı burnundan 
Deveboynu ttpeai!ldeki beıo11 iitununa haıtı mü~ıaı..iın. Gilırlwn Dr,eho)ıHı tt

pesinden hııduı lt,.~lanf!:ıet olaA Arapdtre kuprü1..ü ha~ınıla1'i lll'ton (ıtıınunı 

hattı nıü<ıtıl<l• ile muhat 377,445 hektar~an lharf·t ulıa dıthiliıulf'\;.i lınyiı ma. 

deni 9') yıl mijddetltı Ke:çib~rl;ı J(üLünleri Ti.ırl noniın 9ir1' .. ıi ııhıln·İne ihale 
edilece:jinden maadin nizamnanıetinin 36 ,,. 37 in<·i ınaıldrlı-ri ınıl<'ihinre hir 
itiqı:ı olanlar1p 1 A~n"'t~ !)~l tarihindtn iıiharf"n iLi ay iı:inde .Aıılı.anulil llı.tı 
11t VeklJetint' "e 11tBdtnin flııJu"duğıı \'ihCyeıe vilii)P& maLamıııa ııııh.al ilr- ıuU· 

racaaı ey~leıi Ujn ~lu11ur. (6lf2) 

Abone Ücreti 
'l'iiıi<lfe ıialılll!!tl•: 

S.Oollk 6 aıl•l< ş ıı.rltll htlllı 

HOO 750 - 150 K. 
Hariıı memle-etlere: 

BAYLAR 
J,rnarl11 ı cVnJ~k1er kin ıP.ıi 11tem· 
nuııı bırak&l:Jk bir kiti \'&fdır. 

s p •• o 
Bt'.)'Oğ1u, Suttrazi~i f'.io. 6/1 

istanbül Vakıflar DirektörlüQU ilan~ 
lstanbul Vakıflar BaşmüdüriyetindeO 

K.ı, mrti fey İ4<.:t i 
L. K. L. /(, 

Rl~ 6R 61 on 
5~~ (l(} 12 00 

160 2n 3;; on 

Çarııda ipahiler !;Okaiında zı :\o. h ılükkinıl\ ~ 
~o ·ı 'luıtafapa::• Arabacı Beyaııt mahılletınıh 
Jlatip <'amii rnk•z "·c ıır~a!lı. 

\lahmutpa1a Dayııhıtun ntahaJle;i Kiıd.çü h.,, alf 
19 No. lı dil\;.k.iiın.ın tamamı. 

'lercın Dayahaıoo mahallc!-indc 
l..•tıa 10 No. 1ı odanın tamamı. 

171 81 ı.: 00 f.r,ı Un<u•>tlu ~·lat,rnde 211 . h dukkintıt 

''ııkarJa yaı1lı tmllk atılmak lil_t'Jllt 15 ıti• mitdrlf'tle açık artt r•~ 
kıırılını~lır, ihalr i 11/ !l 941 Cun1a auni aat 15 de İM'& edile<eeiin~n 
iP. in Çrmlıf"rlita9t• f tınhttl \ ıLıflar B"9MudürliığU ~faftlôJ.tt kalem!~~ 
caat lıtrı. f""" 

sızlıkla bekliy-eceğim dostum .. 
ivi havad sler .• 

Fakat ne Jiaiip tesadüf, ne ha. 
zin tf'l!eJ!idir. Bilivor musunuı 
bu l((izel kadın bu bütün iştaha
lı nırzarları üzerine çeken kadın 
İstanbula nıçin ııi<li>vormuş? 
Sevııi!isine diye-cekşiniz. Hayır .. 
Kocasına diyeceksiniz. Hayır .. 
Hıovtr. Ne ııövleseniz, na.ınl ta!ı
minlPrde 'buhınsamz hayw .. Bu

Soldan Hfa: l - Te••l; Jileyan Senelik i »!ık Saylık Ayhk 

edatı; eö•U korkma. lbir r"'lk. 2 - ~-----·"------
O: ortava söylenilen bu söz. 

lcri dllymuvorımı · l(İbi sakin 
ve düsünceli yukanva çıktı. Ka
maraşına yerle$ti. Vapur; gön
derenlerin ve gidenlerin göz
V~qları. iyi yolculuk temennile
ri ve mt>ndil salkımaları arasın. 
da rıhhmdan avrıldı. Bedia bir 
zaman ııüvertede ı::üpe:,teye da
vanank öylece ve uzun uzlln 
aV?'ıldıitı sehre ba'ktı... Hüzün 
rle neş'e kadar ya'kışıyordll ona .. 
Sonra ]\amarasına çcl\ildi. Uzun 
~ıücldet kamarasından ayrılma
dı. Gurup zamanı güverteye tek
rar çlktı. Hasır koltukların bi
rine oturdu. Ona güvertede bu
lunan kadın, erkek her yolcu •
laka ile. dikkatle, sev~ile ha·kt. 
vor<lu. Hatt~ tuhaf bir ~ ol. 
dıı. Kooasının ııöz ucile, yan po. 
z'wonile l(iizel kadım ıısvretti
c,;ni hiswden eşi önündeki kah
ı·ı> fincanını vıınm bırakarak 
hiraz hiddetle ayağa kalktı. 

- BaşJ1T1 dönüyor Murad. A
sığı inmek 'stivorum .. Deniz bir 
tenis kortu kadar düzdü. Usku-

lamazsmrz! .. 
- Kocasından aynlıvormuş! .. 
Bunda şaşılaca!k ne var diye. 

cekısiniz. Ev!'!. Evet amma .. Ko
cası 'ba!lka ,bir kaclını seviyor. 
muş. Tüdü, türlü sebepler, ba
haneler icad ederek ayrılalım 
teklifinde lbı.ılunmlJi.. Ve ~imdi 
istanbula bu m4111ele için .cıido. 
vwmuş .. Hayat ne ~zadJar a
lemidh-.. Ne budaJa insartlarla 
doludur. Bütün gönüller! sa. 
ran bu sevı1i hummasından >lııa
~ac~ !kadar 'budala o1ıın k da 
ne feci şev .. 

- Beıdianı.n ni'Çin roman oku
madığını şimdi anladım.. V ~ 
~zlerin n<!den karından daıha 
aç olduklarını şimdi öğ-rendim .. 

Güzel ıbir bahçeyi çorak bir 
tarlaya tercih eden kocasının da 
son hükmü munıı!kkak ŞU idi; 

Bu h ı;ıe'nden ııüızel •.• 
MAHMUT ATTİLA AYKUT 

ı_A_S _K_E R_L_l_K_I Ş.._L_E_R_t _,I 
Yoklamaya davet 

Bir selıze; akra.bada.ıı biri. 3 - Söz; 
matematikte ku11andan bir harf. 
( - Dejtnek; ka.lın ip. ~ - ŞikAr; 

ta.rafi lbir renk. ti - Bir memleket; 
gön.derme. 7 - Ka1ili e-emi ibarmatı. 
1 - Bir renk; Kas1ki Çôğun aksi. 
9 - Geri verme; fakat. 10 - Kene· 
vir saprndan çıkarılan lif; nadir. 
ıı - Donuk; eaki bir silflhi yarııı,. 

Yukarıdan aı,a(ıya; ı - J(a\ın ~I· 

cim: sinirli. 2 - Rehber; estçi bir 
Türk unvanı. 3 - Habeş .komutanı; 

nyı. 4 - Medet Allah diyen. ~ -
Hamam; &Uzelj bir nota. 6 - C".:mi 
edat•; diyarlar. 7 - Bir yemi'Ş', )"Sdt· 
der. 8 - Hayvan meekenl; bir hay. 
van meskeni: bir hayvan. 9 - Pet
van. 9 - Petrol; yapma. 10 -- Kı· 

hndım bir nevi ince kuonaııı yaprl•n 
bir Cenup Amerlkası h"yvaf'ı; ahi· 
de. 11 - Habis; hır meyva, uzak ı,,.,. 

reti. 

EVVELKİ BULMACANIN JIALl.t 
Sold4n Jlo*a-· 1 - TolıLlamı, :? - A. 

dat, Uf, :\il'. 3 - ~afi, Trrn. 4 -· KrJi. 
ye. 5 - Arı, Dt"k, Nı . 6 __. l\.fJ, Anır, 

7 - Aza, En. R -- Kendi, Ahu. 9 - Ta 
j~r. 10- Alev . .\fa. ;\fi. IJ - Kapıyı: 
rak. 

Yukarda" nf•lıya; l - Tavlamak, Al. 
2 - Oda, Ri,,., La. 3 - Jı.:.af, Anı111p, 4-

Atlk, Dava. 5 - [flani, 6 - LOtftn, İ, 
ma. 7 - Afri!-.ı. A,.r. 8 - [y, Re1'a. 9-
Annen, '\ur. 11 - 'ltr f"rilik 

Üıkö4'P A•kcrük t•lı<Ml<n: 1 Uclar ıul>e<l• hrqlan A•· mool;aio• ııııi· lıince • keri mahkemeye 
137 do&,UPllu "C:. bunllrl11 m.ımneleyı ı-.e:aatla yokl•mılaınn J'tptnınah.rı, ~ti· ehemmiyrtle i18n o)unur. 

tibj olarak kı~a hiımel ttraiti klH-l\?'GI~ racut edectlcJerif:' qÜfu" teskeroleri " * 
.,.e •~kerli&,i11e kırar ~fl'ilnıit olan ukeri ınelr.teple tlikuı olanların mektep •esi· Beyoılu y ~ru .4&k•rUk Şuie,owı.n: 
lom fh.ljyetlilerin tıe::v\;. mubtırılınnı almak lcaJuile miirauıt etmeleri. 
iiıere Asu~lo:ıun Z1 nci ça'l4.Jt1b& ftinun· 2 - Yoklı111aya gt:lmiyenle:::rjn lllJ. 
de ,ubeyo celındtri ilin olunur· ..,..ı. . ıc.,.un\IP\ln ... oij etaddeU mu· * dbloce IS lıra JIOI'• .... , ile cooalaadı· 

J\qd•koy yerli askerlik ı•bt.tiııdeıı: rıı..:aı.ı.rı dı""'mıYatlo ilin ohuıur, 
A~keıliğine karar vt'rilın.i9 olao 337 do· 

ğ:umlu "e bu dotuı:rılularla muamele ıö
rtn kı~ hiımetli tam ehliyetaa.ırıelilor 
leylül 9 U de )'edr\;. eubay okulunda bu· 
lunrnak i.ızert:ı 28;819-11 tarihinde teVke· 
rli !f'Ctlt lı-rdir. 

