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Cünıh-~, •ııctin ve Cümhuriyet e!erinin bekçüi, sabahlaTı çıkaT siya~ gazetedi1' 

Balkanlarda 
Kah rmııcııı piy<ıcl<'lcrimi: bir geçit resmimle 

CoL --·-• -< tehrh 
o~rı011.,_ 1 eli bir oyıın 

·••Ghtadır ..______ .. 
RUMEN - MACAR İHTİ- MACARLAR - RUME LEH 

Lifi 'I HALLETMEK İÇİN ARASINDA HADİSELER -·-- --·--
ualkan ~-{K_•_0 __ cA_K_o_c1_4 u Vivanada bir iki taraf ta hir-

dalı: lar suUıu .. 
ted·" tehlikeli hi ınınler geçtikçe biraz k f b• • • •tham 
iti~ l'ılihver d r 1uruına siiriiklcnmek- on erans ınnı 1 
iktı '~''Pada ,.:v etlerinin cenubu şar-ı • • 
tcıncadı ltı~nfnatleı~::knn~rda. ~imdil_ik aktedılıyor ediyor 
lrınk llıcll'rı Yi.iıii d n }>ozuhnasını ıs-
l.:ıki eınclinde : en bır hareket ~ap-ı -.-•- -e--
rıanj~ :a~ınıın:va ~a~;ktnr~ malumdur .. Alman, ltalyan, Macar Rumen ve Macar tayya· 
tıı an ıle it 1 · acanstan \e Yu- R h • • 1 • • 1ı 1 LI t 
t c t:lcll'r h n Hı arasındaki ihtT'fl Ve Umen arıcıye re erının arsı lff 1 e• 
aıtır arp lehlik • . ı a ı ,.. ·ı •• f d b f d ., 

ıtt; l'.sını de arttırmak- nazırları .. ransı vanya cavuz er e u un ugu 
de et~~~~~r. llcsarabya:. ı So\ et . , . l!j. ni Jzon&qacn1,ıltrP anlGŞlflYOP 
ıakctt•lcr \e.Rulg.ırlnrla , r .c ı~- Bükreş, 28 (AA) - cRoyteu 
da terke ?ehccsinde ccn~~~ ~ları.mu- Hudut üzerinde uçan ve Alba - juliıı 
llıetalib.,.trızn gi.i terdikt•n' ll o~ıcayı Transilvanya §ehrine lmdar i!er~eye:ı bir 
ta .. ına k " sonra .,ıacar M · p · ·· ·· R "'ılr i:ıkııınıı lantdı dnha nrnka, im bir acarı tayyaf redsıne h .. azartesd_ıldl!~?u bu· 

• acar 1 r u. men er tara ın an ucum e ı ıgı ve u 
\thgrıınııŞtı; tı!'lllkl'n tniizakcrcleri fokıt - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -
llşla k • 'a at l . d aa 

de\ le~;a . ~heredir c~ı en. miiznkcrclcr 
,_,_ l. ~tını dn İl'); ll ınkıta mih\'cr 
'cuı; iı lt "' a a d ·· ·· 
diin S nl~ n hari: • usurnıii'i buluna-
n.1 ahburg:ı . 'l ~ nazırı l\:ont Ciano 

1Jrı J.' gıtınış Al 
lttr ]ı.- 0 n ltibb • nıun hariciye 
ı·yıiv 1\1 nııı,.ır bıcı~~roıln miil:ıl.i olmuş. 
h • ecc}{ı ıgun Vh. J 
at iri ı•r 'c 1 r 1 • •111• ~ a 1nrckct 

konr ~ c ııazırlar • ·il n Hum en \'C l\lacar 
Ji Crans llkd~dlllıııkda işti:-akil le bir 

ıı ıliırtı l'cc lerdir 
llıııJıakk t•r lumft• · 
itil l' . ak ki 'rrnn ~an ının ruznamcsiııi 

':l' l lıl cccktir • ~•han~ a ıncsl'lcsi tl's-
L. tan il . . 
"<IYati ı \ nn' u nıcscı · 
llhırı ij ıc~nıilcti ha~~!tunıenlcr i~in 

:Ya i e ıhtilarıa 2 ır. Ha ka kom
kttv,cn~ ederse 1\1~ını halleden Ronıan
,.·h· ctıl lc nı k • carlara karc.ı bı·· ı·· 1 ..,ı ı g.. .. ıı a\t•ın "' ı un n Ortınijyor C( cttnl'k nzminde 1 E'.d:~,; ... t~<Mi 

• oınanl . 
rııs tıı'k anın nokt . 
h\nk ı lıı ta bi • hnı _ ııazar:ı c' ,·ela gc-
h 'c t k r a <ılı nıüb d ı 

u ıtıii!>n <'r cdı•reki .. n c esi ~·ap-
ıtı.ıkt dclt•niıı n t.arıı~ının nıikdannı 

ır. c ıcesınc h • 1 
:'\tacaı·I· . a~ ı tut-

\c n 1 ur ılc in . 
tıiiişıı~-~arJarın el~stan·l~n So, yetlerin 
i ı.:nııc;j bir harl'kc~ i~t~~ı·ri. 'aziyete 

1 in .~hına alınak . .ııı ıhnnyayı 
1 tlcrin~~gh bir ceplıl' ı~t~mck_tcclirler. 
kat har lı nıl',:zud c mıhYl'r de\'
daha f· ·~dl'. hulurınıan taın bir ınutnba
ctnıct ;~ ~ l\hcar Calcnınl~rıclır. ital~ a 
rc~·ird"ı ~ınr. J\lınaıı• ... ı~ll'rınc miiz.aheret 
, "I -'" IS(> .. ( 
ı • hir... ın::ın, a:-, 1 nu uzu altına 

Vh a~: ~ ~rdını' ı t~el~u nıc •le üzerin. 
dc-ı • t:orıı •nt 1 . nrzust ndadır • .. ırıı h' crı 1 • 

l\Jarar ırnz dahıı U'.\ 3c lclcn'n ıııuknd. 
harb • • .' c Hıını ın atnbi!cccktir 

1 •ııuıır . n uub ın 1 ~ : lııh er ııhb·ıı· ' • z .gı hır ç "•<l l)(>k ' ır ıni? 
unı\ıi H f, lln ihr 

hit nııı l'tlin \ l:' n - ınıal '..erilemez 
d • asnırı .,.uınnnın . 1 • 
cvıl'ti t •. ~ .ı 'nrnını •_' r:ı arın da 

l.:C)cbil· ıırbırlcrh le arı, bu ıl,i kiiçiik 

Ribbcııırop ve Cimıo lır c.ı cıcla 
Berlin. 28 (A.A) - Alman radyo

sunun bildirdiğine göre, Alman hariciye 
nazırının daveti ÜL.erine İtalyan harici
ye n::ızırı Kont Cinno, Macaristan hari
ciye nazırı Kont Csaky, Romanya hari
ciye n .. zırı B. Mnnoilcsko ve Alman ha
ricive nazırı B. Fon Ribhentrop yarın 
Vh annda buluşacaklardır. 

Roma, 28 (AA) - cStefani> 
Solzburgdan bildirildiğine göre, Al

manya hariciye nnurı B. Fon Ribbcnt
rop ve lıaha haricive nazın Kont Cin.na 
dört milleti .Jakıı.dnr eden meselelerin 
müzakeresi i in Mncnristnn ve Romanya 
h riciye nazırlon Kont Csaky VC" B. Ma-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
ara ın~\-•·?kin . İtn~l a. hrıııuğa kafi 
!'i;ı ntl's: 'ılıtilar Uaıi: ~c Yunanistan Müstahsilden ;pek 
'?•ıın lıl·'cırcbilınck isti~ drı 1 a<taıı ba. ! k 

it ka l" ıııngi bir .. a andadır. i.aı. azası müba v. aası 
1 rarı ı• 1 ıstıcnli 

:ı ıilir. •n kanl.ırt at • ·' ~~ a ~ anlıs • . /J 
k J\rnit\tıtlut { ıçındc hıra- ıçın para ayrı r 
nrıı~ lıiicıın 1 ın;·ıhu:ıtı ,. . - -

n r1~ ~ 1 arını . .1 unaıustan A v 

~\tnd 41tııı bir t 1 :-rttırını lard a nkara, 28 (Telefonla} - Oogıu-
dn ltn iiphc , a1ırık llt•ticl'si ,;r·1• -~u dan doğnıycı müstnhsilden İpek kozası 

ah. .•Ottur it 1 llunuu. m··b . . . k·ı . . . .ı.ınırı J\ · a '.\aıı b u 'aa~ı ırın tıcaret ve a etının emrı-

Ho lan a ~~in.
distan , Amerr.
ka ve Ja oımya --·-
IAmeE<ilıanı muntazam 
hava seferler açmaiı 
iste esi Japonları 
sinirlendirdi •• 
Tokyo, 28 (AA) - D. N. B. Bil

diriyor: 
Kokomin Chimbun gazetesine naza

ran Birle~ik Amerika ile Hollanda Hin
distam arasında muntazam ticari hava 
postalan tesisi hakkında gizli müzakere· 
ler cereyan etmektedir. 

Mezk\ır gazetenin mütalaasına naza· 

- ~ONll 2 tNCt SAIJİFl:llE -

YUNAKİSTANDA İHTİYAT 
. -

TEDBiRLERi -·--
Beş, altı sınıf silah 

altına alındı -·-1 t.-1) .... • • - _ .. ~I y ... -- ·· 

ınatbuatında gevşe

me ınüşa hede edi idi 
Atina, 28 (AA) - cRoyteu 
1939 - 1940 sınıfları şimdi silah al

tında bulunmaktadır. Şimalden gelen 
raporlarda geçen hafta diğer dört sını
fın askere çağrıldığını bildirmektedir. 
Aynca malüm olduğu üzere makamat 
tarafından §imal mmtakasında gizlice 
ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

Maanuıfih halyan radyo ve matbua
tında m~bade edilen gevıeme üzeri
ne resmi mabnfil de daha nikbin b"lun
maktadır. 

- SONU 2 inci SAYFADA -

ej;aponyanın ta
k. ettivi 
r·ci s·yaset 

rr.on - a se i le?·ne göre 
JTOJponicar in~fltere ile 
halıilıi bir anlaşma 

istisorlar . 
Londra, 28 (AA) - 40 kadar dıp

lomat memurun Tokyoya çağnlmış ol
maları hakkında Londrnnın japonya ııe· 
firi B. Chegemistsu Royterin diplomatik 
muharririne §U beyıınatta bulunmuştur: 

- Diplomatik memurların geri ça_ğ
rılmış olmaları keyfiyeti B. Konoye ıle 
hariciye nazırının japonyanın harici po-

- SONU 2 tNCt SAHlFEDE -

- SONu ~nn, Uthığa knrşı l~~,h~·-~tı: ne s_oo bi~ liraya kada.r kredi tah~is e.dil-
lncl S:ı\ YFA ut- mc~ıne daır olan aordınasyon kararı he- . . :.J~ b" ·· ·· ·· 

IJA - b·eti \ ekılecc tasdik edildi. Jaf>onlana gözlerini dtktıkleri 11eilerdeu saı1ılan Huuü Çm&u..:n '" gem&'"'§ 

1940 1 
Uçmak mücadelesi, yaşa· 

mak mücadelesidir 
·Milletler için uçmak ihtiy<.ıcı hayati ihtiyaçlar

dandır .. Uçmak ıPiicadelesi yaşamak mücadele
lerinden biri olmu tur .. • 

İS!\U;T i~üN'C' 

____ _J 
YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

lngili.: tayycırelcri11in ltalycın §Chirlcrinden birine yaptıklaTı akmdan sonra 
göriilen manzara 

Dahiliye Vekili dün 
Is tan bula hareket etti 

-~--~~----~x~x-~~--------~-

Vali ve emniyet müdürü Karşıyalıaya Jıadar 8, 
Fallı öztralıa refalıat ettiler 

x.,.x 
dü;;-;;{ilı.;.i~le-hirlikt;· Bandırma eks~ müdürleri, gazeteciler Basmahane ist_.. 
pereııinin sonuna bağlanan hususi va- yonund~ Yekil~.m~ .. uğurl~mışlardır. Vali 
gonla lstanbula hareket etmiştir. Vali B. ve emnıyet mudur~, ve~ıle KarştY.aka.Y.• 
Fuad Tuksal, ordu müfettişi Abdurrah- kadar refakat etmışlerdır. Sayın vekilı4 
man Nafiz, mevki komutanı Mahmut mi:.:, İzmirden _ _çok mem~un ayrıl_mıt
Berköz, belediye reisi Behçet Uz. parti }ardır. Ve tesyıın~e a~ken merasını ıcra• 
müfettişi lstanbul mebusu B. Galip Bah- sını arzu etmedıklennclen mutad me· 
tiyar Cöker emniyet direktörü, ve seh· rasim yapılmamıştır. 

-----------------~ 

~ıyoretçi akını devam ediyor 
-----------x~x 

Uç otel ve gazino sa
hihi tecziye olundu 

-------x.x:---------
Fc .... :a aldıJıları para da geri verdirildi • Bilhas· 

sa Suriye ve Filistinden fuarımızı gör
meğe gelenler çoğaldı 

Fuarımızı ziyaret etmek üzere muhte
lif yerlerden misafir gelmeğe devam 
ediyor. Bilhassa Suriye ve Filistinden ge
lenler f azlalaşmı~tır. 

Funr münasebetiyle izmire gelen ba
zı ziyaretçilerden fazla ücret nlnn üç otel 
ve gazino sahibi belediyeye şikayet edil
miş, bu işle bizzat belediye reisi alakadar 

Bulgarlar Dobricayı 
ne zaman işgal 

edecekler? -·-Sofyıı, 28 (AA) - cD. N. B.> .. 
Bulga1ların Dobricayı azami T eşrını

evvd bidayetinde İşgale başlıyacakları 
öğrenilmiştir. Bulgar hükümetinin Dob
ricayı EylUI bidayetinde i~ı;al arzusı:nda 
bulunduğu oayiası hakikata t~vafuk ~~
memektedir. Maamafih Dobnca arazısı
nin ıembolik surette terkine daha yakın 
bir tarihte baılanmuı da ınümkü.ndür. 

olmuştur. 

- Dr. Behçet Uz, yaptıdığı tetkikat so
nunda fazla alınmış olan üca lcri sahi
bine inde ettirdiği gibi fazla para alma· 
ğa yeltenen otel ve gazinoların sahiple
rini de yinni beşer lirıı para cczasiyle 
tecziye etmiştir. 