Bu ıı;:ibi ıım thliyf'lnamtyi hıiı trtUP 
mc.:1-lı..Ur ıünde .uhe>tı müracaatları, hu 
ilinın da.,.t"tiyr yerine kaim olduiıt "" 
muracıat etrniyenltt hakkında A mUkel· 
ltfiyetl kanununun 89. cu maddeeinr göre 
kanun! akibıt )apıılcıfı;L ilin olunur. 

* Br~iJa~ Askerlik Ş•bcsi"4eo: 
33i ,.e bunlarla muameleye tihi 11'1.ll 

'ubP~e daveı: 
l - J.17 doiumlu ve hu doiamlulvlı 

muaın,.Jr- ıOrml"kt,. olan erlcırin YOldama· 
ları bıımrk ÜJaedir ... imdj)e kadar tub• 
ye mur•eaıu C"derek ·on yokJımeıunı yap
tnnuyanlırıa bt'lllrn haftanın salı ve per· 

ttmbe "" cuıa ı=Jeri •aat 9 dan 12 ~ 

* Berotla Yem Aıl<erlilc ş.e....,..., 

331 ılolumlular •• bu ıJ,,i""""'4tU. "'"' 
337 do~mlu1ır ~e bu doiumlularlı mu· 

ameleye tibi olanların )'Oklamaluı 2.9/8/ 
941 de hitama e:rk'~nden nahiyeler için 
tayin e:dJlfın ıünlf"r naz.arı dlldc:ne alın· 

DU)'a.rıl yoldaml.!>ını yaptırmıyınlaun he
•en ayın telı giin&er+Me ıı.ı.be,e DKW•ca· 
atları ilin oluaur. 

* Bqik'4f hkt1/il< Şube"""8: 

Llıte ve muadili m8tf"-pltrdcn aıenn 
olanlardan ,..., ehliytUi olup ~ yiık..ı. 
mtktep tahı;ili•,. d~tn1 etaı.ı)'~k.loı bır 

eylill 941 ttrihinde yed<k ""Y olıulu 
haıırl1k kıtısıııa. K'Vkedilec~klerinden 38 
aj:uıttos 941 ttrihituie yed!e"l'ind<ti vOfikı· 
larla ~uhe ~keline miıracaat etrneiwi 
~e g~lmiyenkr b.kkmda lllL rıh ı• 

.lrıedik ' -- .. <* ~ .mac:i· 

337 do;;unılular 'f" bu doğumlularla mu· 
ameleye 18.bi olup ıa kh• hiımrtc ayrılın 
tim chliyE'lnımelilt'rle gimdiye kıdır 

muhtelif ~bap doJayn•ile se.,.kle:ri geriye 
kalmı§ tam ehliyetname111e:r 25/8. 941 tı· 

rihinde yedek ıubıy okuluna ıevkeJun. 
ınak ü~re derhal §ubeye m.iiracutları 

ilin olunur. 

* Eminönü Yedi As. Şube inılea: 

Sınıf 8 Muamele memuru Met). 
met Raşit Oğ. Osman Nuri 298 
(311 • 64) 

Topçu As. Tim. Hüseyin Qi. 
Celalettin (30805) Deııiı malcinc 
ön Yzb. Ahm~l oğ. Mehmet Gök
çay 301 (1641) 

Deniz Lv. Mal\ine Ön Yıb. ff.t. 
san Og. Ali Mu·mcu<li!u Çerk.t 
302 (1711). 

KayıtJ.ıırı tetkik edilmek üzere 
pe'k acele şubeye mUracaatlarıı 
ilin ohuıtır. · · 

2700 uıo 800 ~,. )'tllrnır 
<l-$<)'tl röııdfr~ft evral< derce

dP,l~ ~ı.,. .. ı., ~ ehımpaz. 

ELİ CAllUI< SLNNETÇİ 

alr•T K0PRILO 
Eylül için gün al.,>klıdır. 

Kabine: Beyollu ~l.ıdi~tl c•'1. 47 
c;ı,.., .,,.,,. 

&. t Ell.ENICDf: Tel 13 • 73 

ŞiŞLİ HALKINA 
MuhiıiniıJeki TERZt F.\ il'<IZ 

uıaJJıra 1iımtJ.::11iGn her i:.tedijinİ· 

Li tesUn ~ .. r. 
Bomanti h.taııyonu Hl9 

K. Suc110lla 

s .. ıldığı yer: VATAN MATBA.UJI 
Sahibi ve Ne,riyat MlldUrU 
AIDIET E:'lltN YALMAN 

Cebinizde yatan !J4 lira: 
Bir $efl• soıua yine 9!J liradıt• 

liiımu bir ~atarrlll>( l>onosurıa yatırıraanıı: 
Bif ~"" sonra 100 lira eltlf• 

Hem sizin p ranız artar. 
Hem devletin parası artar. 

COmhuriyet Merkez Bankası 
28 AGUSTOS 1941 VAZIYET/ 

PAS IF AK T IF 
Kua: 

"!tın: Si.ti Kilogram 72.00ıl,628 

Itank~ot 

Ut&klık • , • • ' • • , , , , 

DaltU<lelııi MMalMrleır: 

Llr .. I . , • • ~ 4 • • 

Altın: Si.ti Kıtoıram ıo.353,516 

Altın• tahvJll ~abli a,roeet clöv!zlor 
Diler dövi•l•r ve Borçlu kllriı>s 
bakiyeleri • • • • • • • 1 • • 

K6ftıınun l·I inci m&ddtl1tln• tavti· 
ıı.,n lı&llnt taratıııdan Ylki tocllyat 

SIMdaıt Ciiıııdanı: 
TW&ı1 ı•natıor • • • • • • • • 

EaNm YC Talıvi1't Ciiııduu: 
(Donıllta tdlltn •VJ'&lu nakdi· 
(JtIIJA lcarfllıfl eafam VO talı· 
('l'llAt Utıblrl lıl)'nlıtl•l· . 

B - l!orlıeet ııtllAlll vo taııvl!At • , 

A•-lar: 
Altm ve tMWi• Uz:erinı &Y&a.1 

Tuvuıt tıaorlR• avanıı . . 
HuifttJt kııa vadeli ava.aa • 
~•Y• Sl30 No. lu Kanuna ıöro 
açılaa altın k&fflllğı avanıı • , , , 

• • 
• • 

Ura 

102.124.2!7,77 
20.727.673,-

588.524,39 

1.39~.780.57 

H.583.ot9,0l 

·-.-
46.663.866,SD 

158. 748.563,-

n.ssı.oıı. -

272.166.296.39 

4S.OUS1.93 
1.310.2(5,10 

4.948.61 
3.132.379,48 

-.-
187.500.000.-

HieeC'de '*' ............................................. . 
A«ulıtt.Mlı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•·· 

YekUrı 

Llı'a 

123.H0.415,16 

1.395. 780,57 

61.226.715,iO 

13T .085.562,-

272.166.2~.39 

53.756.407,12 

170.637.3~8,12 

•.ııoo.ooo,-

1.ess.11011,r. 

831.877.404,03 

1 

S....ye' , ..... ., ...... ·-···-··-···-·~ .. ----············· 
llıtiyat Akçeai: 

Adi ve fevkaltıde • • • 11 .. • • • 
Huı1ulll • • • • • • • • • • 

Tedavüldeki BıııWnqtlsı 
Deruhtı ectilen evrakı a&lldiye • • • 

Kanunun 6..S inci mlOddelerine teYfl• 
kan hutne tar&!ından vAki ted1yat 

Oeruhte e4ilen evraiu nalodıye balol· 
yetri. • • • • 1 • • • • • .. • 

Karşılığı t_.,.am~ &ltıll olarak 
Ul!.vetım teda\'Üle V&ledilefı • • • • 

a-kont mw.&llıli ıl&vet.ıt ı.cı...uı. 
VNedllon • • • • • • , • • , 

Ha&ıneye yapılan a.ltın k.f;'fllıklı •· 
vana mllk&bill 31101 No. lı kanun mu
cibince ilAveten ted&Ylll• v&aeıdiı.n 

Mevduat: 

Türk Liras • • f • 

Albn: Satı Kl!ogr-
• • • • • 

177,lM 
8850 Ne. lıı kaııWI* JÖ,. lıMl.ae1e 
açılan av..... mul<alllll tefti eitlDH 
alt:ııı!M: 

Satı KfioCr- 56.:ı.1.lllO 

Döviz T aıdıhiidata: 
AltmA tahvili kab!l d~ ... 
Diğer 4övizl.,. ve al&caklı 

b&klyeleri • • • • • • • 

. . . 

. ' . 

T.1122.019,lt! 
6.000.000.-

156.7'8.563,-

21.683.011.-

137.06/i.552,-

17.000.000,

:ıııo.ooo.ooe.-\ 

94 000.000,-

S(.111.103,Ul 
l.2S3.79Z.OS 

78.12U67,llV 

-.-
31.02M91 .~~ 

t.fuhtelif: ·••••••••••••••••••••••• .......................... 

Yekıin 

1 T•mnmz 1938 tarilıind• itiba'-: 
l.kcmto lııııddi r. 4 Alta ...... A.- ,. ~ 
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lica ret Türk Anonim Şirketi dUrUn teklifi Vtı iıl&re ıneıolislııin tas- (le b"1 ~ ~ f161tiplerine 
vrlli ile yapılır. Dlfer memurlar ve -roy hak!kint \'ermez. 
m~er ha'kkında yukarıdaki Reşler: 
!hua~r umum mUıdUr . taraflnd:ın 1 Madde 41 _ Adi ~ ı!~ u..ıö
re'aen JCra olunur. Şi~ktt~ bUtUn mu 

1 

malara iştirak edebilmek için asalo
dUr Ye memurları talımat ve emirleri idare Meclisinden : .mı;ın .. d al 

1 
ten veya vcklUeten en az on akSiyo-

~IJm m':!'t~ en ır ar. 1 nu ten1Sll etmek llznndır. Umumi be_ 

~ Diinkü sagımızdBn mabaat) 
DORDONCV FA!SIL yetlerde gerek asaleten ve ger-Ok ~ 

l\llU~kıpJar ~ lctçn hazır bulunıu1 ak.Sıl~n s~lp, 

bt \~t~IN AR1 TIRILl'ılA 1 11~· 1 cek içtimaa talik olunur. Ihı içıiınada da 
lAıt: ~İ ÇIKARILACAK Al\~l· reylerdo ınüsa~·ot olursa yapılan teklif rod· 
~ li 1 dedilll\İŞ addolun\&I'. J.ıaııuı yekdiğerlcri· 

y - ernı;ı)cpın 11rttırıl1P.aliı ne niy~betinde re"t \qııtekri caiz dC"f;ildir. 
ı,. nı çık.ırılac k aksi)onlorın ne· içtimalarda cere}an eden müzak('fefori \C 

h r Lırı .ınıırnıa kararını \Cl<'ll l,llrAk eden lizanııı isimlerini miibcy}in 
.;:rı 1 ıatmdıın ıe bıı ed !erek l.ir ıabıt vıırııkası tanıim ediler!"k jdare 

l 111 ııı li• m grlrn Wllahı)ct w- rnedıı;i J.arar defıeıine de-r~edıhr. Vı- cd· 
, )!"ili çıkarılacak ak•i· eye iştirak edf'ıı ıiza tarafından imzalqııır. 

d.. b 1 olma ına L:arpr vr.rdiğı )., r;ırlara mıılıplıf tılanlar muhalefet se-
• tQ ~ 'h darın nnı \C' m:ıhı)el· bcplfrinı ta:ırilı ederek imza etmek mec
~ 1 ~Pr. Bu ak$.irnnlar bedc· ı buriyctindedırll'r. Bu zabıtların tamamen 
• 'ıı tık ıtl • Cldeıımeşı l\ararlaş. "ıı}~ "-ı ıooı ~ıreılerini çıkarmak icap 

lic! ını .. ıar \C trdıye tekilleri H' eder "• üçüm:u §l!hı !ara kur ı muteber 
lllareıııe)t>nlrrin haklarının ~ukut nlahılııle$i iı;in Ret:ı vf!ya Reİil vekili vtıya 

t._ h e hltıclı ınıu Lıırarılo Ankarıı l nııını ••iidıırden ikisi ıaıı.fındaıı lıııu 
4' ... r h rıle ı;ıkan en uz iki gaze- edilmffi lawıHlır. idare ı~lil'i tarafın

ı ıtlıınur. ALtlyonlor hedeliııc dan ınfzıın veya makbul bir şelli'r\e mıı· 
..:•Ye olunarak tahıtlcr bu ali• zur olmaksızıll nıiıtc~aHyeıı ijç ay içı:ima· 

lilıj Verılmck ureıile te6bıt olu· )arda hazır btılumnayan * ~ -5 
ak l)'<>n beddle.ri ıanurnwn addolunur. 

~ara a lı p],; i)onlıırla ıleği ıi· RİYASET: 
ıı._ .. naına muharrer muvakkat 
~bab Madde 2ı .,.,. İdare ı-.erliiil '\lef ~ Q.,,, eri ri de ~~nlir. Bu C"ıbet 

~ ı-·ıd anısından bir rei Ye bir r"iıı vekıli ~· n.. ~, ı L:ıırarında tı)in alu. 

s.;•q k Rl"i-iln vazi~ cel~rdtı iırzibatt ve ..... 
la ıler. i vaktındc f.de~ 

lôrh ı zakerelerin zaptedilınesini t~11 ile vnm· 
11..ı 111 mnın hakları ~rket IB• 
"'liltıw mi he~t içtimalarına riya&eı etftfflktı-n 

..ı mr tdıl ıne liızıım kal-
-• ol ibarettir. Kilt!mik nzifosi iıadaft ~ tt.· 
)ıı\ ı r. 1 edr)e için \rril<'l"«'k 

._ tı tıda\;i iliuı tarıbinden hiha· riçten hft-isine te\ldi edilehi}ir. 

~ll .r •vdır. idare ~ ~ llO .,.__ 

~'4l'}~DE ME'l E AK YONLA· ~: 
A 1: Madde 25 - • 

ıs 
~":"".1.ediy i Jllzmı gclrn tak· a) - Şirkeıt.ID 4idaNŞj ve aksiyon 

llı\eı, 1 ıo,;ındo iidcnmcdi~i tnkdir· sa:hiplerine ve üçüncü şa.luB1ara. karşı 
~:.r!:hılura kanı lıaiı olıluğı! ve ma.tikcmeler huzurunda teJMill 
~ 

1 
1 hıK"dr.n tull'itleri \mime- idare meclisine ait:Ur. Umumi heyet· 

~arı ııat;ıhilır. Bu urıtlr 41tı· ten karar 'istihsalini i&Ulza.m etme· 
~ 1Ptôl cdılrrck alıcı ına )C. yen v~ umum müdürün sa!Ahiyetl ha_ 
~ b \trı)it'. Satı heddindm rk:indc kalan husuelarm kA!feainda 
~ 1kıınıle m:ıuaflıır trnzil e.dıl· idare meclisi miiz&kere ile ka.r.&r il-

e '°'ti! ha~iye:J al İ)onu wtılan Wınz eder. 
lııtjf r, h brd 1i firl,;ctin mat· lb) - Şirkcto aJt menkul ve ga)'l'l• 

1 t}a kafi ı; ı~ce ııok!lllltl ny- mertkul malların taaanuf ve ld&N-
l:if 1111tır. sinde ve şlrkeUn me~u il~ aıAlı:a-

:uurakıp1-rın intlhabc: 
Madde aı - İŞbl\ statUye vo \(a· 

nunl diğer hükUmle.re tevfikan mU• 
rakabe vazift"Sile mUkellef olmak 
Uzere her ~ene umumi heyet tarafın
dan iki murakıp seçıllr. Murakıpla

rın tekrar intihapları caizdir. İflı\s 
veya t~iyaq tatil eden tnuri,\kıp\Rr 
~\.if~ eIBıif şşYllırıar. 

Vazifeleri: 

Madde 83 - Murakıplar şırketin 

bUtilo hesaplarını ve muamelelerini 
~ik ve mUı'Rkabe etll\tk saU\.hlye
Uni haiJJCiirlef. BUt,Un d~erleı 1, mu· 
habere evrakını, ı.abıtnamelerl ma
halli(lQe tetkik ve müraka.bc cıdebilir_ 
ler. :Murakı.plar ış-l>u staıtU ve 'f4Ca· 
ret kanunu ve san· 'kamını hUkUmle
rine S"öre yııpacaklıu-ı tetkl}<atın nc
ticeier'itıi Vil seneWk bil~ ve klr 
ve 2arar ~an ~kın~kl muta. 
IAa.lumı bir raporla. umumt heyete 
bildirmek. meoburiyelınıdedirler. Mu. 
ralnpı&r idar.e mecllBı. içtimaların(ia 

reye ~ra'k etmemek şar:tile haa1r 
bukınab!Urlea· ve mün&slp gördWdeırl 
tekütleri gerek id$.re mcıclis1 ve ge· 
rek uınuıni heyet ~ameler.iAe koy. 
duratiil\r\er. Murııkıplaı·, kanunlarda 
yazdı lbe.Jkrde, umurnt heyetı iÇtimaa 
~ fbnekle mUkel~ftirıer. 

' Murakıpiana ücreti: 

Madde 34. - Murakıp\ara 36!'19 sa· 
yılr luınun hükümlerine göre tesbit 
edilecek aylıklar verilir. 

Metı 'ull)'t'ot: 
Madde 35 - Murakıplar, kanun ve 

işbu statU ne kendilerine tevdi olu
nan vazifelet-in ifasında kanUfll hU
ktim!er dairesinde .mCB'uldUrler. 

BEftSCt FASIL 

U.Oıuni heyet 

A.tlıi "8 te\lkalWe 1111\UıRli llt&'et
ıe.: A~ H>ıi:Kf· dar her Jl6Vi akitlerin ve muamelele. 