~-------------~--

Romanyada siyasi 
mahiyette bir suikast 

tesebbüsü oldu .. 
-~-

Bükreş. 28 (A.A) - Bir Rumen 
petrol kumpanyasında çalışan Kanada!~ 
B. T raceyin ikametgahına Cumarteu 
günü bir yangın bombası atılmıştır. 
Bombanın atılmasını müteakip iki el aİ• 
lah patlamıştır. B. Tracey ve eşi yara
lanmamışlardır. Rumen polisi tahkikat 
yapmaktadır. Jngiliz konsolosuna tahki· 
kat hakkında bir rapor verilmittir. 



SAHiFE 2 

Büyük Zafer Bayramımız yarın 
-'\;y_X 

- fü\Şl'ARAFJ J inci SA \'FADA - · şehrimizde de kutlulnma toreni > l\pıla.-
~ olan ik' eT ki~ilik heyetlerde vili- caktır. Şehir, hR•I ba,a doruı.nacak. 
rtJetf adına meçhul n!lker abidesine bi- ubnylar büyük Ulı rmavı lahİs buluna· 

$_EH_iB _HABERl:ERi Balka niarda 
Çolı tehlllı;Ji llir o~ 
oynanmafıtadır •• 

rer çeJenk koyacaklardır. caklaTdır. 
Bundan sonra ııır11~iyle ordu, parti, TEBRiKLERiN K.\BULe Seferi hisar sıhhi 

l11tanbul ve Ankara yüksek. okulları ndı- 1 lazırlannn kutlulnnııı proğramına go--
ııa birer nutuk söylenecektir. re Mnhııhle} İn sa:-ıt 8 30 tfa ınüstahkem k 

Merasime askeri kıtalar, Afyon, Kon- ıııe,· ki komutanı general l\tahmut Berköz suya avuşuyor 
v 1&, lzmir izcileri, fstanbul ve Ankara lnşlad11, komutanlık binasında aı<keri n· --*--vi.ikııek okullannı temsil eden bir lı:ts:ım kan \ c subayların tebriklerini, ":ıat 9 da 
talebe. Kütahya Ve Af yon vilayetlerine· dıı \'ali. beledi; e reisi. parti erkanı, ce- Yen~ tesisat ı ı e~lülde 
mensup olup i tik1al harbine i tirak et- miyet ,.e te .. dcküller rnen~uplarmın teb- i merasimle acııacalı 
miş olanlardan tr idi edilen he lk kıtala- riklerini hbul t'decckıir. 1 --·-· 
rı iştirak edecek, her i9teyen de mıora- O?.MH~Rı YE! ME.YDANh DA l SetN·ıhisar knza mda :ı h mıs bin lira-
imde bulunncnlctır. Muteakıben c. um.h~rıyet meydanınd.a dan fo1.ta parn sar/edilerek vücuda geti-

y ARIN TREN GiDECEK y?pılaca.k ınerasım JÇın bu meydana gı- rilen temiz ve sıhhi içmc suyunun ıı 
Halkın merasime L:.olayca 'e ucU<t.c dılccektır. Sant 9. 30 ~a. k?mu~an, ı;ney- Eylülde merasimle halk ın i tifadesinc 

iştiraki için yarın ehrimizden ve Af· danda .>er alan a~kerı ~nrlıklen tcftış ve açılacağı haber alınmıştır. 
yon<lan. merasim yeri İsta!lyonu olan muayene edecek, askerın :ı:afer bayramı- 11 Evli.il Sefe.ıihisar kurtulıı unun 
Silkisaray gidiş \'e dönüş trenleri ter- nı kutl~ay acakur: . . _ _ 18 ~inci y

0

1ldönümüne ınstlrunaktadır. 
tip edilmiştir. ~ Ataturk he,>kelının onunde tcgnıen H. Temiz suya kıl\·uşulınası. kurtuhıc; ba:r-

ZtY AFET VE KONFERANS Cemal tarafındnn başkumandanlık mey- ramının neşesini arttıracaktır 
Yann akşam Afyon halk partisi reisi, dan muharebesi hakkında bir nutuk irad ' Q · 

ordu ve merasime i~tirnk eden heyetler- edilecek ,,.c bunu müstahkem mevki lı:o- ·• -- · --
Je halk müme"illeri şerefine bir ziyafet mutanının hitabesi takip cyliyecektir. YVKSEK ZiRAAT 
verecek. yann akpm da radyoda par- CEÇıD RESMi Enstitüsü imtihanları 
tiumumi merkezince bir konferans ver- Bundan sonra oııL:cr Birinci kordonda Ankara yüksek ziraat en'ftitüsüne pa-
din1eccktir. Lır geçit resmi yapacaktır. ıasız yatılı girmt'k İ"lteycıı li-ıe mezun-
IZCILERIMıZ BUGON GiDiYOR Heykelin önüne tesadüf eden }erde larının hiyoloji , fizik. kimya, cebir, 
İzmir liseleri gençlerinden 60 kişilik bir tribün i~ edilmiştir. Vali, komutan türkçe tahrir \'e yabancı dilden Ankara 

bir grup, lise müdürii B. Hilmi ile ikinci ve maiyyeti erkanı. belediye reiııi. parti ,;e lsıanbuldn. imtihan edilecekleri zira· 
lise yar direktörü B. M. Özün refakatin- erkanı, dirclcr müdürleri \'e subaylarla at vekaletinden şehrimiz ıirant miidür
de bu sabah ek presle şehrimizden hare- refikaları. geçit resmini hu tribündrn 1 Hiğüne bildirilmiştir. 
ket edecdtler, 30 Ağustosta Dumlupı- takip edeceklerdir. --·-_ 
narda yapılacak merasime iştirak erli- FE.NER ALAYLARI YENİ NÜFUS 
y~klerdir. Gece, tertip edilecek hn::r ala.>ları * şehrin her tarafını dolaşacaklardır. Mt/D'IJRV GELDİ 
ŞEHRiMiZDE YAPILACAK DEVAIR TATU. Trabzon nüfus müdürlüğünden şehri-
MERASiM Zafer bayramı münasebetiyle yarın miL nufus müdürlüğiine tayin edilen B. 
30 Ağusto bayramı munnscLetıylc ,; c Cumartesi günü retımi daire 'e mües- Cemil Tekin gell!rek vazifcsint- haı;lamış-

mcmleketin her yerinde olduğu gibi seseler tatildir. tır . 

~ ann ~ençlik kulüpleri azası da 
bir tören yapacaklar 

Beden terbiyesi mükellefiyetini tatbik ı dan ihtiramla Atatürk Anıtına konula
ctmek üzere tehrimizde tcşelı:lı:iil etmiş caktır. 
bulunan gençlik kulüplerinin faaliyete 1 3 - Saat l 7. 35 de gençlik kulüpleri 
geçişlerinin kutlanma töreni yarın saat kıtaLm vali ve böle~ ba~kanı tnrafmdan 
17.30 da Cümhuriyet mevdanında ya- tdt~ edilecektir. 
pılacaktır. Hazırlanan provrnm şudur: 4 _ Saat t 7 AO t b d · t'L'"' 

1 Cc ı·k •- 1 .. l • 30 \w • .,. a an o ıs ı.ır.uu 
- ne; 1 ırn up erı J 5CW!tos mar,.ını çalacak ve elam resmi ifa edi-

Cuma günü bütün mükellef ve ihtjrari lccektir. 
a1alııriyle ant 16 dıı Ahıancak stadyo-
mumla toplanacaklardır. 5 - Saat 17. 45 de bölge başkanı vali 

2 _ Kulüpler saat tam ı 7 de önle- tarafından gençlik kulüplerinin faaliye
rincle askeri bando olduğu halde Alsan- te geçmelerini kutlıı.yan bir nutuk . öy
cak stadından hareket ederek Atatürk lenecelc ve bu nutku müteakip merasi
caddcsini takiben Cümhurİ)"et ıneyda- rne nihayet verilecektir. 
nına gelecekler ve yerlerini alacaklar- 6 - Kulüpler gt'ldikleri yolu takiben 
dır. Her kulübün hazırladığı çele~!.-: am- Alsancak stadyomuna avdet cdeceklcr
larından Beçecekleri birer heyet tarafın- , dir. 

Ankara radyosu 
7.30 Proğram ve memleket saat aya• 

--·--Selcinilı Sergisine 
!Jidecelılere lıola~lılı 
Şehrimiz Yunan CeneraJ Kon!lo-

losluKundan ticaret odasına bildirildiği
r.e göre, 15 nci Selanik sergi.sine i~tirak 
etmek İsteyenlere ve ziyaretçilere her 
türlii kolaylıklar yapılacaktır. --·--Yeni temyiz cizası gitti 

Temyiz muhkemesi üzalığına tayin 
edilen .şehrimi;: ağır <.'f.'za mahkemesi 
reisi B. Sürcn·a Orhon diin sabah An
kar«yn hareket etmiştir. --·---SONBAHAR 

Ar YARISLARI 
Sonbahar at y;rışları l 5 ve 22 Eylül 

Pazar günleri Kızılçullu ko~u alanında 
yapılacaktır. Şimdiden hazırlıklara baş
lanmıştır. Bir çok yerlerden l!ehrimize 
kıymetli Bt ve kısraklar getirilmektedir. 

Koşularda kazanacalc hayvanlann sa
hiplerine 2800 lira mükilfat ·ve ikramiye 
tevzi edilecektir. --·--.. _~flil"--·-._ ._ __ -·- ·----.. .... .s 
çe ithalatı halılıında 

n . 7.3.S müzik hafif musiki (PJ.) 8.00 
liıtesi 8.20 • 8.30 müzik hafif ~usiki 
proğramının devamı (Pi.) 12. 30 proğ
raın ve memleket 88at ayarı 12.35 mü
ıtilc 12.50Ajans haberleri 13.05 Ajans 
lıaberleri 13.05 müzik 23.20 - 14.00 
muzik kan ık proğram (Pi.) 18.00 
proğrnm ve memleket saat ayarı 18.05 • 
nıüzik konserto (Pi.) 16.40 müzik TBd· 
yo caz orkestra ı ( lbrahim Özgür idıı
•eainde) 19. 1 O müzik Anadolu ve zey
hek havalan 19.25 müzik 19.45 memle
ket aaat ayarı ve Ajans haberleri 20.00 
müzik fasıl heyeti 20.30 konuşma 20.4.S 
wıüzilc dinleyici istekleri 21. J 5 konuşma 
taihhat saati) 21.30 konuşma {radyo 
l"Zctcsi) 21 .45 müzik büyük bestekar
lar serisi No .S Brahma 22.30 memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; ziraat, es
ham - tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
(fiat) 22.45 müzik cazbant (Pi.) 
23.25 - 23.30 yannki proğTam ve kapa
nl§. 

Saatların 
En dakik ve 
hassasıdır 
lzmir Satış Yeri 

Çuvnl, Knnn\'i1,,-e, jüt ve maınuHltı bir .. 
• liği ınc\-zuun."l dahil bulunan sargılık 

bez ve knnaviçclerin mUstamel olmak 
ve kabulü muvnkkut suretiyle ithal edil
mek, miinhasıran celbedenc ait ihracat 
cıntcasınm aınbalfijında kullaıulmak. \'C 

memleket dahilinde: hiç bir suretle isti
mal cdilmiyecek şarüylc bütün ihracat
çılar tarafından Hhnl edilebileceği Tica
ret vekaletinden şe:hrimizdeki alakadar 
makamlara tcb]iğ edilmiştir. 

Davfd Gabay 
Yol Bedesteni 67 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İLAN 
Ese mıntakası kuru meyve ihracatçı

ları birliğinden: 

2/9/940 Pazartesi snnt 16 d• ticaret 
ve sanayi odası salonunda aktedilecelc: 

--·--Adliyede tayinler •• 
Asliye ceza mahkemesinde katiplikte 

cal~tınl.ınak üzere Fahri oğlu Akyalçın 
40 lıra ücretle müh<!şirliğc, müddeiumu
milik kaleminde katiplikte <:alıstınlmak 
üzere Sabahat Ökser 40 lira ücr~tlc mü
başirliğe tayin olur.mWJlardır. 