1, · Maddıe as - §lrketin aıltei:ır<m. ı;a· 
'il._ \1 - Yeni cıbrriıtrwk ııkfilwı1· rın icrasm.da idare mecltsl mutlak hıpleti senede en az bir ®fa umutm 
ı-ıı... 'llqıl!l hu 11 ııncla m"""cıtt ak 1• bır salMıiyetc ımallktır. lcabmda. sul!h 1 K .. ~ '" ~et halinde içtima eder er. anu-

ı..., L111lıı tıı h n ba•·Lı vardır. n_ olmak ve hakem tayin etmek de ida- 1 '"'lll •• na na ve tŞbu stalU hükUmler ne mu· 
t.ıııı.~ 111111 ft- Lııdar rundcl ... ._ oe re meclisının salAhiyeUer.ındcndiı·. i 
.. :"'t "'' " .. '" '" vafık surette içtima eden umum 

ı. ~lı..fe k ıHomlıtbileW.ini ida· c) - Şirketin da:hili muıuneıatm- >MtyeUer büt~ aksiyon sahiplerini 
"ıtııı edttr. d~I intizamın temini için k:a.p eden 
1 

temsıl eder. lJu suretle t,oplan.._n 

17
tHIN • . ,.LTıı ""A I: talimatnamenin t&nııim vıe t&IQWu k 1 ,,.._ u;,. umumi heyetlet'de alınan ıu·aı· al', 

idare mecliSinc altUr. 
- {L- • h k ·ı gerek muhalif kalanlar ve gerek -.ı. ·ınuını eyt't ararı c d) _ İdare meclısl lcap eden dl-

lerlnlR her on aks!yon için bir reyj 
vaJ1iiır. ~u kadar ki her ıbir aksiYiJrı 
saıtrtbln n ondan fazla rey,i olma.ya· 
e.ıktır. Veklllcrın de şahsan aksiyon 
stı.:lı i ,.e rey sah bi olması l!zımdır. 

Umumi heyetl~re iştirak edecek olan_ 
lar içtima gününden en az bir hafta 
evvel malik oldukları alaılyonlarm 

miktaı ı ile numa,ralaı·ını gösteren bir 
cet\ eli şirket mer'kezine veyıı. gqşte-. 
rllccek mahallt>re tevdi ve aksiyon
larını ibraza mecburdw·lar. Mukabi
linc\e kcıxfflerine aksjyQnlann adet ve 
numaralarını mUbeyym bil" dUhuHye 
ıkartı verilir. Aks\yon aabY>lerindell 
bir diğerini tevkn suretile umwni he. 

yçtıcre Jştin\k edecek ~ıu metnı 
idare mecl'i;i tarafından taytn edile
cek bir .salahiyetnameyi ~Uma ail-
1\tinden en az bir hatta evvel ~
da sözü geı,;en cetvelle ~rlikte firket 
merkezine veya gösterilecek mahal· 
Jere tevdi etmelidir. Şy kadar ki ak
siyon sahıbi resmı bir idare ve hUk
mt bir şşllSiyeU haiz bir ~rket veya 
mUes&ese ve yahut hacir ıa.ltma alın
mış ıbµ- kimse lıse a.yoça. vekAletna.
meye h~ kalmay.w temsil ha~la.
rının U$lÜM tevsik ve teeblt edilme-
6i kafidi~. 1 

()ek;eler.: 

Madde 42 - Umumt l!eyetjerQıe iç· 
ıtima. nisabının me~udiyeUni t~in 
için iştıra.k eden a.k.sl)'Oll sahi~fi

nin l3imlertni ve vekAleten veya aşii
lctel\ malik oldukları ı·ey a.dedin1 p. 
terir bir cetvcl içtima.dan evvel tan
zım <?dılerek ~rak edenler taı:a!ın
dıın imza edllir. Umumi heyeUeı·c 

idare mcciisi reisi veya. reis vekili, 
yahut g~yıı.pların<1a idare mecliai aza_ 
!arı arasından seçilecek bir zat riya
set eder. Hazır olaınlardan en z+yade 
:reye malık iki zat reyleri ~re Jpe_ 
mur edlhr. KAUbl re\$ tayin eder. 

Ruznameye d&hll mad<teler hakkın_ 
da umwni .heyetçe karar 'ittihaz edl· 
hnceye kadar müteaddit. celseler ak

di suretlle lçtimalann temadisine re's 
.karar verebıl!r. Umumi heyetlerde 
reyler el kaldırmak 6UreUle verilir. 
Hazır bulunan aksiyon ,s.eJıipleı1nde$1 
birinin talt'lbl Uaerine tahriri reye 
mUı'aceat edilır. 

Karar nh;abı: 
ılahlJır n t l.:di d T' içtimada hazır b~lunmayanlar hak· 

'faı 1 . u ıı r e ıcoret ı ekµneri vererek )lcı· he&Ş.{> senesi kında dal\i hüküm fa.de eder. Madde 43 - Um"'mı hcyetlerğe 
ı : .. r~J\;Ul 'l'C (ft('raslme nıı· sonunda. kaqunen mukt.&ıi bUAl\ço ve Umun1i hevetıeı·, lı.cli voya fevka· .kararlar h~r !bulunanların muUak 

ı • ır. kar ve zarar he6&plarmı t&nJlın ettı. " "1' bın iade olarak içtima eder. Adi umu• ekseriyeti ile alııur. Reylerde muaa-
1. ACI: ·-hı...,._·~ b1r seua1ik pmqmeJ ta mille-

' rril heyet h-p Clevrellnlll sonundan v~ ı eıeuı tarafı tercih olu-
L llır ırkeıin uınıınıi ht eıi d&lr ha.Zırlaya.cağı rapQı:u ile l>lrllk- Lt~ren üç ay içillde ve :ıene<le her· nur. Aluli)'On 11&.hi~eri ~an ıı.lAka-
~lıı l tııa karar \lefdulir. Biıyk te wnuınl he)'ete takcllm eder. halde bir defa toplanır. Bu fçtlnıa- lı bulundukları meselelerde kend rey 

1 ~ ~111"'• ı ve taıbik mevliiine e) ~Bu 'Vazife ve saltı.hiyetler tan. da şirketin bir senelik muameleleri haklarını kullanamaaıar. ldare meo• 
~) •tareı kununıınd:ı ~azılı hu· didl olmayıp tadadıd\r. ile bil&nço ve 'klr ve :ııırar hcaapları ll:U ua.larının inti:habmda ek&eriy~t 
o~ tı edılıııcıi liıımdır. 8alülılyetlcriıı deni: tasdik edilerek karara bağlanır. hasıl olmazım ekseriyet beliı-ınccyc 

.... YE TAHVİLATI ' zi. Madde 26 - İdare ~echsl, ıuuz ol· ı Fevkallıde umumi heyet, şirJ<et iş- kadar intihap tekrar olunur. 
~ 19 duğu ı)ttidar ve aalt\hıyeUn muayye l , !erinin liızum göstereceği hallerde Statli tadilatı: 

~. _ .... bir kı=nı icra için tasrih edeceği 1 1 d t planıı· 
., l..L "" i7onlarııı Vt'i talwillo- ve zaman ar a o · 

'ıL. .'"~ t.ıu ~nı.it dairesinde azadan bir veya bir Madde 44 - StatU hilküınlerinin 
b~ ..hibi ip WN,ll air hcrlıansi kaçına veya umum müdUı·c devrede- t~timaa da\·et: tadili ~çln toplanacak umumi iheyet:· 
'l'ı'ı lıa nln rlzası olmadıın elin· ibllu·. Madde 37 - Umumi heyet Adi' lcrdeld içtima ve karar nisabı Tica.· 

tt._ lindıı yapılacak muamele· 

~ ... k Memnu nıua--' ..... ••• tçtımalannı mutl)d zamanhlraa jda- ret kanunu hükUmlcrlnc tAbicllr. Bu 
• 'tıtıııunda yazılı hulı:üınlcr ·~ .. N maclliinin daveti ile ve bu mcc· nevi kararlar Tic3ret Ve.kalctincc 

&Clnllnda şirkelın maıi vıızıyeti unıı.;

lWYe::.~ 0 0-Jta'Wl IJil" ~ Uc ktt.1 
ve zarar vasiyetini a-österir l:ıir Jaesap 
c:MNcli tamim edlLeoektir. Uınıımıl 

keyd'. iÇtimalanndwı. on ~ gün W• 

vcl ~ ile :kar ve 3llf'&1' heSaplan 
~ bunlal" hak:kmğaki muralpp,Jar m. 
porunun ma1ıbu suretlerini 'istey<:n 
aksiyon sa.kiplertoo vetıılmek üzere 
f!rket merkezinde ihuır pııunduru
lacaktır. BlJA.nı;o "·e kilr ve zarar 
pcsapkırı idare mecHsi ve mw·akıp· 
lar raporu Re blı•likte umumi heyetlll 
toplanma tarihinden itibaren ibir ay 
içınde Tkıa.ret Veklletine tevdi edi
lir. BlUUı!:.olar ayni müddet za:-fl.l'lda 
b'iri Resmi G~te olmak üzcre en az 
iki gaaete ile neşlT ve j!an olunur. 

l'eınet~ön t.Mıil: 

Madde 49 - ŞırMthı bir senelik 
muameltl.tından mUtevellit k6.rların

da.n qUtün muısraflar tenzil edlldilt· 
ten ı;onra kalacak .sa.fi ~r aşa.ğıd.a 

~ı Ş!k'U w nie'betler daireelnde 
ve eıra ile tcbılk ~ tc.vzi edilecektir. 
Ş<?fle iki; 

a) ~ ~ MllHl '.lL lii:~ni ihtiyat 
ser~'lt· 

&,) .... Kanuni 'iıhııijyıııt: ~!nin tef 
:ti~ eonra. kalaca.k mebalitID 
% 5 ine tekablll ~il nuktar (3659) 
sa.yılı kanwı hükümlerine göre birer 
aylıklarını teea.vüz etmemek Uzere, 
şirket umumi mil<Wrile muavinl61'1ne 
ve JllÜdÜrlerlle memurlarma. 

e;) - Yukaında a ve b fıkrala.·ın

dş ~ meb&lllin tefrıki~"l ııonra 
kalacak satı~~ taman .en 
öde~ alOOyoıµara. % 5 nisbct'nde 
birinci temettü olarak tefrik olunur. 

d) - aı. lb, c fılmüamıde.ki mcl>
lAjlar vnldı1'tan SORn. bakiyeden 
% ;w MWcal&de iiıtiye.t. ~ ~
rılır. 

e) - Geri kalıwı 5(> 90 iltjnc! U!met 
Ul olarak aksiyonlaraı tefrik olunur. 