Zarar gören üzüm 
müstahsilinin borçları 

~~~~~~~~-x.x~~~~~~~~~ 

Ziraat Banhasına ve Kooperatiflere olan borç
lar tecil edilecelı, Bornova bağlarında za,.ar 

milıdarı tesbit ediliyor 

B u yıl İz.mir ,.c lım·alisinde vuku bu
lnn afet \'C hastalılardan dolayı iizüın 
rekolte.sinin ancak 25 in ton kadar ola
cağı malumdur. Bu azlık yüzünden müs
kül v:ıziyette kalmış olan üzüm müstah
silinin ihtiyaçlarını mümkün mertebe 
tt'lwin etmek için zirruı t bankasına YC 

1-.:oopcratiflere ol~m borçlarının tecili Zi
ı·aat \•cktılcti t.arafından ziraat hankası 
umum müdürlüğüne ve ziraat bankası 
şubelerine bildirilmiştir. 

Gelen emre göre, borçlanm l>diyemi
cek kadar zararları büyük olan tizüm 

l\IAHKl:J\IEI..EROE: 

müstahsillerinin banka ve kooperotifleı· 
me\'Zuatı chıhilindcki borçlarının tedli 
muva!ık gürillmUştür. 

Borno\•a hnvalisiııde bir heyet \'İla
) etin emri üzerine zarar gören bağları 
tesbitc başlamı<1tır. Bu bağlarda prono.s
porns \'e Mil<liyo h.:ıstalıklarınuı yaptığı 
:1ararın çok olduğu anlaşılmıştır. Raza
kı \ 'C çekirdeksiz üzümler yüzd~ 100, 
~iyah üzümler yilz<le 95, misket üzümle
ı-i de yüzde 80 nisbetinde mah\·olmuş
tıı r. Heyet yakında raporunu \'İlaycte 
verecektir. 

l'Ol..İSTE 

ıuffl>ı, 
- BAŞTARı\Fı 1 inci SA . J# 
lc.ı-inilcn, Ytı:.tifcleriuden hah-td~ 
llatti İtal) nn tan arelcri k~ i;J 
Yunan hudutlarıııda giisterrn~t. 
ını~l:ırdır. ; 

Elen matbuatı ise hu lıiicurnbı" ~ 
kahelc t•tmektc n~ •'fotaksasın e ., 
da toplanan Yunan mifletinin ~ 
tUnliii{ihıü mnhafnnı azim ,·e ~ 
bulunduj:nnu surahnt~c ya:au~ 
Yunan hiikümcti de ltalyan t ~ 
mukabele olınnk iizcrc bir kısuıt ti, 
sınıflarını ı.iliılı altına nlnu~ ,·e. i ; 
Yunnnistaııdn müd:ı.fna tcdbirlcr111 

tınnı~tır. . · 111 
Çok km vcllc limit edilebilir ~ J 

yada lmgföıkü şartlar alhnd:ı. )·~..,sı: 
\er dc\·lctlerinin Eüyiik B~~~ f. 
knrsı hihiik bir taarruz hazıll.lj~ 
tıkl~n u' ~ıralardn, Balkanlard.8 ~ 
bir gaile çıkarmak istemer.. Jtıa~ 
mak:o1adı bir harptt•n ziyndc bir )', 
ı>olitikaM oldııl:ıı daha kuvvetle 
edilebilir. f 

italyanlnrm ıunk.o;adı Yu~tsıl'pı 
mnn~·aya hcıwctmek, tehdit yolılt ~ 
)eri Jngiliz garantisinden ,·az g~ 
daha sonra toprak tavizatu1~. le ~ 
kllnıaktır. l.Jıkin Yunanlılar bO> ~ 
tuznj!a dii~ere~e bcnzcmiyorJar. ol f 
den liil:umundn silfıhln toprakları 

Bir Jıatil mahlıüm oldu.. Otomobil • BisiJılet dnfnaya ~arar \'Cnniş hulunu)'o; f. 
Basmahanede Altınparkta saatçı bay çarpıştdar .. - Acaba Jtalya attığı admu oldu;.ı/ 

Re.şadı katletmekten suçlu Sağlamcı Dün Narlıdere mevkiinde feci bir ka- de hırnkacak, gizli emellerini n ., ~ı 
Hi.iseyinin beş sene 26 gün müddet hap- za olmuştur. rin netice ine talik eyliyccck ın~rıl 
~ine ve kendisinden 600 lira ölüm taz- Çesıneye gitmekte olan şoför Osman sa tehdit edeyim derken Raika.il .. 
miııatı nlırunnsına karar verilmiştir. oğlu Mehmet Rasimin idaresindeki 29 sc \ 'crl'rck mi'? 1~ Bir hamala verilen ceza numaralı taksi karşıdan gelen Mehmet Hu hususta kafi bir *Y SÖY~ 

Znbıtai belediye memuruna fiilen ha- oğlu Remzinin jdarcsindeki bisiklete )~ıs itibariyle Balkanlardaki • ;.;;; 
karet etmekten suçlu Bit.lbli Cafer oglu çarpnuşlır. Remzi başından ağır surette lık. mihver devletlerinin hakiki~ f 
hamal Ahmet Bayık dün meşhut suçlnr yaralanmış ve imdadı sıhht otoınobiliyle ntlcrinc uygun dii:'inıcz. LiJôıı .• k ~ 
•nahkemcsince 20 gün hapse ve yirmi memleket hastanesine kaldınlını.ştır. edilmediği halde l>ıızan oynaoıııP' ~ 
lira ağır para cezasına mahkum edil- Vak'aya müddeiumumi mua,-Jnlcrin- nen tehdit oyunları, ÇC\Tihn~ 
mişfü. . den B. Kemal gitmiştir. manevralar onu edilmiycn isti ~ 
AHMErLl ICam..ıondan atladı de inkisar ederek heklenmiycn 

., tevlit cyliycbilir. . .. ıd 
KÖYÜNDEKİ YANGIN ve "aralandı ~ıtrası da 1ımhakkaktır ki ı~.:.1 ., s.:r ,,,,. 
Torbalının Ahmetli köyünde Hasan Seydiköy yolunda ilerliyen mütcah- Ywıaııi.stnn ara ında siliihh .,. 

knnsı Merycınin uykuda bulunduğu sı- hit B: Esat Tolunun taş yüklU kamyo- nsla ınevıii kalaına..ı. ,1 
radn evini ntcşliycn ve eşyasiyle birlik- ııundan Snlih oğlu Recep adındaki bir Balkanla?' bastan hnsıı knna bl 
te evinin tamamen yanmasına scbeblyet amele atlamış, dilşcrek başından ağır bilir. lıİt ~ 
veren ayni köyden Mehmet karısı kırk surette yaralanmıştır. Recep tedavi edil- Bu arada dikkat, şayan diğer .:_ııı 
Yaşında Zeynep ve kızı 15 yaşında Fat- mek Uzere Memlel-:et hastanesine geü- di e de Bulgarlarm Dobrita), ~ 
ma, 7.abıtaca tutulmuş, Torbalı adliye- rilmişUr. tical gc)sh.'rınelcridir. 
sine \·crilmişlcrdir. Tahkikat, Zeynep ile Nihayet on birinci tcs:ı:inc ~, 
kızının bu kundakçılığı eski bir husu- GVRVL'J'V YAPAN ıuamlanncak olwı i~gal keyfı~~~.k. ı 
met yüzünclcn yaptıklarını göstenniştir. SARHOŞLAR garlarf~ daha C\'VCl ikmal edı~ 
DiPLOMASIZ İuönü caddesinde Alunet og-lu Ali Ri- lüliin ilk harta! ıııa almmak ist l 

Acaha ınak'<ltları hu da\'a)'l lif 
Dolıtorlar adliyede za, Mehmet oğlu Mehmet ve Yusuf oğ- netice ine miistacclcn bağbya~ ı>1, 
Torbalı knzası dahilinde Tryanda kah- lu Şükrü sarhoş oldukları halde bağı- yan - Elen ilıtiliıfına ~ıak , . ., ıJ1 

vesinde bazı köylü kaclmlarını ınu:ıyc- rıp çağırmak suretiyle gUıiiltil çıkardık~ ağa~ ıncc;clcsinl ileriye süro>e1c ,.,..t.6 
ne ederek kinin iğııc.cıi ynpan diplomac;ız !arından zabıtaca ynkalnnmışlardır. Belki de İtal;\anlar iahrik ,.~ ~"' 
Dr. İzmirli Yuse.f cığlu 1sak Bcnyamin ARABACILAR rini daha müc.c;. ir bir şekle ~o~Jl 
ile Cafer oğlu Münir Yağazdağ zabıtaca Bulgarları da Jıarekcfe getirınel :1 
yakalanmı!':, adliyeye te-:lim C'dilınişler- Arasında fıavga bilirler. Bununla beraber ~~ı 
<lir. B:ısmahl:!ne istasyonunda Hasan oğlu müdafa:ı kararını \'erirken BulP' ct 

"°3
- -:~~-·-~ -----ı-.; Fethi \'e l~ oülu arabacı Ramazan, hesaba katını bulunnıaktadır~:.ı 1 

Şehrimiz k cla:.iro k.ttlplcrindcn bay n~nba!ara yo vermek meselesinden bir- ku ttıııxar muddeıyatı iitcılen ıte'~ 
Naft.ze bir işinin görülmesi için rüşvet b~rl.erıyle kavga etmişler, Ramazan Fet.- ıuınhlnrcu ınaltiındur. , "' hir 
tek]j{ etmekten mawuu birinci Aziziye- luyı bıçakla ko1Wldan, Fethi de Rama- değildir. · . ..:..J 
de Sinekli cadıleı:.inde 112 numaralı ev- :zanı omuzundan yaralamıştır. Her ikisi Bilinen hakikat ~"lldu.r ki ~of 
de oturan Halim oj'tlu Ömer Prim dün de yakalaı:unıştır. ~ok tehlikeli bir oyun oynaıı.ıY°'~ 
m::ıhkcmcyc sevkedilmiş ve hakkında BiR fflRSIZLIK mm ilk ııerdcsi \'aziycti bütiiD f 
tc\•kif kararı vı rılıui5tir. Muhakemesine Halkapına1· fabrikasında Ahmet oğlu ~le nyduılatma~a kifi gelenıiYo' .. ' 
yakında ~lnnac:ıktır. gazozcu Lütfü, soyunma odasından Ah- ltnlynn maknrnatı heniiz n~OI j 

- .......... 4 - - met oğlu Hnsan v~ Alinin caketlerini rnanıı~lardır. Tehditler gayri ~ f 
DEFrERDAR çalmış ve kaçarken tutulmuştur. lardan çıkıyor. Delki ikinci perd"°'J 
İS'l' A us · çilecek olursa vnzivct daha ıyi •1" 

~n ULA GiTTİ üç orman yangını nacnktırH. AK.,.l. OCAIC AtJ Deftı-rdar B. Mümtnz Tarhan bir haf- Tire kazasında iki, Seferihisarda bir ~ Ofl' 
ta mezuniyet olarak fstanbula gitmiştir. rd 

)'e e orman yangını çıkmı.ştır. -~ ·-_ 

lngiliz tay yare/erinin 
Berline hücumu 

- i~ \STARAFJ f inci SAHİFEDE -
!arla m~abele edileceiini yazmaktadır. 

Tirenin KilçUkkaya köyilnde Mehmet V: J 
Özknyanın l\.Ialtepe mevkündeki ıncU' .l Unanişfanatl . 
bahçesinde sergi yerini t.cınitlemek için ihtiyat tedbı· rle'' 
yakılan ateş, rüzgarın şiddetiyle bUyü- _-~ 
mUş, sekiz dönUm arazideki kuru otlar - IlASTARAFI t iNCi SAHiP"~ 
kümllen yanmıştır. Bitaraf müıahitlerin fikirleri"! t, 

Yine Tirenin Tekke köyU altında Az- ~ A~ya, Avruparun cenub;,
mak mevklinde Zihni ve Ragıba alt tar- aındo bır karqı.ldı.ğm zuh1D"1tnu dl 
lada yangın çıkmış, 100 dönümlük sa~ mediii cihetle teskin edici bir rol 

Terzi 
Refia Bozkurt 

umumi heyet toplantısına bütün birlik 
azalarının teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1dare heyetince tcsbit edilmiş olan 

Terzlhnnesini Tramvay caddesi Mek- üzüm fintlerinin tetkik ve tesbiti. 
tupçu durağı No. 441 c nakletmiştir. 3523 ( 1781) 

llıieC8& % "il•&• . w W'i -'7!7Y-7.77.T./!Jl'.ll?Z7..TA 

Menemen zabıt katipliğine on l1ra ına
nşla memleket hustııncsl mili-ncaat büro
su katiplcrinılcn İlyas İleri tayin cclil
m~tir. --·-Gelenler, Gidenler 

Manisa mebusu B. Osman Erçin Ma
nisadan, Denizli parti reisi B. Esad Kay
makçı \'e belediye reisi B. Ali Galip De
nizlid~ ıehrimize selmiş, Aydın mebu
su B. Nuri Göktepe Aydına, Adliye mü-

Asken muharrirler muhtelif emare. 
lere nazaran hava harbi yeni safhasına 
girmek üzeredir, demektedir. 

Jkinci ve üçüncü Alman hava filoları
nın harekata geçmiş oJduklarına müte
dair verilen haber İngiltereye karşı ya
pılan hücumlarda Alman hava kuvvet
lerinin nncak bir kısmının istimal edil
miş olduğunu teyid etmektedir. 

BF..RLINDE BtR ALARM DAHA 
Berlin, 28 ( A.A) - D. N. B. Bildi

riyor: 

hada kuru ot ve fundaJar yanmıştır. maktadır. • .,,J, 
Seferihisar1a Urla hududunda da or- Rumen - Macar müzal.;erele~ ~ 

man yangını çıkmış, Urlanın Kuşçular ınak üzere bulunması miifahitletill .Jf 
Gölcük ve Gödence köyleri hal~ alini teyid etmektedir. Zira ~ 
yardımiylc söndürülmUştür. bu müzakerelerin bir çıkmasa _~_I 
Sarhoşluğun ~dan içtinap ettiği zann~ 
yaptırdığı banyo dır. _/ 1 'l'VRK MAARİF CEMiYEri • JZMIR 'J'ALEBE 

YURrLARI ... 
KIZ TAIJ::BE YURDU 

Knranlina Köprüde 685 nwnarah 
binada .. 
Kız lisesine, Ticaret lisesine, Kız 
enstitüsüne, Kız Sanat okuluna 
devam et.'cn kız talebelere .• 

ERKEK TALEBE \'URDU 
Birinci Kordon Alsancak vapur iske
lesi yanında 320 No.lu binada birinci 
ve ikinci Erkek Jisc1crine, Ticaret li
scsinc, Bölge saneıt okuluna ve orta 
okullara devnm eden erkek talc-belere 

mahsustur 
1 - Kayıt muıımelesine başlanmıştır .. 
2 - Kayıt için talebe yurdlan mUdürlUğUne müracaat cdilır. 
3 - Talebenin iaşe_ mUtalfıa, terbiye, inzibat ve clislplln işleri, Liselerin 
aynidir .• 
4 - Yurd ücretleri ~ok ehvendir.. TELEFON: 2920 
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· ızMIR FUARI 
ADA GAZİNOSU 

Bu akşam saat 23 den sabaha kadar 

CAZ KRALI GREG.OR 
Sayın İzmir halkına bir hakiki 

«V E N E D İ K G E C E S i 

GÖL ÜZERİNDE 0:4Ns1:·°şARKI ZENGİN 
VARYErE PROGRAMI 

l\lc, imin en kibar , .e en orijinal galnsı!_ 

fettişi B. Şcvlc:i Yalım 1 tanhula gitmi~ 
lerdir. _ _,, __ _ 
HALKEVINDE 

MVSAMERE-
3 1 Ağustos Cumartesi akşamı haJkevi 

temsil okulu tarafından (Yanlıı yoJ) 
piyeaiyle bir komedi temsil edilecektir. 
Bütün yurtda!ilar bu müsamereye davet
yurtdaşlar bu müsamereye davetlidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İS'l'JKBALİMİZ 
Havalara bağlıdır 

Türkiyenin emniyet ' 'e istikbali ha
valarda kuvvetli olmasına bağlıdır. 

•Bunu daima gözlerimizin önünde tu· 
talım ve havalarda kuvvetli olmak ga- : 
yesine, bizi kısa yo1dnn ula§tırmağa : 
çalışan Hava Kurumuna aza yazılarak : 
yardım etmek vazifemizi unutmıya- : 
lım. E 

• ...•..................••..................• : 

:··········································· • • 

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde 

miz, u~z ve lüks .... 

• • • . . 

Alarm işareti sisteminde teknik bir 
bozukluk sebebiyle bu sabah saat 9 za 
doğru bir alarm işareti verilmiııtir. Bir 
kaç dakika sonra da alarm işaretinin bit
tiği İşareti verilmi11tir. 

B. Şemsi adındn bir genç; evvelld ge
ce fuardaki ada gazinosunda içki içerek 
f~ sarh?ş olmuş, göl kenarında gezi
nırken muvazenesini kaybederek göl 
sulan içine dUşmUş, etraftan yetişenler 
tarafından ku~. 

( i S Ti FA ) ,,~ 
Vehli umumiai bulunduğuın . .-, ~ 

Hasan Nurinin veki.letinden istıE- ~ 
mi ve ticarethanea.i ile hiç alikstl' "J 
d w • • 1 •J~ntol ıgının gazetenız vaaıtasıy e J .,~ 

rim. ~ 

-~·---- Hollanda Hindiıtanı İzmir 28/ 8/ 940 Mehmet () 

Japon yanın takip 
ettiği harici siyaset 

-:-. BASTARAFI l inci SAYFADA -
lıtikası hakkında ahiren yapmış olduk
ları beyanatın esaslannda bir guna de
ğişiklik fikrini mutauımmin değildir. 

' Amerika ve Japonya 
Onh8'1~ 

••• 
:··································· 

Şunu da ili.ve etmek yerinde olur ki 
~im Londradıaki vazifem tngiltere ile 
Japonya ~sında ha1'iki bir anlqma vÜ· 
cude cetinnek olduğu cihetle .iki mem
leket arasmdaki münasebataı sağlam 
esaslar üzerine istinad etmesini arzu 
ederim. Hükümetimin tam mutabakat 
ve mü.z,.haretine malik bulunmaktayan. 

- BASTAlttı"';: ı lNCI SAHİFEDE -
ran Birlqik Amerib hükümeti uzak 
prk poJitikaaına yeni bir İnkiJaf vermtık 
niyetindedir. 

Yine aynı gazeteye nazaran tasavvur 
edile1! bu hava hattı birl~ik Amerikayı 
Havaı ndalarına, Hollanda Hindi.stanı
na, Yeni Zelandaya ve A vusturıılyaya 
bağlıyacaktır. 

Gazete mütalaalarını şöyle hülAşn 
ediyor: 

japonya bu iş üzerine en büyük dik
katini toplıyacakbr. 

Fuar 
münasebeti!~ 

İzmiri ercncndircn misafİrfe 
hoş geldiniz 

~ iZMİRI • ECZACJ ,f: 
-=Kemal K. Akt 

kolonyala~~ 
1 

30 Ağustos Cuma matinelerden itil>aren-

E L HAMRA DA 

ıncshurdur, Jınttn iilümii, incıı1 r. 

• iiiiii" eczanesi"1 

rn IO - 1941 cncsini 2 bii)iik lilinı ile ba lıyor .. 

1 - BÜYÜK ATEŞ [ ~!~~::,:. 
2 - M d~ ş··f·· .. [ CO~STANCE a am ve o oru nENETT 

SEANSLAR : B0l.rü'K ATEŞ : 3 - 6.30 - 10 OA 
J\TADAIU VI~ ŞOFÜRÜ : 4.45 - 8.15 TE.. .. 

Cumartesi, pazar 1.15 te U • .ı\ŞLAR 

DE ZİVARl-.'T EDİNiZ ~ 
Hem et"mcı J{eıııal Kômil j)e t ~ 
giirfö~ınü . hem de kolonyalııtıl /. 
lan giirmiis olursunuz. I'. 

. Zarif şişeler iç~~~~ 
: har çiçeği9 Alaıu"'~ 
iGönül, Limon ~~ 
: Zümrüt damlası, ~I. 
~hatıra, Yasemin, ~ ~ 
: Fulya, Akşam Giifl 
:LeyUU( •• : , .. 
•4••······························· 



'!. Ath•stos Persembe 1940 
1ZM1R SlCİ' t · 
<Savel l'ürk ... An!~AP<[:r !l~F.M:rıu,uôTJf\'DAN·. 

22 2.ı nunıaruda b"Tum ,.ıır~~~:) l•carct unvaniyl lzmird, .. Rıhtım hanında 
•tun. satırnı \e hr ı ..t'-'>d tutun olmak üzere her türlü toprak mahsulleri 
mc~ Uzcı-e tr· ~k~f1"~c ~ir 'ic~i m.ua~elat Ye komisyon~uluk ıle iştigal et
ınes.tyle teşekkül.. .. ~ en 1 ~bu şırketin tıcarct unv:ını ve şırket mukavelena
,.tınP eore 'ıclli uı~':;. lasJud:.i ha,·i mahkeme karan ticaret kanunu hüki.i 1-

1 . l\ım" ,.A 2 n~::"Uarısımı km·ıt w tescil \:dilt.lig"ı ili\ıı olunur 
. " ""' r . 

'! :t l~HKl~\lJ<; ·l~Al-:Am 
ıınır sicili tic.-.nr•·t mcı•;urlııi::-11 resmi mülıiirii 'c ı~. 1'cnik iım.n...ı 

SA Vl'f 1.(.J • 
• , UK Al:Wt~br .'İHKJ·,·rı· T:.SAS :\ll'l\A \'EJ.l:~.ı\:\IE~I 

1\°Ş(!il .
1 

BlRİNCi r~ASil. 
Madd 1 . _ Asa~ ~r'.l•c_~s1cr uııı,·an, ıııaksat, ıu .rJ,cı ıııü<l<lı•t 

naıfdclerdl! ~fısıer·ldi ,. ırı17.a~ :\'iız~lı mücssisler ile hu ınuka\·l•knaııw<leki 
~dn lnct''l kan ~ ı \'~ile tertıp \·c ihraç edil'.?t..'Ck his.sele1· sahipleri ara
nı ~~~k i~: ~ ~: .. ı~bu esa:5 mukavelename hükümlerine tcvfikıın ida-

••'4lQQe 2 ş· k ır ur~-. C...'\Onı.m şirketi teskil Ntilmiştir 
0 t.ln : - ır et nıfuossislcri işbu ınuka\·rlf'nH'lll''-"t' i~ıu.rılarını ko,·nıus l ,, - . 

ıı ·'1ıthat Nerur ı. b ~ Do ı. l!-14.ln ulda Galatada Mincr\·, hnnında mukim .. 
ili Fc ruk. İstanbul Ayazpaşa Kunt pala;; l No. dıı mukim_ 

<ln~·Sn\•ut. h.ınirde Atatürk Cad. Kadıoğlu .ıpartımını 4 No. 
iV ım .• 

I<fwın G.. l t • 
V 

6 dn u~ · zmır Kan<Jyaka Yalı cadde i Berrin :ıpartınanı No. 
Kfiı mu ım. 

ın Vı Ke~ ~:nl, İ7.ıTur. Atatürk caddesi 326 No. da mukim. 
~~nıdir.. col 11.Jnır B~smahane Zeybek apartnınnı l No. da 

cak• ·-del. c 3 Slı-kctiıı "'" u::va.ıı (SAVEL 'fÜRK ANONİM $IRKETİ) ola-
l.iadde 4 S'rk 

ın~ştur.. 1 
et n ~ırla Haılı muameleler ılc uğraŞmal. \i7.cn• kurul-

k . - Savel Liınil d . 
~~tin hütun huk k e şırk~ti ıınvmıı altındn ic.ruyı ticaret etmekte olan şir-
curnak. u \'e \'tX"lbclcri ile bil\ımum muamele \ 'P i !erini devren 
il - B'll nu . ı ~sa tUtün 1 ' •. 
1
;e ıhracı.. 0 mru. U7.Cr<> her nc\•i toprak ımıhsulleri alım ve Fatı-
1 - }in t•• 1·· ~· k ~r ur u tica . 1 

bıi1r et Yllknnda göst.ıı .ınu.nne elPı . ve komisyonculuk. 
. Gınuın ticcıri s • enlen maksadıyle doğrudan doğru~ a miinascbcti olan 

edşırketlerin h1 .,.,~ ınn:_, muarnd<ltı krn \'e bu mumn~lfıl ile iştigal eden diner 
ebiU ....,., senı.:uat v<> 1nh ·ı•t ·h · · '° · r. "' a mı mli ayan ve hu m_•vı ~ırketler tesıs 
?-ievj \'" h her " •un iyeli ·ut . 

he. h~~gi bır nıua ~ >~ly_ıe ı~b~ maddede 71kredilen muamelelerclcıı ~ayri 
rn:h-tınuı teklifi u:1 . euın ıhtsı şirl:c1 icin faidcli ~iirüldüğii takdirde idare 

,,,_ 1~Yetinde ola e~ıbn · uınumt heyet tarafmdan kurnr yerilıuesim.• ve tadil 
v""UQ(t B n ıı; ıı h\:orı h'"k·· d"k d"I · ·· ili ır. u suret} • n u umetçe tas ı ı· ı mesmt> ınule-

Ve olunur. Sirk t e tasôık edilen karar işbu mukavel nameye ek olarak 
n~~.:ı~<ıl4Sunn ~e~kk"IDdını~ esas ve muamelc1eı-inin idnre5i zımnında ka-
1\cb~ 5 ·- Şirketi ı B!.l s:r.yn ı.nm~ul mallar tnsnrnıf t~ebilir. 
um 1 ~ekulerde 1~ mC>.rk~~J •. CI~I>.UR) olacak gerek Tiirkiyl' \•c gerek C'C

v ~ heyete nn.ed'l un_ ~orulduk.çc idare heyeti tnrnfındruı ilk toplantıda 
e~·;_ıeune ihbar . 1 nvık ~!rtiyle, ubclcr :ıçılahilccck "e keyfiyet Ticaret 
utaddc 6 s· ~kc ~aıcte~rıe ilan edilecektir 

fllhn....>_ - ır ·ctın ··dr · · 'k-'""'1e Ya1.ılı L-··ı ınu !:L'tı, kar.un hükümlerine ve ~bu esas muknvcl~ 
~:L •ı.uı Prc \'C\'tl n; t he ·ı . k 1- k (ON) ""Kir~ \•cya ıl nuın . yetçe \'erı ccck hır ·arorn <uıyanara 

seneden lbar utza~- mrulıkça sırketin kat'i tCC!' si.is ~llnilndcn itibaren 
c Olitcaltır. 

S~rnu.,c. "crnuı . . İKİNCİ FASIL 
Ma ~cuuı 01len!~~i \·e ~rtlan, scrnm:o·enin urttırıJınıN H':I a 

dde 7 _$irk . C'.ksılblnu:si, hi se · enctlcrl 
ın~e ayrılmış (100 ı~~ ~~Y~si beheri bin Türk lirnsı kıynıclindP. yiiz his
ola;:11uıı iştirası işbu uk fa .bm Türk lirasından ibarettir. Bu hisseler ınec
ıncn tnahhutnarncde ~· a~'tcnameyc merbut ,.e onun bir «ilLli ıniitemınimi 
~laahhut ve iınznR:i·'"rl_m~ olduğu üzere müL-ssislt•r tarafmdan tama
~ ~.tediye edil . ~lmıs. \"C sı:rmaycnin dörtte biri muknv~lcniıı iın7.ası 
inen k-uı~ knt'isinde mıştı ... liıssc senetleri bcdcllcıinin mütehakisi ~irketin 
ıırn t~ıye olunncah soı;;;ı !dare heyetinin talebi üzeıinc dcrlınl \'e tama
hlııse ~e ait olmak ır. un~an ba~kn mücşsis.lerden Fl!yynz Snvut ile Kft-

?ı.ıa~llcdi ihraç ve .~ze;;; bıln bedel ve nama muharrer iki adet müessis 
letine e 8 - Mu iJ l <ı:unacaktır. 
llitıın ~di \e rn:z . eı- ~b.u ınuk~welennıne ve merhutlarnu Ticaret Vck!ı
şlrketcy~ft~lfı!ııyetttı~'~'~tı l:ı7.ımt'yi istihsal ettikten sonra cvrltk \'e \•esaiki 
ifa ctr ·~ında \stihsn~cur~.t ın::ıhkemesine ibraz ve tevdi ederek teşekkülU 
&rk~~CCklcrdir. <'ı.Jecek karar üzerine tescil ve ilnn muaınclatını 

lan so ın ~l'$ekkuıu kn , .. 
ıtndnra telli ticarc tısı .ınnh~c:nece şirketin te ekktilü tasdik olunduk.-

İtin "d?
1 
9 - Teşek~~··t~CJ!. Ve ılan lnuamelatınm ikm<.li tarihinden ha~lar. 

tıaın e11 ınlş olan ~bu :ıt ıden mukaddem tediye edilmiş olan rübu bedel 
sil ol nıubnı~r s ned U7. teŞt~kkü!ü kat'iyi müteakip nzaıni üç ay zarfında 
iden Unan bedel işbu utı r.~uvakkatn ile mübadele olunacaktır. Bilalıara tah
h~~laa ttınhhüt cd~ı:v~ >kat scnl'<lat üzerine kaydolunur. Teşekkülü kat
Çarılı 1 .r. ı·a htuni!inc ı erh:erınaycnin mütebaki kısmmm tediyesi üzerine 
hUru ;lı d~iterden ke ~u ı:z-er ::enetler Yerileccktir. Hisse &cnetlcrinin ko-
irkcti.ı csını ini ve şirk 1 ~-rtcSl \'c> uzerlcrinde sıra numarasını ve şirketin mü

riylc h~ Unv«rıiyle t ~ıdı'İ'lmın!\ '-az'ı .imzaya mezun olanların iınzasuu \'C 

rnetıe..ı-, e SCncUe.rın· · e ve ilan tarihlerini ve şirket scnnayesinin mikda-
1.. • .. 11 "" 1 .. ı._,, ın nevt ,.~ ım·k 1 ~ h. J • • k k ~ h· '" .... ı:>iı ol · c ... nnı ve ıssc senet erının mu ayyet ıy-

~leıi h8nct~iği takd:.n::ı :::deller_ini ihtiva etmesi muktezidir. Meclisi idare 
ilin tedi. \•ı hisse se ~ .~ellen tamamen tediy.:? edilmiş olan müteaddit 
nctıeJ: ~rasında k:ıı crı khdas edebilir. Hisse senetkri temettü hisseleri

\7ekfı1ctin ın nUınuneıc . ~ • kop<>nlan da ihtiva edecektir. Bilumwn hisse 
Madd e lc.>vdi dilir rı raç edilır.ezden enci tasdik dilmek i.izcre Ticaret 

ket h c ıo - 'U· • 

d e:r hi .. .ı-ıı~ enet' r • k . . . . . 
Uğu lnkd~ ıçın bir., h. c. ı şır ~t nazarında gayn kabıli tecezzıdır. Şır-
1lasiy}e . 1~dc şirkete ~ ıp bnır. Hısse senedinin mülea<ldit sahipleri bulun
~hibi ad ıstıınal cdebilirİ~:;1 olun ~.aklar~ ancak müşterek 1Jir miimcssil va
bip olanı dolunur. Bir hiss · ~u ınwnessıl şirket nazarmdn mezkur hisselerin 
larltıı k ar iiYn nyn eş~ cn;n ~akın in~ifama sahip olanlarla mülkiyetine sa-