Ancak iikinci temetUi bedeli ödeın
mif aermayenm ~ '1 •inıi. t.eıcıwüJI ede. 
~z. 

ib ve e ftkraiarında tevziattan arta 
lqt,lw kısım 1kim::l tertjp f~4.de 
ihtiyat akçe&ae ,geçirilir. 

1hU™ aksetıl ve ~~ ~rlel'l: 

:Mııcklııe 00,.,.. Y~ki (49) uncu 
ll\~nin a ~raaında ~ı kanuni 
ıibtiya.t &AQeai &ennQyenln tamamına 
balig' olunca.ya xadeir tefrik olu1111.

caktır. İhtiyat ~ bv. ımiktanı. ba-
1 

riğ o«iUktaJ\ aoo.ra. hel'lııangi bir se

l>eple tel\&k\19 edecek oluıae. n9!kBanı ı 
va.Ki Uunal edilince~ kadll' tev~ita· 
ta t.eıkr&r devam QlW!W', Bu ihtiy&t 1 

akçe ı\lkketin mul\teımel 2J&r'8.1'la.rı.na. 

karşılık olup (2999) sıumo.ralr ıtaııu-1 
nun (46) inci maddN'i IMlkmUne te.v
flkan m...ıtyJ kı~otlere ~µnpr. 

Bırincl vo fltjnci ,ftvık&lide ihUyat 
akçeleri bir ld.U teşkil eder. Bunların 
l<ullanacaklıU'ı yer~ uınumi heyet 
ııerbNtQe tayin lder. •r aeı.nin ha
şdau !Lkslyon ~ma b.lnnci tametUl 
olara:k ~ 5 kı\r tevziine kUi golmc· 
cllğl takdırde nol-0.5anı fe\·kalMe ihtı

yat a.kçcl'erlnden ikmal ed!leoektır . 

l'.ED1NÇ1 FASIL 

Şirketin lııfh;ahı 

l''ııti.h ktp"&Jı: 

Madde 51 - Uerqang\ :Oir ~teıı 
şiı'.ketin fesh1 \'e te.sCiyesl icap etUği 
takdirde umumi heyet fe\•kalAde lç
timaa davet edilerek bu lıUıBUBt& bir 1\ f\.. ' Madde 27 - Jialn cı..vet etmemesi hahnde mu• tasdık V-O usulen tescil ~ !lan ccllı-

\J ''* aJ - İdare meçllsi aq.ları şahsan . dıkten soma muteber <>kır. karar IUiıha.z eyler. Feeih kararır.ı .~ ncü Fasıl alAkadar oldukları hususıann müza- raJupla.rm veya Ticaret Vckaletinın mUtealup tak>p edilecek .mera.sim Ti_ 
~ll'1 daveti ile içtuna eder. Müu.kerat zabıtları: caı·et kanunu hUkümlerlfte tM>ldiı·. 1Ceti 11 idare·•z' keresine ıştlrak edemezler. Umumi heyetin fevkalade içtima-
~ ~ b) - İdare meel!Bi azası umumt tarı keza ıdare meclisinin daveti ü-
~ tlVı.ARı: ~tten isin alma.elan kendı veya zerine vuku bulur. Şu kadar kı şıı-
~~ Sırketııı :idar ıuıı"lan :bafkası namına. b zzat veya bilvasıta kcıt serma.yesinin en az onda. blrı 

ltcı (Uınımı Mudw) deıı firıkot ile lherlla~i ticari 'Dh' muarne- -kıymetinde aluliyona :malik olan ak· 
~ ... ' ı~ le yapamaz. 81yon sahiplerinin, mucip 'Sebeplerı 
.. "it ~ ~ARE :MEJUCıEZl c) - İdare meclisi reisi ve aza6I havi talepleri üzerine idare meclıııı 

: t.<:Ust t: A7.A OLMAK Hukuk usu!U muhakemeleri kanunu- veya mura.kıplar umumi heyeti fev· 
nun (245) inci mıı.dde&lnin (3} nu- k&llde ı~timaa davet etmek mecbıı· 
maralı bendinde yazılı derecelerde riyetindedirler. Etmezlerse Ticaı·et 
kara'beti bulunu.ıı kimselere taalliık VekAleti bu daveti yapabilir. 
eden ~erln ımtlzalcereslne l.ftlrak tU.nJar: 
edemezler \'O bu tf)er hakkında r-ey 
veremezler. 

d) - lclare mecliai firkel hesehın& 
firket aksiyonlarını satın alamaz ve 
yahut bu aksiyonları rehin muk&bi
llnde kabul ederek pan ikraz veya 
a\nns it:a edemez. Şu ka4-r ki temet_ 
tUdcn tefrik olunan mebaliğ muka-
4lllinde bedellerJ tamamen Uıdıye o· 
Junan akslyonların iştinun için wnu· 
mı heyet idare meclısine sıılAhiyet 

\erebilir. 

e) - (3659) sayılı ka~nun menet 
11tl huauşat da ya.pıılamu. 

ı İdare m~ll81 azalanaa verlleıı:ek 

ücret: 

1\-{adde 28 - İdare ınıecllıri relfil ile 
reıs vekilı ve azalarına (8659) sayılı 
.kanun hiikfunlerine göt-e t.e~ olu· 
.nacak aylzklar verilir. 

Mes'uliyet: 
Madde 29 - İdare mechsl rei*i. ile 

reis vekili ve uuı deruhte ettikleri 
,·azlfelerden dolayı kanuıü hükümler 
dairesinde mea'ul olmNda beraber 

4lrket namına yapılan lflerin a.kıbe
tiqden mes'ul değildrler. 

b - Umum müdür 

Umuın müdür: 
Mnckle 30 - Umum müdUr idare 

meclisince intihap ve tayin olwıur. 

Azli da.hi ayni vGC'hJje icra olunur. 
Uınum ınUdUre (3659) numaralı ka
nun hükümlerine göre tayin olunıı.

c~ aylık verilir. 
Sal&blyetleri: 

Madde 31 - Şirketıin lbUtün ıdarl 

ve icral muameleleri umum mUdUr~ 
mevdudw·. Umum mUdUr muavinlc
rDe diğer ımüdürlerin ve şirket namı_ 
na imzaya mezun memurlann tayfnı, 
azlı. maaşlarının tesbiti vo taltit. ter_ 
ti \le teczi;,e ve ~~.mü· 

Madde 38 - Umunu hC'yet ruzna.• 
rnesı. idıu·e meeliai tara!ından tan· 
2in1 ve içtima ıgUnUnden en az on be.ş 
gün e\-vcl ilAn olunur. Bu suretle va
ki olacak UAnlarda içlima yeri, ı;iln 

've saati teet>ıt edilerek davet ve içti
ma günleri dahil olmamak Uzere ıçtı. 
nıa gününden en az on beş gün evvel 
Resmi Gazete ve diğer gazetelerden 
en az bk" ~ He illn olunur. U· 
muml heyeUerın içtlmalarına. dair 
olan iUınlara mUzakere ruz.namesinin 
c'kırci meaburidir. Ruanamede ~<»t.e
rUmiyen JıuJı&u.lar görUf(llema. 

tçtima yeri: 

Ma.dde 39 - Umumi ıhey.Uer şır· 
ketin i~e merkezi binasında. veya 
idare mer.kezulin bulımdutu .şehrin 
dlğeır ~ bir mah&Uinde içtima 
ed.-. 

k&ima .... : 
Madde 4Q - Bu atatüde ve Ticaret 

kanununda hiç bir sarahat olmayan 
hallerde gerek idJ ve eerek !evkall· 
de umumi heyet içtim&ıarında U&le· 
ten veya vekAleten sermayenin en az 
dörtte birini ~kil eden aksiyon sa
hiplerlnifı huzuru ~rttır. llk içtima
da bu ntsab ihasıl olmaM& en çcıık bir 
ay içinde aksiyon sahipleri ikinci blr 
tçtimaa daVet edilir. tkinci içUmada 
toplanan aJuiiyorı sahiplerinin tenuil 
eltiklerl sermaye miktarı ne olursa 
olsun wnuınl heyet muntazam bir şe_ 
kilde in'ikad etmış tellkkl edilerelt 
müzakerat.& başlac ve icK.p eden ka· 
rarluı &lr. Kararlann muteber ol· 
ması için asaleten veya vekaleten ve. 
rılen reylerin ekseriyeti şarttır. İdare 
meclisi azalarına ait aksiyonlar bi
l~un tasdlkıııa ve idare mecllai 
azalarının mes'ullyetine dair rnesa
.Ude ~ dahil addedill"8e. 

Madde 45 - Umumi heyeUeıin 
vcrdiklen kararlar mu~ber olabil· 
mek !çın alınan kararların mahiyet 
ve neUoelerl ile muhalif kalanların 
muhalefet sebeplerini gösterir bir za. 
bıtname tutmak lAzınıdır. Bu zabzt
name reye iştirak eden aksiY<>n .sa
hipleri ile celsede hıı.zır bulunan ııu 

kıimet komise;i tarafından imza olu 
nur. Reye iştirak eden aksiyon sa: 
hlpleı·inln imzaları altında verecek
leri bir sal6Jıiyetnamo ile reis ve rey 
toplamaya. memur zevatın sözü gc· 
cen zabrtnamelerl imzaya tevı.kll edil 
meleri caizdir. Za'bıtna.melere, tçt.: 
maa davcUn wıulU dairesinde cere
yan ettiğini gfsteren vesikaların ba~ 
lanmıısı veya milnderecatının derce
dUmesi lAzımdır. İdare meclisi bu za 
bıtnamenln bir suretini derhal Tıca: 
ret siciline tesclJ. ettirır. 