Araı~hk tn~terek b 0 d.~gu ı~kdirde bunlar da şirkete karşı olan hak

lçunıaı \1 d:. !tiLlf edemc.~:~~il _vasıtasiyle istimal edeceklerdir. 
SCl.hibini ınumıyelerde hu , ,~c~ takdırde gerek yapılacak tebligat ve gerek 
.Mnddev~1bunlar ınUtC>ft~ ~.t ~ unaı~ reye iştirak için şirket yalnız intifa 

Qliltdarıı1da - liisscda;ltt l 1 ıse tayın. edecekleri mümessili ıanır. 
ka?ul et tnesuldiirler ;. ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli 
edıı nıez tnış olduklnn n;kd:naenaıe?h ken_dilcrine hini taahhüt \•e imzada 
~adde.}? ı tnahhütler mıkdanndan fozln mesuliyct tehmil 

1't!Ci.ıtınft .. - Bir LL_ 
t ~ ... ve •u:;s.:ı sered· ı· · 
heıncttu·· .1 lltnuıni h .. y t uıe n.n ıkıyet işbu esas mukm:elenanıe ınünde-

. ı e 'hr .. e ı·ararl 
ıı • SCned· 1Ynt tikçesi ~ . arına muvafakati tazammun eder. Hissei 
l3ir hfss ~ıin hil<iınuı~ \ . ,~rı~dekı muhtemel hak ta d:ıhil oldu~'U halde bir 

~ıln f.uhtı ha :ırın varis vcyt: J:~ v~ v_ecaibi o hisse scncdiııin snhibiue ait.tir. 
bayı hukuk ~e vnz'uu ve ş c.:ın~erı hiç bir vesile ile şirketin cmvPl ve enılMd-

ule n1ccl) '~in Şirketin m·'~Ctıb umuru idaresine ınüd<thale edcınczlcı-. İsti-
d A7ndde 1~r ~rlnr. 

1 ~e c defterleri ile uınumi heyet kararlarını ka-
e ılıliv Uınuıni 1 nın <ıt oıkÇe · d kVt:t k.Brn~J ·ı 

llf le<ıriceıı ıttın en arrılı>~k l . - ar! ı e leınettüatı safiycden veya fovkala-
b a 1i'IUaıreJ~ı ahis~ calzdtt. Um >~r hmıkdar akçe ile bir kısım hisse senedatı-
?Yn.-ısı ve • SSt" senedıtı unu eyct kararı dairesinde icra edilecek bu 

~ın kıyrneti c-rekse kuı"a kcsi3ın. ~erek b?rsada \•e gerek hariçten rizaen ınil-
r. l<ur'a kın.u}ı.'1l'rcrcsina "«~~ı~lc tesbıt edilecek mikclarda hisse senetlcri-

Kazc• d <' ıd ı d nı.~vı bed ı ·ı · · · · a· C C Ve h CS n C ç:k,'ltl e 1 e tesvıyesı SUrctıy}e lcra olunacak-
B lSse sc-ncu, ~lurırnadı"ı t,Jı:rf~u;~ıar ~zmirde resmi fül.nları ııeşre mahsus 
rn u ~ne ' rı"~ iPL<ıl olun-.n 1~~ ~vletin _resmi gazetesinde ilün olunacaktır. 
1 ettUe lşUtak rlncı his5':'i tP.nı 

1
• :ırlarn bırcr intifa senedi (J uisans) verilir. 

d~ri hisse ser c cdeı·ler. Şirketf~t~dL:? is~ifade haklan yoktur. Yalnız kinci te
ol~tcı~ sonrn' ~tının. k·~n~eti nıu~s~ıycsınd7 .i.nti~ senetleri (juisans) sahi~ 

tığu haklar alaıı şırl.ı>t <'m • 1' ~-re~elen uzermden bedelleri tesvıye edıl-
l 

Madde 111 ü s
1
ahiptirlcr • '' a 1 uzcrındcn hisse sene! lt'ri sahiplcıinin hfıi7. 

ırrıa ed - şb 
sen 1 ccck olnn 1 ~ es:-,., ır·ukın·cl - . 
dı et Cri çıl,14rın 1

• ııssedar;ın um e:1come11~n . ( 51) inci n.n<ldcsi mucibince iç-
v r._ Arıcak "e a,.. suretiyle b· .um\ heyetı şırkct sermayesini yeniden hLo;se 
e~len~<.>ı. rnınvcnirı ltıır.n~~ ~~·~ bir .kaç ~efa tezyit etmeğc saliihiyettaı·· 

ta eıyıdi :.ıl edılnıedıkı.:e tezyidi sermayeye karar 
<ıhlıut ~1 mnyeyc k 

tnUt Ve Hnza n1 Ul~r \•erild'". · 
1 ca]Uk -u tına :ılı....... ıgı takdırde tezyit edilen kısmın tamaınen 
er t " aıneı· t ..... :ısınd v ·· b tne 1nrafından tn .a ın ic-ra cdild'ği .e ru u veya fazlasır.ın tahsil olunmasına 
le s luzıındır 'I'i lişte,rcken bir b nı natık vesaikin idare meclisi ve mürakip-
~escıı \7e ıitı caret vel:iıleti CYP.bnnaıne ile Ticaret v~kfıletinc 1c\·di edil-

kab11rtnnye ırn/ olunur. nce u muamelat tasdik dildiği tnkdirde usu-
hı ı ıynzıı h. 

rinde erin t ıssc s,•netleri ihr . 
dcce~tcının ede c~ettu \'E:\nhut şl k ~eı suretiyle dahi tezyit olunabilir. Bu 
uınu hakkı re c~"" hakkı te\add·· r etın mevcudatı veyahut her ikisi üze

lT ını he~cll t~~nreşk!ıı \c şcrai~~ı "~ i~tiyaz ve umumi heyetlerde bahşe-
ınurni Jıl' , a ından tn•in ezyıdı sermayeye karar veren hisscdaraıı 

lclar .t et ) C'nldon l; ·' ve tesbit olunur. 
r dı iıı l:'\ı.ı~ i<:f lunrcak hisse sened.ıtırun ihraç .şeraitini tcs

eıı "tıla:hiyeti verir. Umumi heyet e ki h~e 

YENi A.$1R 
WULb EL • 

scııe<laıı hfüııillı>ı·iııin l,;~ff,.siııin ve:-cı bir kısınının )eni hlssl•lerini lasınerı 
\"C" ·a tamam n taahhüt dm"!k hu l.' unda hakkı ri\çhmu malik ol.ac:-klannı 
tahtı karara &labilir. 1 ,hu "rJ-.kı rüchanm ne gibi Ş('rnit dahilinde ne kaclar 
müddet zarfında ve n • s<>k:llerde istimal olunacağını da tayin eder. 

Madde 15 - Umumi ht-~·~·f imroriyle sermaye tenkis dahi edilebilir. Bu 
t~nkis sirket eshunundnn hir kısm!nın bilmübayaa ıptali \'Pya eski cshnmın 
kıyınctı muhar.rcr<'sin~ rr.ü~n ve fokat adeden az \"Cya kıymeti muharrcre
lerinden dun \'C fakat :ıdc lc:ı ır,i.ıf~\' İ mikdarda ~"'ni U>ham ile mübadcl~i 
gibi her h~i hir .;ckilrlc i_.r:ısı hu. usu umumi heyet k. mrında tcsbit edilir. 

l\Indde 1G - Senmwcni" t.ı>•ıkisi hdkkındaki kararın icrası için vukubulan 
ihtara ı·ağıııcıı son ilim trırlhiııdeıı ıtiharen üç seıw wıiında iade cdilmi)ııcn 
lıiS!-l' :<cnctll!rİ iptal \"l! his"·' srıhib"nin hukuku iskat <'(lilir. llu cihet dahl 
ilanatta ta.,ıih edilmiş huluııa~akt:r. Sermayenin tı•rıld~iıw :ıiı ınumnr.latın 
hitamında kevfi,·,~t sicili 1İc.ırctc h.')'dl \'C ilıtıı ettirilir. 

Madde r; . 'scrmıı\ :!nir ıeııkb; muamelesi her hisse hi>kkuıdn SC.) yanen 
olacaktır. 

Senna}'C!ün tenkisi !ıakk:ndal..i pıııuıni heyet mukıu·ı'Crau \•esaiki ile biı·
likte Ticaret :o,·ckfıletiııe ı,,ldirilec< k ,.c Vekaletin ta~clikindcn ı;onnı tescil 
,.c ilan olunacaktır. 

Tescil ve ilandan sonnı şi ı·kctiıı ı:shabı matlubu :Jacaklannı kaydcttinnek 
üzere ~azcteler1e üç defo ilnn ı:titnnek. suretiyle dm-et olunur. Ve bundan 
başkn şirketçe malCıın nla:ı cia!nleı·.· &}Tıca ta3hhütlü m ktupla da,·etnamclcr 
gönderilir. Son ilan tar:hindı,on enci alacaklı oldukları mütehnkkık bulu
nan dninlcrin alacakları t:ılcpleri haiinde ifa veya diğer hir suretle temin olu
nur. Son ilan tarihinden ,.e müracaat etmiş olan cshabı m:ıllubun nlacakla.rı 
tes\'iyc ,·cya temin edildiği t:ıkdirde tarihten itibaren bir sene mürur etme
dikçe .sermayenin tenldsi ı a!~md: ki karar neticesi oltlrak hi~scdarlar:ı te
divnt icm ulunmaz. 

Hissedarlarm henü1. :Ca e•tmeın~ oldukları taahhUJatıu ademi krası surc
tivle semınvenin tenkisi halinde drıhi işbu ahkam cari olacaktır. 

Tenkis \•eya tczyitt~ ınuh!clif hukuku haiz müteaddit. ne\'i his.se senedatı 
mevcut olduğu surette uıııumi lwyl:liu karanndan maada mezkıir cınvalde 
her birine mt hisse senedııh snlıiplerinin de bir ictimnı mah.c:us aktcderek bu 
baptaki umun.i heyetin kamrını ta.:.vip etmeleri şarttır. Hususi heyetin mii
:z.akerat ve ır.ukarreratı (.51 \ inci ır.rddede münderiç şeraite tabidir. 

Madde 18 - Tahvilat il.r.r.ç edebilmek için hisscdarruı umumi heyeti ka
rarının istihsali şarttır. Umumi he.rctçe: nıüttchaz k.trarm Ticaret \·ekalctince 
ta<Jdikini müteakip sicili ticarete tescil ve ilam lazım gc!ir. 

İhraç edilecek tahvilat r.1:ktan sermayenin tediye ohmruı \"C musaddnk 
son bilanço mucibince nıe\·cudiyeti mütelıakkık bulunan miktarını tecavüz 
edemez. Ta!l\ilatın intikl\li \'C sureti tedavülü hususunda hisse scnedabnın 
tabi bulundu~u ahkam atbik olunur. Umumi heyet ihraç edilecek tahvil.atın 
ııc\'i \'e tertıplerlne göre fw.den maada ayrıca şirketin temcttüatından yüzde 
hir miktar tefrik \'e ta1si~ haizi salahi~ . ttardır. 

Tah,·ilat ı('İn vcrilec'!k ffi,?. sirke.tir. masarıfı uınunıiyesi meyruıııın kayt ve 
tc>.s,·iye olunur. Bu ımıdJe ınucibiııcc tah,·ilfıt eshabına temin edilen hukuk 
muı~aileyhiın tı:ırnfıııdnıı şi•!>':t.in muamelatına \'eyahut şirket hesabatına 
ınüdahah! .snlalıiyclini bnh{ı..•!mt•z. Tahvilat esbabı şirket idare mecliSine da
hil olaınıyn.:akları gibi his.<:~:faraıı umumi heyetine dahi j~tirak edemezler. 
Ve idare meclisince tauziuı ı..>dilip h!!;Sedaran uınumt heyetinde de tnsclik edi
len hesabalı kabul etm~~e ı!lccburdurlar. 

. Madde 19 - Şirket lıisc;c scııednlırun ve ilıJ"aç edilen tnlıdlatın riyru ha
linde ıncvwah k;ınuniye daırcs.inde hareket .olunacaktır 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Meclisi idarenin .sureti tc~ckkiilü \'.C varifoleri va sirkeün idaresi: 
~-ıddc 20 - Şirketin wnı.ıru lıb::rdarlar arasuulan umumi heyetçe intihap 

olwıacak ns~ri üç, n7.aıni c1oku7. rızadan mürekkep bir mccli i idare tarafın_-
dan idare olunur. ' 

İlk meclisi idare nuısı: ıırithnt Xemli. İhsan Doruk, Feyyaz Sıwut, 
OUT. 

Madde ::>l - ldare meclisi auı._.,.ıııdan her biri bedeli kıymeti asliyesi .iti
bariyle ı;ermayci şirketin :ı,-Uı.de hiriue muadil kı}•meti htıiz Bin liralık bir 
adet hi~e senedini tcvoie mecburdur. Bu hisse senetleı·i üzerine azasından 
bulunduğu ;daı·e ıneclis!•ı:rı hL"sedDran heyeti umıımiyesince tebriyesim~ ka
dar satılam:yncagımı dair lı•r damga \"Ul'Ularak hıfz edilir. İşbu senedat aza
ııın ?..amanı ıdarclerinclı.:11 ıııiitcYcllit mesuliyetlerine karşı teminat hükmün
dedir. Bu lıususta intifa <iuisan.c;) ~netleri dahi tC\'<li edilebilir. MezkOr :se
netlerin satılmasını wmin rtmek idar~ meclisinin \'ia.ifoleri ciimlesindendir. 
Aksi halde ı<lare meclisi ml'"'11ldtir. 

Madde 2:? - idare meclıs: a?.nsı üç sene mliddet için intihap olunurlar. İlk 
idare mcclisi, üçüncU ~enenin nihnyetinde U\ıllamen tecdit olunur. Ondan 
sonra ilk senelerde kur'n j!c bilahara kıdem itibariyle her JöCnc sülüsl\ çıka· 
nlarak yer;erinc uharları in•ihap \'C tayin kılınacaktır. Bu kadar ki çıkruı aza. 
nm rekmr intihabı caizdir. ldare meclisinin mürettep :ıdcdinc naz.aran sülüs 
ndet tamdan fozla küsurlu olursn ilk .seneler küsurlarda biı- adet addedilir. 
Bu suretle yedi kişilik idare meclisi azasının birinci senesi 'ilç ve miit.eakip 
iki scııc ikişer azası için \'e beş kişi!ik .idare meclisi azasının birincl \'C ikinci 
seneleri ikişer ve üçüncü .:ene bir tt?.aşı için intilınp yapılır. 

Madde 23 - İdare mecl~i awsıncan bir Yel'a bir knçııun :o,·clatı \•C)'a i:.1.i
fası vukuund:ı \'1.?ya sair bir sebepten dolayı bir veya bir kaç aza yeri müıı
hnl kalırsa idare meclisi isim yerleri şerait ve e\·s:ıfı lftzıme}i haiz zevattan 
aza intihap c.yliyccck \'Z il~ ictima edecek umumi heyetin tasdikine arzede
cektir. Bu ~urctle idare me"1i'Sine intihap olunan nza uınuıni heyetin içtiınaı
na kadar ifoyı ,•azifc eder Ve umumi heyetçe intihabı vaki tasdik olunursa 
selefinin ba-:dyei rnUddetiııi ikmal ı.!der. 

Madde 24 - ictarc mcdl!;i her sıme n7.aSl meyanında bir reis intihap eder. 
ReL-:irı bulunmadığı relsder.:ic uzadarı biri o içtimaa mahsus olmak üzere ida
re meclisinl'ı..: mu\'akkatcn rl!hliğc intihap olunur. Katiplik \'azifcsini ifa et· 
mek üzere meclisi idare ~1.ası meyanından vcyn hariçten biri intihap olunur. 
Riyaı;et \•ezaifi reise. mecl;s relsclerinde intizamı ve nıüznkcratın mwıtaza
man zaptını temin ve umu•ııi heyet içtimalarına riyaset etmekten başka hiç 
bir hakkı tekaddüın ba~ctmcz. 

Madde 25 - İdare meclisi şirket umuru ve munmclfıtı liizum gösterdikçe 
içtima eder. Ancak ltıa'-:al t'ydn bir cefa içtima mecburidir. 
. Reisin yahut a1.adan nısfırun daveti ile idare meclisinin içtimaı iktiza eder. 
ldare meclisi ictiınaı esas i• ıbariyl~ şirket merkezinde aktolunur. Fakat aza. 
nın msfınd~n ziyadesiniıı rıuvafakatı ile istisuaen ve bir sene zarfında işbu 
esas ınuka-.:clcnaıne mucilı•ncc in'ikadı mecburi olan ic,timalann ruhunu tc· 
ca,·üz etmemek üzere Tiirk~ve CüvJıuriyeti hudutları dahilinde ınUnasip gi). 
rülecek tHğer bir mahal<l~ cle jdarc meclisinin içtimaı cafadir. Bu takdirde 
keyfiyet Ti-=arel vekfilctiP.~ tahrirmı ihbar edilir. 

Madde 2G - İdare meclis' karar!nrının muteber olabilmesi için ~ ya
nsından ziyadeslnin huzuru şm-ttır. Toplanan azanın ekseriyet hasıl olur ol· 
maz mukarrerala başlama'l!.Jan evw:l zabıtnameyi :imza etmesi suretiyle ekse
riyetin mevcut olduğu teshil olunur 

Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere tatil olunur. Kararlar mev· 
cut azanın ekseriyeti ile ittihaz olunur. 

Tcsm·ii ara vukuundn key{iyeti iı;t.irnaı atiye talik edilir. Anda dahi tesa\il 
fıra vukubulursn mevzuuhabs olan tekli! reddedilmiş addolwıur. 
Azanın yckdiğerinc niyabctcıı rey vermeleri caiz değildir. Ancak celseler~ 

de hazır bulwıamıyacak olan aza ruz.namede mevcut mesaU hakkında fıkir 
ve mütaleasını tahriren bill:ifebilirlt-r. Ve bu takdirde mUtale~ı zabıtnameye 
geçirilir. 

Azaya gönderilecek daveü~·elcrin ruznamei mUzakcrau ihtiva etmesi la-
7.ım olduğu gibi bu davetiy~lerin ya imza mukabilinde teslimi veya taalıhilt
lü mektupla gönderilm~si ınuktı:>zidir. 

Madde 27 - idare meclisi ıni.izakeratının zabıt defterine kaylt \'e zirinin 
reis ve hazır bulunan aza jl~ kfıtip tarafından imza olunması ve karara mu· 
halif kalanlann esbabı muhalefetinin bu zabıtnamelcre derç edilmesi lhım· 
dır. Zaptın bir suretinin veya fıkra; muharrircsinin üçüncü eshaslara karşı 
muteber olması için (30) t:ncu ınndde mucibince vnz'1 imzaya mezun kılına
cak zevat tıırafından inlZtl edilmesi muktezidir. İşbu uıbıtnameler milndere
catı idare heyeti az."lsın•n ı·iınlcrden ibaret olduğunu ve celselerde kimlerin 
bulunmadığını ve azanın o dP.vrc ~nasındaki sıfat ve vaziyeltcrini ispat sa
dedinde muteberdir. 

Madde 28 - Şirketin id&ri,;Sİ ve hissedarlara \'C)'a Üf\Üncü şahıslara karşı 
mehakim huzurunda teım·ili idare meclisine aittir. İdare meclisi şirketin 
umur ve eml.'nliniıı idaresi \'C şirkehn maksadiyle alakadar her nevi ukut 
ve muamelatın icrası için iktidan tamnu ve şirketin imzasını istimal 
hakkını luıiulir. Ve hat~ ~ulh olmak ve hakem tayin etmek snli'ıhlyetine da
hi malikUr. 

Gerek k.uıunla ve gurck işbu t•ı.as mUkavelenaıne iler sarahaten menedil
ıniyen ve umumi hcyt•H•ı ıniisaadei mütekaddimesine iktiran etmiş olan ta
sarrufu eınlftke miitealHk m\lamelfüı dahi ilalo'a m-:?zundur. 

Sirketin tl~lıili tulimntna~~lerini tanzim, şirketin memur Ye acentelerin! 
1avin ,.e n1.lı \'e buıılanıı maaş. yevmiye ücret \'e ikramiyelerini takdir ve 
tesbit ve bunların knbul ve tekaUtlcri seraitini tayin, şirketin idaresi mnsanfı 
umumiycsini \'e muamelatırıt> ınuktlzi levazımı tesbit, nlacnklnn tahsil, bo~ 
lannı tesviye • encdatı ticarı~ c tal'Zlm ve bunlara kefalet etmek ve şirketin 
maksadı tesisi} Je münaseh~ttar bilumum mukavelenameleri akit ve tanzim, 
müba~n~tı icra ve bwılar:n netayi<'jnden olan muamelatı ifa, muamelatı şir
kette ıstıınul olunamıyan fwJ.ı ııkudun ve ihtiyat nkçesinin sureti istimalini 
tayin etmek ve iUb:ır üzerine veya ~irketin menkul eım·alini karsılık uöstcr
mek suretiyle iştikrnzath hulunnıak ve umumi heyetten istihsal ;dilecek ka
ran mahsusa tevfikan şiıkdin emvdi gayri mcnkulcsini terhin veya tahvil~t 
ihraç eylemek suretiyle jstikraz akdetmek gibi hususatı ifa idare meclisinin 
cümlei salahiyetindendir. fşbu saUıhiyetler tahdidi olmayıp tadadidir. 

-BiTMEDi-

SAHiFE J 
m .. u.ıx-=w 

..................................................................................... : . . 
~ Devlet Demir Y ollarındon ~ 
:. ............•........•..........................••.•..... ~·························· 

1/9/940 tarihinden 30/l l/940 tarihine kadar Söke. Tire, ödem~ şub .. 
leri dahil olduğu halde Sarayköy - lzmir kısmındaki i::tnsyonlarda İzmira 
D D/ 242 No lu tenzilatlı tarifeye te\'fikan nnkil olunacak .incirler için tatbik 
edilecek ahkam ve .kolaylık hakkında istasyonlara talik olunan ilfınlnrdan ma-
lümat alınması Tİcn olunur. 29. 30 3520 ( 1787) 

1 / 9 / 940 tarihinden 30/ I 1 940 tarihine kadar hmirin Bıı.smnhnne ve Al
sancak anbarlanna vurut e<lcn uhire hububat incir. kuru üzüm, palamut va
~onları D 0 / 509 numaralı tarifeye tevfikan Demiryolu idaresi tarafından 
tahliye olu~kt.ar. Bu huausta )'&pı1ıcak muamdeyc dair istasyon ,.c :anbftT· 
!ara talik olunan ilanlardan daha fa71a malumat alınması rica olunur. 

29. 30 3519 (1788) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 
Aıgari liıe tahıili görmÜf olanlar arasından, barcın kanunu hü· 

kümleri dahilinde tayin edilmek üzere, müıabaka imtihanı ile 
idare merkez ve ,ubelerimiı: için lüzumu kadar memur atanacak-

tır 
1 - Müsabakaya girebilmek için afağıdaki ~artları haiı: olmak 

lazımdır. 
a -Türk olmak, bulatıcı bir hastalığa veya vazifesini muntua-

man ifaya mani olacak derecede bünyen :zafiyet veya anaya 
müptela olmamak. 

b -·iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hizmetlerini 
iıtimal hakkından mahrum edilmemit bulunduğu yapılacak tahki
katla sabit bulunmak. 

c - Yatı 18 den afağı ve 35 den yukarı olmamak. 
il - Müsabaka imtihanı proğ ranu: 
a - Riyaziye. 
b - lktısadi coğrafya. 
c - Türk tarihi. 
d - Sosyoloji. 
e - Fransızca veya lngilizce veya A'manca tiıantarından Türlc-

çeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme (ehliyet teıbitinde lisan 
ıtart değildir. Fakat müsavi hallerde tercih sebebidir.) 

111 - idare merkezimiz ile ta tanbul ve !zmir tuhelerimizde ya
pılacak olan bu imtihana i,tirak edeceklerin 5/9/1940. tarih~ne 
kadar meikiır 4ube müdürlüklerine ve Ankarada memurın ıervııl
ne müracaat ederek lüzumlu vesikaları tanıamlamalan lazımdır • 

iV - imtihanlara Ankara, latanbul Ye bmirde 9/9/1940 P~r
teıi pnü sa.at (9) da baılanacakhr. 29, 31, 2 3515 (1782) 

. Telelon müdürlüğünden: 
Tele fon santrai ,.e atleyelcrindc }'etİftirilip P. 1. l. Umumi müdüdüiU 

emru.dc iatihdam olunmak üzere 31 :rnaltinist. 3 elektrikçi \"e l O moutör 
müsabaka ile hizmete alınacaktır. 

Taliplerin sanal okulları elektrik ~besi mezunu olmalan ve lcanuni cw-aafı 
haiz bulunmaları meıruttur. 

Müsabaka imtihauı S Eylül 1940 tarihine raııtlıyan Pcrtcmhe günü aaal 
onda bnür telefon müclürlüğünde yapı1acaimdan UıekliJerin bu tannten 

evvel ''esikalariy]e birlikte müracaatlan ili.n olunur •• 23.26.29 .3407 (J7U) 

İzmir Akşam Kız Sanat okulu müdürlüğün· 
den: 

Okulumuz talebe kayclına l / 9/ 9fü tarihinde başlallU<'ak. ~0/10/9~0 ~ 
mına kadar dc\'aIIl edecck!ir. Kayclolmak ve iznhat olmnk ışUyenlcr her gun 
okul iclares)ne mUracant ebnelcri i1!n olunur. 

24-25-27-;2~D-31 (1732) 3421 

NAFIA VEKALETİNDEN : 
Bu sene 2/9/940 tarihinde teknik okulunda nçılacak olan üçiincll nıUhendiSlik 

kursuna gireccklcruı listesi vilayet makamlarına gönderilmiştir. 
Alakadarlann bulundukl.an vilay~t mskaınlarına mürnC".ın\leri ve isimleri lis

tede yazılı olduğu 1akdirde 2 cylUlde teknik okulunda bulunmalnn !Uzumu illn 
olunur. 27 - 28- 29 3456 (1762) 

Umumi maiazalaı- T. A~ $. umum müdürlüeön· 
den: 

Şirketimiz tarafından Manisada borsa ittisaiinde natamam dcı}() binasının 
ikmali inııaatı olbabtAkl planları. Ftname ve mukavclennmesi mucıöincc 
götürü olarak kapalı zarf usuJiyle münaka ava çıkan!mıştır. 

Yapılacak inşaatın muhammen bedeli 41.000 liradır. Bu ı~ ait plan ve 
şartnameler, Ankarnda Ulus meydanında Koçak hanında umumi mağazalar 
Türk anonim şirketi muhasebe müdürlüğü ile lstanbulda dördüncü Vakıf ban 
birinci katta latan'bul şubemizde ve lzmirde ikinci kordonda 1zmir şubemizde 
her gün öğleden sonra görülebilir. 

ihale, l 7 /9 /940 tarihine müsadif Salı günü saat on altıda şirket idare mec-
lisi huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin. teklif mektuplannı. kanuni teminat mektuplariyle birlikte en 
nihayet ihaleden bir aaat evvdine kadar Anltarada irket mübasebe müd6ri~ 
yetine tevdi eylemiş olrnalan ve asgari 40 bin liraya kadar bu gibi inşaat yap
mış olduklannı naıık ehliyet veaikalannı teklif mektuplarına ilave etmcJeri 
lazımdır. 

-Şirketin ihaleyi icra edip etmemekte ve dilediği talibi tercih etmekte set-
beat olduğu ilan olunur. 3512 ( 1783) 

VETERİNER MODUR!.VCüNDEN: 
1 S EylUl 1940 Pazar günü Kız:ılçullu koşu alanında yapılacak olan Son• 

bahar at ko§tllan hayvan lcaYtlanna t 2 EylUl 940 Perşembe günü saat on 
ikiye kadar veteriner müdürlüğünde devam edileceği ve bu tan1ıten sonra 
kayıt muamelesi yapılamıyacağı ilim olunur. 351 O ( 1785) 

İzmir Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Ticarethane müstahdemleri ve memurları için parasız olarak akşam ticaret 

okulumuzda. n1'şamları: 
Türk~. DaktilogTafi, Stenografi. Muhasebe. 1atemati1', tngili:ı.cc. Fran-

sızca, kursları mevcuttur. 
Kayt ve kabul devam etmektedir. 
Bu kurslardan her hangi birine 1reya bir kaçına devam edileha&r. 
Fazla malumat için okul müdürfüğüne müracaat edilebilir. 3S 14 ( t 764) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLfVIER VE 

$VREKASI L'l'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATO'RK CADDESi Rees blnuı 
TEl..F .• li'ON: 2443 

Londra ve Uverpol hatJan lçln 
piyasanın ihtlyacına RÖre vapurla
rımı? .,,.fer VRpa<'aklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IZM-R BEl.EOtYEStNDEN: 
- Kültürpark. Ada gazinosunun bir 

sene müddetle liraya ·verilmesi yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnnrnesi mııcı