Hükflmet koınlseri: 

Madde 46 - A.dı ve fovkalidc u
mumi heyet iı;Um&lannın Ticaret Ve 
kAletlne içtima gilnUnden en az on 
beş gün evvel bl.ldirUmeSi ıa.zımdır. 
Müzakere ruznamesile buna alt ev
rakın birer şuretıecı de aYnı veçhlle 
Ticaret Ve.kAlctine tevdi olunacaktır. 
Bütün içtimalarda Tioarel VekAieti 
komtserlnuı huzuru farttır. İdare 

mectisi ve murakıp raporları ne se
nelik bUAnçodan umumı heyet zabıt. 
namesinden ve bu heyet l.çtimalarm
da hazır bulunan aksiyon sahipleri· 
nln isimlerini mUbeyıyin cetvelden 
idare meclisi reisi tarafından tas
dikli dörder nU..'1ıa son içtima günUn
den itibaren ruhayet 'bir ay iç1nde 
T1Caret VekAletinc takdim kılınaca.A_ 
tır. 

Tuftye mennırlan: 

Madde 52 - Tasfiye muamelatı iki 
veya daha .ziyade tasfıyc memuru ta_ 
r&fmdan tedvir olunw·. :eı.ı nuıınu.rıı.

rı wnuml hey9t tayin ve lnUhap ey· 
ler, TNIClye memUl'la.l"ı vtrketin bil
cUınlc menkul ve gll.)'l'bllenkul ernva_ 
line vaaıyed ederek kaıl\1111 hükümıe
re tevfikan tıuıfi,ye m~elolerini ted 
vir ed&ler. Hillı.tına wnuml heyetçe 
bıı· karar alınmadığı takdirde bu mc. 
murlar mUltefikan haı·eket ederek 
tasfryc halindeki şirket namına ımza 
vaz'ma salA.hlyeUiciirler. 

Taı;tlyenln neıtlttısi: 

Madde 53 - Mefsuh şirketin borç
lan wflyc edildıkten ve infiı88ıhm 

UçUncU illnından itibaren lbl.r ısene 

geçtikten sonra bakiye kalan nukuJ 
ve ihtiyat parakırı aksiyon sahipleri
ne a~ortlerı niebetinde ttwZ! olu-
nur. 

SEK:iZLS<J.t FAISIL 

Mütelenlk ıtilrimler 
Memurlarıa mQkeUeftyetleri: 

Madde 54. - firıc..t mildUI- v• me
murl&n (3659) sayı.iz kaııunwı (l5)1n 
oi m&dckı6l lle tecviz edUenlerden bıMJ_ 
ka ~ bir itle meşıul alamas . 

Muvakkat madde l - Şirketin ev
velce çlkarılnılf *'1 hiılıle aımed· 

ler1. h1': bir &ermaye taılyidi vey& tan_ 
kisi ile alAkadar olm&ksızın yeniden 
baSllıp çıkarılacak a.ksiyonlarla teb

cıu olun.ur. Yeni aluiyonlar ld&l'e 
mecllMlnce ı.ebıt ve Tlcal'et VekA.le· 
tince tıuı<Uk edilecek nömune&Je mu
tabık olacaktır. 

Btt suretle yen~en çıkarılacak ak
siyonların eski hiB3e senedleri ile na
sıl ve~ uuııa.n te!bdil olunaca8t ida-

ALTIN<JI F A~IL re meclİl!i ka.rarilo bhial Ankarad&-
Heflaplar ve temettü8n ~,zil Jd Ra.ıi Gelletecle olmak 1bere en 
Heı;ap aenesl: 9(>k üç mu11telif yertn gazete.inde bi. 
Madde 47 - Şirketin hesap senesi rer ay fe.aıl& Ue Uc defa Uin ecühr. 

lklnclkanun ayııun birinci l'llniinden lllnda gösterilecek müddet zarfında 
bııflıyara.k ıbırincıklnun a.yının 90. tebdil edilmeyen blase senedlart idare 
nuncu gUnU bıter. Birinci hesap sene_ 1llllCli&l kararile re'sen iptal olun&l"lllt 

si mUırtesna olarak şirketin katı eu- 'bunlara tekabül eden akalyonlar Bor_ 
rette tefe.kkW ettiği tarihte bafla- A ~ci Uzerinden aa.tılıp bedelleri 
yıp aynı sene blrlncikAnun ayının 110_ firkctte ~ılacak emanet beısıabınll 

nuncu gUnU bitecektir. müıatahakla.rı emrıne muhafaaa olu-
Blliinço \'e kar 'e zarar he.oaııları: nur ve 'Jce)'lfiyet a.yne& yukend& ya· 
Madde ot8 - Hv heeap Beaııi'8imlri Zili ~ it6ıt editil:. 

' ' '.~' ' 

İLE AKSAM 

Devlet Denıiryo~Ian Umum 
Müdürlüğünden ı 

Lise mezunlanııdan memur alınacaktır. 
HaydarpP§B. irked, Ankara, Balıkesir, Kay&eri1 Ahu Adaaa, !']alal~ J .. 

mir, J,:rzun:ım i !etme merkeıleriRde 25 eylw 941 tuihinde ~ U jle ımtihau açı· 
laca~ır. 

Cirme partları: 
A ,_ Tı.ırlc olmak "'e T~ Cıjm~ tllbiiyetai Miı bu~. 
B ~ Liac mezunu ol111ak, 

C - \ apılacak mua~ Hlılıati ruıeodifer bimıerilte elve:ri~ bul..-, 
D r= Nuru tezk«~i. 

E ~ Terh· edilmi nı a \.çrlik ı;on~ımuını yapınaı olaıak veya a.Ure 

celhifle en u bir =e~1 bulutlduhM dü: ..-.U..P ·~ •• ~ ~e· 
ı>.ikQ$l olınalc. 

F - Mekt p diı@ııtHl 
H - A ı kiğıdı 

l - J>oli~eıı tapdikli d*ut\ik kiPtı 
K - 'l c:tim mu~ı "arşa ~ı, yebıı ~~ Mr wHMı 
L ..... Halen bir vazifede Jııe •un~w lıir lltf# Mt•!N iıiı- .Ua 

ilişii;i olmadı~ıoa dair veaikalan hu~. 
M - E'll ı e ev)r1UBe c~. 

l\lürııcaatlar 18 eylül ~eqıhl' güQii ~ı!)ll kttdu kten3ıcn v~kalaria 
birlikte i~lctme mndurlüklerince kabul oNııacalmr. Bu tanbteıı 60il1'llki ıoaraeeet
ln kabıfl t>ltıAma:ı. (6008 ..... 767!1<) 

firld19 ClmllaliPll 

zıraai Bankası 
~ W1bi: 1888. - ~ı ıooaaa.ooo ftııll -.. ................. : .. 

81'111 ve tScart her neı.ı& -... • =.,.?lif. 
iWa lllıiJr&kllJl1ee ~ ... .. .. ~ 

Z!nıat Bankasmda kumbanll ve ıh"*-~ b•1191ıMa 
en u tıO liram bulunanlar& ~ 4 deta çekDenelr kur'a U. ...,. • 
dald pltuıa ı~ ila'Nıüye ~. 
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Yarışçılarımızı tenkid değil 1 

teşvik etmeliyiz. 
Fenerbahçemer oynamama~! 

ısr~r mı ediyorlar ? 
Ahmet Atman, meml~kefimiz~e 

en iyi koşu atları 
yetiştiren bir yarışçımızdır 

Bugünkü koşularda han
gi hayvanlar kazanabilir? 

FufbolCular, tarziyeyi kabııl 
edip etmemekte 

serbest olduklarını söy1üyorlpr 
·. 

At yıırışlarından lıeyecanJr blr an .. 

Bugün, yarış I:.lah Encümeni
nin İstanbul için programa koy
duğu yarışların 8 incisi yani so
nuncusu yapılacaktır. Bununla 

beraber vilayetin daha iki haf
ta devam edecek yarışları ge
lecek pazar ibaşlıyacak ve 14 ey

lülde bitecektir. 

1 
yükü üçüncülük için Neriman ı 
ve Delikanlı arasındadır. Tahmin 
eltiğimiıc göre yar~: Elhan, He-• 
ves, Delikanlı, Neriman şeklin-

bu mevsim İstanbul meraklılan 
ilk defa göreceklerdir. 
Doğrudan doğruya Prens Ha

lim - Ahmet Atman ahırının sı-
de bitecektir. kı bir mücadelesi olan bu yarış-

3 üncü koşu: 2 yaşlı İngi1iz ta Roi'nin 47 ve Humahatunun 
taylannın 1?n kuvvetlı beşinin 45,5 kilo ile koşması mühimdir. 
yer aldığı bu yarış çok Mesafenin 2000 metre olma,,ı ki-
mühimdir. Rakiplerine bir kere lo1arı hafif bulunan bu atlar ta-

Gelecek sene Islah Encümeni- Ankarada ilk koşusunda, bir de- rafından koşunun çok sıkı bir 
nin koşuları 10 hatta olarak ter- fa da İstanbuldaki hendikap ya-
tıp edeceğini ve 1bun.a vilayetin rışında ayni ahır atları o1an De- şekilde götürüleceğini gnster.ir. 

met ve Büket tarafından vurn- Eğer Humahatun bütün kuv-
yinc iki !haftalık bir programla lan Çobankızı lbugtln müsavi vetile çıktığı koşuyu idame ctti-