bincc bir ay müddetle paznrlığa bırakıl
mıştır. Birinci pazarlığı 4/ 9 /940 Çar
şambn günü saat 16 dadır. Muhammen 
bedel 3 7 5 muvnkht teminatı 29 lirndır. 
Taliplerin teııUnntı öğleden evvel cüm
huriyet merkez Lnnkaııına yatırarak 
makbuzlariylo tayin edilen gün ve snat
te encümene müracantlnrı 3521 ( 1786) 

Satılık kamgooıar 
939 modeli F ord 938 modeli 

Şevro1e iki kamyon satılıktır. Ata 
Sınmaz garajında ıörülebilir. 

HUMDA.Ln 
--Jl.-

Ul\lUl\11 DENİZ ACENTEJ.lt.I LTD 
llF.LLENlC LINES LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALIK MUNTAZAM HAREKET 

PATRAİ \'npuru 3 - 5 e}•ICıl orasında 
İzınirden doğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLA!\'DİA vnpuru 13-15 eyhll ara-

.sında İzmirden do,1'!ı-u l\TEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA vnpuru 21-23 ev\0.1 ara· 

•anda İzınirden dof!ru NE\TYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ wouru 28 - 30 e\•lul nra· 

ıında İzmirden doğru NEVYORKA ha· 
·ckct edecektir. 

NOT : Bütün \·npurlanmızm ambar 
ci elektrik vantnatör tesisatı ile mil
-chhezdir. Gerek 'cıpurlann muvasal:ı t 
arihleri. J:!erck \•apur isimleri ve nav
unları hakkında accntamız ham dola
rısiyle hiç bir tnalıhUt altına Jrlrmez. 

Daha fazla tafsilat nlmak için Birinci 
<ordonda 152 ııumarndn aUl\•HAL• 
ımum1 deni-ı acenteliği Ltd. müracaat 

r<lilmesi ricn olunur. TF.LEFON : 4072 
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ROMAHYADA 

Transilvanyaya 
~iden yeni 
şimendifer 

--·--

Ordu terfi listesi yük
sek tasdika iktir~n etti 

I~C?rasimie dün isletme· 
ğe lıüşat edildi •• 

Btikrcş 28 (A.A) - Münakalat nazırı 
B. Macovei bir ço\ maruf davetlilerin 
huzuru il Sina~ a Kronstadt demiryo
lunun çifte hattının açılma merasimini 
icra ctmi.<;tir. Bu hat Transilvanyayı 
mC'mL \ tin sair vil:iyctlerine rapteden 
rn mühim demiryoludur. Romanyanın 
c n mühim şimC'ndüfe-r hattı olduğu da 
sov1 n bilir. 

.Plojcchti - S"nay. - Kronstndt demir
volunun ikinci hattı da ikmal edilir edil
~ez bu şebekenin elektrik}(' mesi ame
Jiy~ine b~lanacnktır. 

Fransız müstem
lekeleri ve 

·general Degaul 
Cad arazisi Vişi hüfıü· 
metini tanımamağa 
lıarar verdi •• 
Londra, 28 {AA) - cRoyter> 
l lür Fransızlann şefi general Oegol 

dün akşam radyoda bir nutuk söylemi 
ve ezciimle demiştir ki: 

- Fransa, üzerinde hazırliklarda bu. 
lunmadığı bir harp şekli ile muvakkat 
bir zaman için yı1dınmla vurulm~:ı 
döndü. Fakat çiğnenen, tezlil edilen, tes
lim olwıan Fransa uçurumdan yukarı 
çılunağa baılıyor.Cad'dılki Fransızlar 
bunun bürhanını vermi~lerdir. 

Buı\ların bu hareketinin diğerleri ta
rafından da takip olunacağını dü~n
mem için sebepler '\ard ır. Kuvvetleri 
rıttikçe artan bir mücadele ile Fran a
nın yeniden teşekkül etmekte olduğunu 
göyliyebilirim. Bugün Cad arazisini şu 
ebcplerden dolayı imparatorluk emri

yevmisindc ziktediyorum: 
Şefleri vali Eboue ve Albay Marc

handın sevk ve idaresi altında Cad ce
sur ve şeci Fransız arazisi olarak kaldı
ğını göstermiıtir. Bilhassa tehlikeli bir 
askeri ve ekonomik vaziyete rağmen 
Cad arazisi zelil teslimiyete rıza göster
mekten imtina etmif ve zafere kadar 
harbe devama karar vermiştir. Bu çok 
ıayanı takdir kararı ile Cad bütün Fran-
11% imparatorluğuna vazife yolunu gös
termiş ve kalkınma ipretini ve~tir. 

ViŞI HOKOMETININ 
TAZYiKi E RAôMEN ... 
Londrn, 28 (AA) - Fransız müs

temleke imparatorluğunda emin men
balardan alınan malumat Vişi hükümeti
nin tazyiki altında F ran ız müstemleke
lerinin mütarekeyi kabul ettiklerini. fa
kat general Oegolün kumandası altında 
bulunan Hür Fransız kuvvetleri lehinde 
büyük mikdardn un urlar mevcut oldu
~-unu göstermektedir. 
Zannedildiğine göre, Pasifikte yeni Heb 

ridesdeki Fransız ahali filen iyi haber 
nlan mahfillerde askeri bir kudretten zi
yade mııneviyatı yükselten bir kaynak 
olarak telakki edilen general Dcgol ta
rafına gaçmi lerdir. 

Her taraf ta gençlik 
kulüpleri açılıyor 

Ankara 28 (A.A) - Beden terbivesi 
:kanununa tevfikan tesekkül eden ve et
mek üzere bulunan gençlik kulüpleri 
ctraf ında bugün muhtelif yerlerden al
dığımız haberlere göre, Diyarbakır vi
l:yctinde merkez ile sekiz kazada ve 
Hanı nnhiye merkezinde gençlik kulüp 
ve grupları tec;ekkül etmic; ve çalı~mnla
ra b laıımı tır. 

lım'rde dt> gençlik kulüpleri t skilatı 
ıkmal edılmis bulunmaktadır. H r iki 
vllfıyet mizde de bu kulüplerin açılış 
torenl~i 30 A"u!rto zafer bnyramı gü
mi 't pıl. caktır. 
Kır ehirde el nçlik kulüolerinin teş-

kılı ı bıtırılm k lıı.eredir. Kırseh·r va
lısi dun A \an giderek burada kuru
lacak olan g nclık teşkılatı isi ile meşgul 
olımı tur. Bu maksatla Avanos halke
vind" yapılan bir toplantıda vali beden 
trrbiyro;i knnununun ve bu kanuna tev
fikan kurulmakta olan kulüplerin mak
sat vE' gn~ esini izah <'ylemiş ve Kml 
lrmakta su sporları ile meşgul olunması 
hususunda aliıkadarlara icap eden teb
liS?ntt:ı hulunmuslur. 1dare heyeti seçi
mini rnüt akip buradan ayrılan Kırşe
hir valisi t ckkulü tekemmül eden Ha
cıb~kt c; n h) kulubünü açmak üzere 
Hac m0 <rtir. 

Af vonda kurtulus 
> 

bayramı hararetle 
kutlandı 

l - Dün Afyon halkı 
buyı· • t tin kurtuluşlarının yıl

dcın·in ırıJ kut! la~ıo;lnrdır. Bu müna
ı:b ti ı' n ın rasi:n sehrin istirdat 
c::uıt r.1 kur' ı · .ahrn~n Türk or
dusun l t m ıl :ı bır kıtanın <ıehre giri
şiyl b cım tır. Kahraman -askerleri
miz:n b. c;t n n bayraklarla süslen
mi \ k if h k tabakalariyle dolu ana 
yoll, r.\. n ~ ç r k şehre girişlerini ta
kıbcn Cumhur·~ t meydanında bir ge
~it r !\!lli ~ apılmıştır. Bu geçit resmine 
kadın rkek yUzl rce köylü de cephane 
yük .. kaf,nılnriy]e iştirak ederek kurtu
luş g nünün üki manzarasını bir defa 
ıiaha )aşatmışlnrdır. 

Yhj{Oslavya 
buğday ihraç 

etmiyor 
- +-

El:melı halılıında da 
baz? lıaraı-lar verildi 
Bel"rat 28 (A.A) - Ticaret nazırı 

muavini B. Obradovitch Buğday ve un 
fozlalnı ının sabit fiatlerlc satılmaları 
hnkkında hükümetin neşretmiş olduğu 
knrarnam" hnkkında ta!silfıt vermiş ve 
ez ümle ı;unları söylemiştir: 

Yugoslavya bu sene buğday ihraç et
rniyecektir. Fazlalık her aiJe için günde 
3 4 libra üzerine hesap edilmi~tir. Kn
ra'"?lam" mucibince kanuni ekmek aza
mi yüzde lO beyaz un ihtiva edebilecek
tir. Bu kararnamenin neşrine sebep pi
yasanın gayri tabii hali ile rekoltenin 
aznlmnsı dolayısiyle ihracatın imkfuısız 
bulunmasıdır. 

---../j---

1 n~iliz Başveki-
liniıı general 
De~aule bir 

mektubu 
in-·ıtere, hür Fransız· 
lara ~apabileceği geniş 
ya,.dım!arı bildirdi... 

Londra 28 (A.A) - BaşHkil B. Çôr
çH general Do Gol'a yazdığı bir mek-
tupta şöyle dcmektedır: 

Fransız müste:nleke arazilerine veri
lecek iktısadi yardım hakkında İngiliz 
hiikiimnti adına yapılan muhtelif beya
r.ata tevfikan ve Cad arazisinin mütte
fik1C'r davnsınn iltihakı sebebi ile İngi
liz hiikiimeti adına sizC' su cihetleri tE>
min etmek isterim: 

l - İttifakımıza miızahcretleri şartiy
le biiltin d<>niz aşırı Fransız arazisine 
ekonomik istikrarlarını muhafauıları 
için hür Fran a toprağında müstakil ve 
mesru otorife 1 ~ekktil ed"nceye kadar 
iktidarı-nızda ol .... a her ş "i yapacağız. 

2 - Zaler" götüren yolumuza cn~el 
olmadıkçn hnl n e"'ir bulunan Frnn n 
il" tema•:ı bulunmıyan büyiik Fransız 
imparatorlugu kısımlarının tıc<J.retıni 
in ki af ettim1eğn \'(' id. r .. o;İn" ynrdım 
eylemcğe hazırız. 

Bu teminat biitiin hur Fransızlar ,,cfi 
sıfntiyle size iltihak ('d .. n <>raziler(' git
tikçe dahn ziyade bir kuvvetle şamildir. 
Buna binaen bizim kendi harp gayreti
mizin ihtiyaçları ihtiraı. kaydı ile a~ nı 
~erait altındn lngiliz impnratorJurru 
miis1emlekelerine t~tbik ed~nnğimiz de
recede ('konomik yardımda bulunmağa 
hazırız. Bö) le bir yardımın hemen der
hal mii ssir olabJme i 'çin balen plfın
hır ) apılmaktadır. 

---..f:r---
1 n g iliz bahriyesi ta-
rafından düsü1·ülen . 
Alman tay yare/eri 

Londra 28 (A.A) - Bahri)e nezare
tindnn bildirildigine göre, 12 Ağustosa 
kadar İngıliz h.ırp gemileri tayyare <lafi 
bataryaları muhakkak olarak 122 diiş
man tayyaresi dü .. ürıniişlerdir. Deniz 
müdafaa dafı ba+aryn1arının 64 dtisman 
tayyarec:i diı urmüş ve 45 ini de hasara 
uğratmı olma ı muht0nıeldir. 12 Ağus
to a kadar İngiliz deniz tayvareleri mu
hakkak olarak 28 düşman tavynresi dü
şürmüsle:r ve en r lğı 25 ini de ciddi ha
sara uğrntm• lardır. Hasara uğramış 
olan tayynre1erden bir çof"•una kaybol
muş naı.nriyle bakılabilir. 

Mısırlılar lngiltere 
ile ittifaktan 

memnun ... 
Kahire, 28 (AA) - İngaiz - Mısır 

muahedesinin yıldönümü münasebetiy
le dün radyoda söylenen nutuklar hak
kında mütalaa yürüten E.lahrnm gazete
si diyor ki: 

Söylenen nutuklar lngiliz - Mısır mua
hedesinin her iki tarafın harp ve sulh 
zamanındaki menfaatlerini tayin etmek
tedir. Hadi eler hürriyet, demokrasi ve 
küçük devletlerin davasını müdafaa için 
büyük menbnlara malik olan büyük bir 
devletin ittifakının foydalı oldu -;unu Mı
sıra göstermiştir. 

Yalova yolunda bir 
otomobil kazası oldu 

lstanbul 28 (Yeni Asır) - Bu 
sabah (dün sabah) Yalovada bir 
otomobil kazası olmuştur. 
Bnşvekfılet otomobili, başvekil 

doktor Refik Saydamı Yalovaya bı
raktıktan sonra dönerken Değirmen 
mevkiinde, Kadri isminde birinin 
idaresindeki otomobille çarpışmıştır. 
Her iki otomobil de mühim hasara 
uğramıştır. 

Gece biiyük bir fener alayı tertip edil
·~ ve Hnlkevinde de büyük bir m:jc::a

\•enlmiştır. 

Kadrinin yaraları ağudır ve ken
disi tedavi edilmek üzere lstanbula 
Cerrahpaşa hastanesine getirilmittir. 

Listenin tamamını karile
• • 
rımıze arzediyoruz 

----------------~.--.------------
Ankara, 28 (A.A) - Ordu terfi lis

tesi bugün reisicümhurun tasdikine ildi
ran eylemiıtir. 

Bu listeye göre Orgeneralliğe terfi 
eden Korgeneraller şunlardır: 

Kor general A. Nafiz Günnan, Kor
general Salih Omurtak. 

Tümgeneralliğe terfi eden Tuğgene-
raller: 

Tuğgeneral Zekai Okan. 
Tuğgeneralliğe terfi eden Tuğbaylar: 
B. Nuri Berköz, Zeki Erkmen, Şahap 

Gürler, M. Kenan Esen.kut, H . Fehmi 
Atakan, t. Hakkı Uluğ, Saffet Pozanti, 
M. Rasim Topsever, Tahsin Erserim, M. 
Sım Seyrek, M. Celalettin Yakal, M. Ze
ki Doğan, M. Şefik Çakmak, Y. Razi 
Biltan, Riıa Yavuzalp. 