~tirak edeceğini haber aldık. sikletler altında bu son mağlu- rebilirsc yanşı da vurabilir. 
Bugünkü koşular kendi ıoınıf- biyctinin acısını çıkaracaktır. Favorimiz: Karanfil (Huma-

larındaki en kuvvetli hayvanla- Çok kuvvetli ve formunda hatun). 
rın rakipleri ile tekrar mücade- !bir tay olan Çobankız.ının hugün 

için en kuvvetli rakibi Bilkettir. Plase: Romans - Dandi. 
lesi şeklinde devam edecektir. Karabilbcrin ko~uda fazla bir ro- Beşinci koşu. Arab atları içe-

Bundan iki hafta evvel memleketi- Biz bu kıymetli yartŞ!;tyı tenkit de- 1 inci koşu: Arab taylarının lü olacağını tahmin etmemekle risinde Bozkurt - Sava mücarl.e-
mizde yetlşcn sat!kan 1ngıliz atları- ğil, bilakis takdir ve teşvik etmelıyiz. bu yarışında miisavi sikletlerle beraber kendisinin plase olabil- lesine alışan meraklılar bu haf-

Bundan evvelki bir yazımızda. bu 
sene lig maçlarındaki heyecanın Be· 
ı;lktaşlıların cezalı bulunması. sarı 

I"clvertli futbolcuların da pro!esyo· 
nelllk _ amatörlUk mUnakaşalarmda 
kendilerinin bir mezat malı gibi gös
terilmelerini bir tzzetinefis meselesi 
yapa.r&k oynamam~kta. ısrarlart:e 

kaybolacağını k&ydetmi9tlk. 

nın en ku\"vetlllertr:ıden olnn Karanfi· Onu gücendirerek atlarım İstanbul rakipleri ile yarışan Tarum ~- mesinin de varid bulunduğunu ta Tomurcuk ile bu atlarm eski-
lin Romansa mağlCıblyetl yarış me- yarışlarından çekmesine sebep olmak iliıve ede!hiliriz. sinden sıkı bir yarısa cı•hit oia-

u k ı ı ki ı ı bUyük b' mn2l bir favoıidir. Plase olarak • or-raklıları arasında rn na aşa ara yo mera ı ar çın ır kayıp olur. Favorimiz: Çe>bankızı. cakJ,ardır. 
açtı. Bir çok kim.Scler Alunet Atma· Ahmet Atmanın gelecek senelerde de Gülgeç tavsiye olunabilir. Plase: Simsaı·oğlu ahırları Favorimiz: Sava. 
nın atma hakkını vermediğini ileri İstanbul koşularında yer almaısını ve 2 inci koşu: Şimdiye kadar Karaft>ıbP.r. Plaseler: Tomurcuk - Boz-
sUrdUkten sonra gazete sütunlarında b 1 yaptığı koşularda 3 ya§lı yarım 4 lincü koşu: Bu sene sevre- kurt. 
dn Karanfılin hasis dU"''"celer ve u suret e rekabetle bu temiz heye· ,, 

.,-. kanların namağlô.p atı olduğunu debildiğimiz en kalabalık İngi- Tahmin yazımızı burada biti-
"llenfaatlcrle her hafta koşturulma- canın actmasınr temenni edıyoruz. gösteren Elhan için fazla bir şey liz atı yarışıdır. Altı kuvvetli saf rerek karilerimize iyı şanslar Haıber aldığımıza. göre, bir tesadlif 

eseri olarak fikisttlr tanziminde Fe· sının bu neUcey.i doğurduğu etrafın-• ATÇI söylemek zaiddir. Ya ın !bütün kanın mücadelesinde. Özdcmiri dileriz. AT 1 da bir yazı da çıktı. ~~~------~~~-"-'------~.:__~:..:.:::.:.:..::::..:....:=.::.=:::..:..:.-=..::..:..:~..=.:~::.:..::::.:..~~~!.!..!....~~~::==.:!!!!~:..-:~:!!:!~!---::::.!!.::.!.!:::....~~~~---~~.......:.c:...:..;l(.:;.. ____ ~~~~--~--~~~~-...... 

Biz bu yazımızı münakaqalara yol 
açmak için değil, herg\ln dünden da
ha bUyük bir ala..ka toplayan at ya
-ı~larınm seKlmetl namına efklı.rı· 

umumlyenin de bllmedlklerl hakikat
leri ortaya koymak ıçln yazmak mec
buriyUnde kal'dık. 

Şu malıakkaklır ki, Ahmet Atman,• 
en eski, ve •bUyUk atlar yeUştiren bir1 

;yarışcımızdır. Mem1eketlmizde ilk 
defa onun slihlp olduğu ve yetiştird.1.
!l hayvanlar mllsa.vl sıkletlerle Av· 

rupadan gelen en iyi İngiliz atlarını 
vurmağa. muvaffak otmu.ştur. 

Has.ıs dilfüncelerin \'e menfaat hls

lerınm kendisıne tevcihi bizce hiç de 
doğru bir hareket değildir. Şunu da 

unutnuı.mahdır ki, her ıı.t sahibi yap· 
lığı masrafları ikramiyelerle karşıla.. 

ya.bilmek için dUşllncelı hareket et
mek nıecburiyetindedir. 

lkı senedir tstan'bul koşularında 

yer almayan Ahmet Atmanın hay
vanlarının bu senekl yar"'1arda ko,
ması azami bir heyecan uyandırmış 
ve bUyük bir zevk veıınlşUr. Bu nok
tadan bu kıymetli yarışçıyı tebrik \'e 
takdir etmek icap eder. 

Yine tekrar edelim kl, 'büyUk bır 

sermaye ile lbu işe atılan bir at sa
hlb masra!larmı ko.rşılamak. içln is· 
tediği ljCkllde hareket edebilir. Ve 
bunda tamamile ser.bcsttır. Onu her
hangi bir suretle tenkit haksnlık o· 
!ur. 

Şunu da llO.\"e edelim ki, A}\met At_ 
man hasis dllştincelerle ihareket eden 
\"e menfaat Mtndı:ı koşan bir insan 
değildir. Bunu onu tanıyanlar da pek 
Alıt takdir ederler. 

Bisiklet yarışları 
Ankara, 30 CA-ı\. )- Her yıl olduğu ;i· 

bi hu{;un burada 30 Alustoı bisiklet )arı.ı 
yapılmı.tu. 

76 kılonıetre mesııfcde )ııpılaıı ve iki 
ıaat 28 dakika \C 30 saniyede ruha)clc 
eren bu yarı~ın teknık neticeai §udur: 

ı - walib \'aı;ın Eski,ehır, 2 r;aat 28 
dakib 30 •aniye. • 

2 - Kemul Arat, Eskijehir, iki bisik· 
let bo)u. 

3 - Halit Oflas İswnbul, tekerlek farkı. 
4 - abahattın a)lık E kı,ehir. 
5 - Ali Pekçağlar, Buru. 
.Şehrimizde misafir bulunan bı•ıkleıçi· 

ler yarıold Pazarı i tirahaılc geçirdıkten 
sonra, 1 E>lül pazartesi sabahı saaı 8,30 
da Ankara - izmir bisiklet yan:ına ba.
lamak üzere l lus meydanından hareket 
edeceklerdir. Yarışın ilk kı mı Ankara -
SıHılıı ardır. 

Kadınlardan beden 
terbiyesi mükelle 

fiyeti kaldırıldı 

o 

Istanbul V elief endi yaz yarışları 
• • • SEKiZiNCi HAFTA Resmi programıdır 

Cümhurrelsi ismet !lnönünün] himayesinde ve Başvekil Refik Saydamın riyasetinde Yüksek Yarıı ve lslah Encümenince 
tertip edilen yarışların resmi programıdır. 

Birinci Koşu Saat 16 da 
üç yaşında saf kan arap erkek ve dişi taylara mahıms tur. lk1·amiyesi 800 liradıı. Birinciye 225 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. Sıkleti 

55 kilodur. Mesafesi 1200 met redir. 

Sıra Hayvanın 
No. Sahibi 

ŞC\ket K ırgül 
2 Fehmi \ura! 
3 Sedat Bötecenc 
4 fahri Atlı 

ismi 

Kuru~ 
Taruın 

• üle} k 
Gülgeç 

HAYVANIN 
lrkı, rengi, cinsi Babası 

S. k. a. al erk. 
Sk. Ar. kır erkek 
Sk. ar. al erkek 
!:'k. ar. al dioi 

Kuruı 

Kıır11ı 

Şahaı, 

Berk 

Anası 

MC!!ruro 
';ub") lıi 

ılancki 

Ie rure 

ikinci koşu 

Yaşı Antrenörü 

3 ~fr.cid 

3 F. Atlı 
3 S. Börtectne 
3 Fııhri Atlı 

Taşıyacağı renkler 

Vişneçürüğü sarı 

Ye:il kırmızı 
Sarı kırmızı 

Pembe 

Sıklet Binicisi 

S6 
56 
56 
54,S 

J\fecit 
Ahmet 
Mahmut 
Abdullah 

Saat 16,30 da 

Vç ya§mdaki yerli yarm kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 300 liradır. Birinciye 225 lira, ikinci ye 55 lira, üçüncüye 20 lira· 
dır. Sıklet: 56 kilodur. Mesafesi 1200 metredir. 

uaı Kara Osmıın 
2 Te\ fik Ali Çınar 
3 Prens Halim 
4 H. İ. Türe 

Heves 
Delikanlı 

Elhan 
i\eriman 

Y. k. in. doru ıı 
Y. K. İn. Al, erk. 
Y. K. İn. Doru difi 
Y. K. İn, D·Jru, di~i 

Gossart 
Eaeks 
Alinari 
F atilis 

Lalahnn 
:\ono 
Kuhinur 

3 S. K. O~man 
3 F. Aılı 
3 P. Halim 
3 R. Efe 

üçüncü Koşu (Bebek Koşusu) 

)for krem 
Sıın kırmıu 

Gümü~ü aiyah mavi 
Yeşil Pembe 

56 Mustafa 
S6 Ahmet 
S •.S Horvart 
54,S Rıdnn 

Saat 17 de 
İki yaşındaki yerli saf kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 850 liradır. Birinciye 700 liradan maada_ duhuiye mecmuu, ikinci 

ye 100 lira, üçüncüye 30 liradır. Sıklet 56 kilodur. Mesafesi: 1200 metredir. 
1 Ahmet Atman 
2 ::Salih remel 
3 Yunu i.'n 
4 l'ehmi Simsaroğlu 
5 Fehmi ~inuaroğlu 

Karabiber 
Ço. Kııı 
ı::iaron 

Demet 
JBiıket 

Y. 11. k. Jn. yasıı erhk 
Y ... k. İn. al di,i 
Y. sk. İn doru di~i 
Y. &. k. in kızıl kır diei 
Y. ~k. İn. kes. doru di~i 

Sıratfort 

Conanla• 
Onnih 
Ali~ah 

Sea Serpant 

The Ş. Heiru 
\ 'alofelY)d 
~ara Rıılıillanl 

Yııkonya 

Chine3ı;ırl 

Dördüncü Koşu (Büyükdere Koşusu) 

2 A. Atman 
2 Salih Ttnıel 
2 Yunus Un 
~ Bayram 
2 

Mavi &iyab 
Kırmızı bf'.~aı 

\'i~neçürüi;ü 

Çividi filizi 
Çhidi filid 

56 
54,5 
54,5 
54,5 
54,5 

Filips 
oa~ııt 

R~t 
Ba) ram 
Horvat 

Saat 17130 da 
üç ve daha yukarı yaşt~ ki saf k~n İngiliz at ve kısraklanna mahsustur. İkramiyesi : 400 liradır. Birinciye 300 lıra., ikinciye 7~ lira., üçüncüye 25 

liradır. Sıklet; üç yaşmdakil er 53 kılo, dört yaşındakiler 58 kilo, beş ve daha yukarı ta:. takiler 60 kilo taşıyacaklardır. Mesafesi 2000 metredir. 

Hasan Alaku, 
2 Ahmet Atman 
3 Ahmet Aıınan 
4 Prens Halim 
5 Suat Kara Osman 
6 Prens Hıılim 

Dıındy 

Karanfil 
,ÖıJemir 
Romnn• 
Roi 
H. Hatun 

Sk. in. kest. doru at 
~. k. in. al at 
~- k. İn. al at 
Sk. İn. al kı~rak 
~k. İn. doru at 
~k. İn. doru, dici 

Favara 
Onni!..s 
Onniki 
Alinari 
Cloud Cap 
Alinari 

Gastfümain 
Eı;rctte 

S. Bourdcnıer 

llerçclmör 
Rasıoca 

LeyJy Tat; 

Beşinci Koşu 

8 ::\fecit 
s Ahmet Atman 
6 A. Atman 
6 Prens Halim 
3 S. K. Osman 
3 Prens Halim 

Y e:il kavuniçi 
.Ma'i &iyah 
!\favi &iyah 
Gümü,ü !İyah ma•I 
Mor krem 
GüınüJü &i,..h mavi 

60 Mecit 
s.ı Filips 
5-1 Şandor 

52,5 Davut 
47 Horvart 
45,5 Mu,tafa 

Saat 18 de 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf kan arap at ve kısrcı.:; larına mahsustur. İkramiyesi ~: 00 liradır. Birinciye 225 lira. ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 

liradır. Sıklet: Dört yaşındak. Ier 58 kilo, beş ve daha yuk<ı.rı yaştakiler 60 kilo taşıyacaklardır. Mesafesi 3000 metredir. 

l Dündar Cıinday 
2 Ni)·azi Kona) 
3 lüfat 'Bay!!a l 
4 Nezir Temizer 
5 t. Hokkı Tel.:çe 

Tomurcıık 

Bozkurt 
Bora 
T~ık 
Şova 

Sk. Ar. Al, at 
~k. Ar. kızılkır, at 
Sk. ar. kır at 
S. K. Ar. Al, ııı 

~. K. ar k1T at 

Gandi 
Nevvak 
Alceylan 
Berk 
Kuru, 

!'uadu 
Xure 
Bulut 
Alnoılı 

rınJık 

İkili bahis: 1, 3 ve 5 inci koşulardadır 

5 Aziz Ol.bay 
5 Şandor 

5 Mehmet Direk 
4 :\. Temizer 
4 1hun Atçı 

Sarı kırmızı 

Siyah Gümuıi 
:\favi 
Y~il Pembe 
Beyaz kırmızı 

Çifte bahis: 2 - 3 ve 4- 5 inci koşular arasında yapılacakhr 
Üçlü bahis: 3 - 4 ve 5 inci koşulardadır. 

60 Meciı 
60 Şandor 

60 l\fthm,.t 
58 Abullah 
58 R~at 

Feneıi>ahçe birinci taıcıııııııd" 
Kaptan Cltıııt 

nerbahçeyi temsH etme!< uJt" 
gedeki toplantıya giden l-l'~ 
dar k!UbUn şimdiki halde 
karanuyacak vaziyette oJd t 

liyerek, çocukların amıı.tö~.., 
mak istemediklerini de tll 
tir. ~ 

Diğer taraftan bazı f\I 
temas ettlk. Bu genc:;ıer de ııı 
yet karşısında şunu söYıc 
ler: ~ 

c- Bize hakaret ett.Ud· ı 
e!klrıumumiyeslne bir ıneı' 
gıbi gösterdiler. Bugünkil llfl 
laıile bir futbolcuya vcrilcıı # 
rafından dolayı o çocuğll e 
malı olarak ta\"slf etrrıelt~ 
ye kadar doğrudur bllmi~ __.ı11 
ki, bugtin ayni sözleri 13618°

etUği ıı;öylenen ve kendiS~~ 
idari salMıiyet gönnedlY ı 
:Nıı.suhi Baydar, kon~~ 
kararla, kongre reisi sd'atıit 
roeıı pir mektup Ç"önd~f< 
sözlerin bize ait olmadıClıı~ 
profesyonellikten tenzih ~~ 
dinnl~lr. Bay Nasuhi J:>$r 
YA.zdığı mektupla Bölgede .ti' 

1 sözler bir tezat teşkil etntol' 
nu da ila\"e edelim ki. bir il 
pıldıktan t<Onra, venıee~ 
kabul edip etmemekte ll 
rayan kimse muhtardrr.:t !ıl 

GörWUyur kl, Fenerli 
oynamamakta ısrar etnl J' 
Fener idarecisinin Bölged:I: 
bu çocukları daha. ziyade 
ketmiştir. tıı: 

I 
• L~ maçlanna pek ıı.Z ti 
kaldı. Onun içindir kl biı 
retle olursa olsun bu anl~ 
ğın n çok sevilen bU ~ 

1 bugüne kadar Mdls 011118~ 

( 
ziyetin bir an eweı hali 
ediyoruz • 

. G.. .. bB~ 
ureş musa 

• 1, ı 
rını Istanbul ~~ 

Ankara, 30 (A.A.) - ntc# 
mayıs atadyomunda, G 
rasyonunun tertip ett~et 

~=:~c: ~~a=~~ t 
ruında yapılan scrıbeSt '\,. 
men mlliıabakaları çok ııt 
nıuştur. ~ 

llk gtiref 56 kiloda ııJ' 
Ahmet Çakır (1stanb ~ 

Sez:gin (Ankara) e ittlf 
1 

61 kiloda: Hasan Pal11 
4 

Cemal öztUrk (Ankara) e 
nlyede tuşla galip. l 

66 kiloda: Faik BWtt11 
5' 

Salim Una! (Ankara.) a 
nlyede tuşla galip. 

72 kiloda: ~!il Atik (~ 
ıaı Tosun (İstanbul) a 3 
de tuşla frallp. rlı 

Aziz Kıper (Ankara>_:.11p 
(İstanbul) e Jttlfakla ı;;d"~ 

87 kiloda: Adnan yu (f 
bul), Vahit Ceytşaka.r 

ittifakla galip ge~tit'· 1 
Aflrda: Mehmet çot>Sfl 1 

Şükrü Ba3kan (Ankar&~ 
.saniyede tuşla galip EJ it 

Greko-Romcn gürej;lef 
sunda: l r 

Kenan Olcay ı lstanbııl.1~ f 
rincl (Ankara) ye JttifV 
mlştir. 

61 kiloda: Halil öıe~ 
Ali Ömer Tomruk (J\nl< ~ 
ktkada tuşla galip gcltıl 

66 klloda: Bekir yoJC0
11 

( Ahmet I91l (Ankara) a 
llp gelın~tlr. 

72 kiloda: ~f 

Mehmet Ali Bekler ( ttı!" 
özdemir (Ankara) c 1 

gelmL,tir. 
70 kiloda: ~ 
Narin Dinç (lstanbıı1l• 

1ktısıı.t Vekılletınln yaptığı milra
caııtla Veklllcr Heyeti kadınlarımız
dan beden terbiyesi mUkellefiyetinl 
kaldmmştır. lstanbul bölgesi dahi
linde bulunan kadın mUkelleflcrtmtz 
dUn yapılan 30 ağustos merasımtndc 
son gcçişlttini yapmışlardır. Yarın

dan ltH>aren kadmlarm .çabşmalaı ıne. 
nihıı;yct verilecektir. 1 

er (Ankara) e 4. o. 4~ 
..._ıı_ __ ~~~--~~L~JL~~~---.,r-------~------~-JI ............................................................... ,,.., l&~~ipgelml~ır. 