Tuğamiralliğe terfi eden deniz tuğ
baylar: 

Sait Halman. 
Barem dördüncü dereceye terfi eden 

askeri adli hakimler: 
B. Münir Kocaçıtak, M. Rar.im Gün

düç. 
Kurmay Albaylığa terfi eden kurmay 

yarbaylar: 
t. Hakkı Güvendik (Süleymaniye) 

Behçet Kurbay (Bitlis) Salahattin Se
licik (Vodinn) M. Kazım Ergüvaligil 
(Pirsuva) M. Nnuni Oktay (Tarsus) 
A. Cevdet Çolpan (Fatih) Ra.,it Aksar 
( Osküp) Mit hat Alncalıoğ)u ( Tirnn) 
M. Hamdi Turgayt (Erzincan) Remzi 
Ağan (Ayazma) Fazıl Bilge ( ManastllW 
Cemal Gürsel (Refahiye) M. Seyfettin 
Çalpatur ( 1stanbul) M. Nurettin Turgay 
(Balıkesir) H. Avni Ayangöz (tizmit) 
Riza Çal (Eğriknpı) Ahmet Şi.ikrü Bny
soy (Erzincnn). 

Kunnny hava Albaylığına terfi eden 
kurmay hava yarbayları: 

ihsan Esiner (Yenimahalle). 
Kurmay hava yarbaylığına terfi eden 

Kurmay binbaşıları: 
Ari.f Bilen (Yavedut) Hilmi Belen 

( Ni nt~ı) Ali Eşref ( Osküdar) Ala
eddin Özsan (Bursa) Mitbat Akçakoca 
(İstanbul) Nedim Erensoy (İstanbul) 
Mehmet Bahaeddin Yüce ( Yan ya) Cev
det Sunay (Erzunım) Mehmet ihsan 
Güvey (Trabzon) Mehmet Sıtkı Ortaç 
(S<'l5nik) Mehmet Sadık Atak (Kırklnr
eli) Meh~t Şükrü Akıncıoğlu (Misis). 

Kurmay binbaşılığa terfi eden Kur
may yüzbqılar: 

Fehamettin Cebeeioğlu (İstanbul). 
Kurmay hava binbaıılığına terfi eden 

Kunnay hava yüz batıl arı: 
Fehmi Tekin (fatih) Seyfettin Tura

gay (Edime) t. Gavsi Uç.agök (Topka-
pı). :- • 

Albaylığa terfi eC:len piyade yarbay
lan: 

(Kırklareli) Osman özknyn (Antalya ) 
Arif Saydam (Zeyrek) Niya Gülerman 
(İstanbul) Sabri Batur ( Berat ) K&mi 
Yalaz ( lstanbul) Abdülvahit Gürsel 
( Kır,ehir) Cevat Berksin (Fatih). 

Albaylığa terfi eden harita yarbayla-
rı: 

Salahaddin Düzgün (Ahmed iye) 
Mehmet Cemal Akyazıcı (Osküdar) 
Hasan Sım Pak (Serez). 

Albaylığa terfi eden askeri fabı-ikalar 
yarbaylan: 

M. Kerami Demiroğlu (Van). 
İhtiyatta albaylığa terfi eden piyade 

yarbaylan: 
Muhittin Ortuğ (Küçük Ayasofya) 

Mehmet Necati Özver (Kızanlık) Ömer 
Lütfi Ogan (Girit) Mehmet İhsan Aras 
(Erzurum). 

Faik Umurhan (Erzurum) Hakkı 
Kolago (Galata) S. Şevki Oğus <tı
kodra) Mehmet Rüstem Meriner ( Edir
ne) Musn Ulııtnş (İstanbul) A. Vehbi 
Subaşı (Bitlis) izzettin Kocasinan (A. 
Karahisar) Ali Riıa Ataman (Sivas) 
Mehmet Zeki Sezgin ( Silleymaniye) 
Ali Teki (Elmalı) A. Turhan Taran 
(Erzincan) Hü.mü Algan (Erzurum) A. 
Necati Değinnenci (Kayseri) M. Be-
şir Pakalınlı (Kafkasya) A. Turban Deniz yarbaylığından albaylığına terfi 
Karaca (Malatya) M. Refik Baıkaner edenler: 
(Van) Ahmet Necareti Akdunguz Hilmi Uler. l\Iahmut Gökbora. Ziya 
(Kapıdağ) Mehmet Ri.fat Aıkın (Er- Oğut, Sami Gültay, Tahsin Ertam, 
zincan) Sabri Erkorur (Süteymaniye) Mehmet Ali Ege, Hüseyin Karagözoğlu, 
Hüsamettin Soylu (Beıiktaş) Ali Riza Mehmet Ali Değer. 
Ciiven (Harput). Albaylığa terfi eden Mühendis yar-

Topçu Albaylığına terfi eden topçu bayları: 
yarbaylan: Ekrem Akbay (lııtanbul). 

Mehmet Ali Aktan ( Osküp) N axm.i Birinci sınıf askeri hakimliğine terfi 
Tolunay (Bozcaada). edenler: 

Albaylığa terfi eden istihkam yarbay- M. Kemal Kalkandereli, Şakir örs 
lan: (Antalya). 

t. Halil Aykollu (Malkara) A. Muh- Yarbaylığa terfi eden piyade binbaıı-
tar Evsal (Bingazi). ları: 

Albaylığa terfi eden tabib yarbaylan: Arif Gençsüer (Liileburgaz) M.Şcvket 
Kemal Plevneli (İstanbul) A. Hik- Okay ( Odabaş_ı). Hüseyin Tun~r (Er-

met Cankat (İstanbul). ::ıincan) Ali özer (Akşehir) Ki mil 
Albaylığa terfi eden eczacı yarbayla- inanç (Urfa) ihsan Erdem (İstanbul) 

n: Mustafa Gürer ( Konya) A. Y akup Oral 
Ahmet Nazif Baykurt (Samsun) Ah- (İstanbul) M. Galip Barlas ( Öspazan) 

dullah Din<.'er (Küı.;ük Mustafapaşa)Ha- Celalettin Öner (Davutpaşa) Afi Erkan 
ıan Fehmi özel (Nişantqı) Mehmet Nu- (M. K. Paşa) M. Sabri Berksun (Sultan
ri Özveren ( Karabiga) Besim Onsalı selim) A. Adem Özkayman (Maçka) 
(Girit) Fehmi O:ıaksoy (İstanbul) Ha- Hqim Ankoğlu (Koca Mustafapaşa) 
~im Kaplan (Üsküdar) Hasan Süreyya Ahmet Rasim Togay (Razlık) Ahmet 
Olger ( iı.tanbul). Saim Eryiğit (Is tan bul) Sadi Artun 

Albaylığa terfi eden Veteriner yar- (Edime) t. Hulusi özhaf ( Harput) 
baylan : Hamdi Baydar (Fatih) Hakkı Alp ( ıiz-

Şeref Aytun (Antalya) A. Hilmi mit) Hayrettin T onrak (Girit) Mehmet 
Kadderoğ)u (Manisa). Emin Akın (Bilecik) A. Mazhar Or-

Albnylığa terfi eden Levazım yarbay- berk (Henek). 
lnn: YENi ASIR - Terfi eden bütün ordu 

Karni Bingöl (Bursa) Ferit EdiJ l menıuplarunızı candan tebrik ederiz. 

Şeker .... ıkıntısı kat'iyen mevzuubahis değil 

yıla 
--..-

Bu seneki istihsalit gelecek 
bile bol şeker stokları 

devredilebilecek kadar çok olacak 
_*__, 

Ankara 28 (A.A) - Verilen maluma- sal edecekleri şeker miktarı istihlaki ta
tn gör<', bu yıl ı:;eker fabrikalarımız mamiylc kar~ılıyacak miktarda olacak
Ağustos ortasından itibaren kampanya- tır. 

bu saha 37.000 e yaklaşmıştı. Bundan 
evvelki senelerde ise zeriyat miktarı 

20-25 bin hckt:-ıı· arasında kalmıştı. Pan
car fintlerinin mıntakularına göre, 28, 
29, 30, parnclan geçen sene 40 par. ya 
bu sene de azami 50 paraya çıkarılması 
zeriyatı teşvik etmiştir. Zeriyalın feyiz 
ve herekli ve fiat yükselişi Türk köy
lüsüne geçen senelerden daha geniş bir 
kazanç temin etmiştir. 

!arına basJamış bulunmaktadırlnr. Dün- Alfıkadarların verdikleri rakamlara 
ya ahvalinin bugünki.i vaz.lyctine rağ- naznrnn Untimüzdeki sene yurdumuzda 
men fabrikafar normal ~artlar içinde bu- bir Ş('k('r sıkıntısı katiycn mevzuu bn
lundui~umuz günl rden farksız olarak his olmadığı gibi gelecek yıla bu sene
çalı~maktadırlar. TurhaJ, F.skischir, den daha fazla bir stok ta devrcdilecek
Uşııık ve Alpullu fabrikaları tam kapasi- tir. İstihlak normal senelerdeki hadleri 
teleriylc faaliyettedirler. Türkiye şeker nşsn bile istihsal bütün ihtiyaçları kar
fabrikaları umum müdürlüğü bu fob- sılıyacak kadar yüksek olncnktır. 
rikaların istihsal edecekleri şeker için Pancar rekolte i bu sene de ge!:en yıl 
lüzumlu olan malzemeleri tamnmiyle ı gibi çok bol ve feyjzlidir. Ekilen saha 
haz.ırlamı tır. Fabrikaların bu yıl istih- 40.000 hektarın üstündedir. Geçen sene 

Tahmin edilcli[,rinc göre, bu sene köy
lüye ödenecek olan pancar bedeli baliği 
7,5 milyon lirayı bulacaktır. 

Ticaret Vekili 
lzınite gitti -·-İstanbul 28 (Yeni Asır) - Ticaret 

vekili B. Nazmi Topçuoğlu tetkikatta 
bulunmak üzere İzmite gitmiştir. 

- --1;r----

M acarlar - Rumenler 
arasında hadiseler 

- BASTARAFI J inci SAHİFEDE -
tayyarenin Mncar topraklarında yere in
diği Biikrqte bildirilmektedir. 

Bu hususta dün akşam bir tahkikat 
açılmıştır. Macar tayyaresinin beyanna
me attığı söylenmektedir. Macarların 
ifadelerine göre ise bir Rumen nskeri 
tayyaresi Macar araz.isi üzerinde uçmuş 
ve Macar Debreczeıı şehri üzerinde bir 
MacılT tayyare İne hücum etmiştir. 

Diğer taraftan resmi Rumen mahfil
lerinden bildirildiğine göre, §İmal ve §İ
mali şarki hudutlarında vukun geldiği 
söylenen hadiseler hal<kında bir tahki
kat açılm~tır. 

MACARiSTAN PROTf.5TODA 
BULUNDU 
Budapeşte, 28 (AA) - Bir Macnr 

tayyaresinin bir Rumen tayyarc~i tarn
fındcın hücumn uğraması ve Macar ara
zisi üzerinde yere inmesi hadisesi hak
kında Macaristan enerjik bir protestoda 
bulunm~tur. 

·1vHI'ii···ş~f"··aü·~···y~1~·~ay~··· 

şereflendirdiler 
lstanbu) 28 (Telefonla) - Mil- tas ve mahalli hükümet erkanı 

li Şef ismet 1nönü bugün (dün) ta;afından karşılanmışlardır. Re-
saat 16.30 da Yalovayı şereflen- isicümhur Yalova iskelesinden 
dirmişlerdir. otomobille Kaplıcalardaki köşk-

Milli Şef Yalova iskelesinde lerine gitmişlerdir. Mjlli Şef Ya-
başvekil doktor Refik Saydam, )ovada bir kaç gün kalarak istira-

~ Sıhhat vekili doktor Hulusi Ala- hat buyuracaklardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Münakalat isleri daha düzelecek 
.> 

Kendi vapurlarımızı 
kendimiz yapacağız 

~------x•x----------
Münaflaliit velıili B. Ali Çetinlıayanın beyanatı.. 

lstanbul 28 (Yeni Asır) - Mü- ve buna bir an evvel alışmak mec
nakalat vekili B. Ali Çetinkaya be- buriyetinde bulunduğumuzu, Al
yanatta bulunarak, miinakalat vası- manyada yaptırdığımız üç vapurun, 
taL-ınmızın daha tekamül edeceğini, zamanın fevkaladeliği dolayısiyle 
artık ihtiyacımız olan vapurları ken- memleketimize gelemediğini !!Öyle
di yurdumuzda yapmağa çalışmak mittir. 

lngiliz tayy . 
cileri heı· ~· 
ço~alıyor 

--*--
Domin)'onıarı .. in.git 
ye büyült :vardıml 

buıunmaııto 
Londra 28 (A.A) - S .. lfttı i) ~ 

na.klardan gelen malfımata nn 
giliz hava antrenman isleri bii>' 
süratle ilerlemektedir. ı:anadJ 
renmanlarını ~ apmış olan pilot 
Haziran sonunda beş yüze b~li{: . 
idi. Bugün bu rnkam asgari üç b 
mıştır. A vusturalyacla pilot ı ıe 
ne kabul edil nlerin kaydedilme 
!arı ayda beş yüz raddesind d"r. 
-;imdiye kadar on pilot mektebı 
bulunmaktadır. C nubi Afri .a ı~ 
bi Rodezya hiikiimetleri de ha-.:a 
hnsındaki bu gayrete io;tirak etme 
ler. 

Rumen-Ma 
ihtilafı ve Vi 
na konfera ___ _.._ 
Berfin siyasi malt 
rinin ileri)'e 
sürdülıleri lıanaot.it 
Berlin 28 (A.A) - Berlin siY~ 

!illerinde tebari.iz ettirildiğine gotft 
caristan ve Romanya hariciye 11 

ı ın B. Fon Ribbetnrop ve l{ont 
ile Viyandn vukun gelecek gör .. 
davet olunması bildirilen görii 
daha ziyade Macaristan ile 
arasında munllakta bulunan 111 

istihdaf ettiği fikrini vermektedir 
lOm olduğu Ü7.ere cenubu şarki J. 
sı dev Jet adam lariyle Salzburgtn ,, 
]arı görüşmelerde mivher devleıı 
mıntnkada sulhun tesisi mcnfnııtifl' 
rak bir taraf tan Macaristan ve a 
tan ve diğer t:u·aftan Romanyıı 8 

mevcut etnografi ve arazi ihtil" . 
adilnn" ve hakkaniyete muvafık bit 
da halledilmesi lazım geldiğini t 
cttinnişlerdir. Rumen _ Bulgar 
meleri bilindiği gibi ~ayanı meı~ ... 
terakkiler kavdedcrken Macari5ır" 
Romanya nra~ıncla bir nnlnsnınY8 
daha varılmamıştır. Demek ki 
mevzuu olan keyfiyet Salzburg 
mcleri esnasında alfıkadnrlar tıı 
kabul ediln esaslara göre o za 
beri elde edilen tecrübeler ele göı 
de tutularak bu Macar - Ruıne11 

lesinin Macaristan ve Roman\'ll 
nazırları ile bir kcrre daha. nıii 
sidir. 

----6----

R UM EN - MACAR iff 
LAFIHI HALLETMEK 

--·--
- Hı\ŞTARAFI 1 iNCİ SAHi 

noileskoyu Vi.> an ayn davet etrfl • 
Viyanıı konf ernnsı ) ann bati 

tır. 

B. Fon Ribbentrop ve Korıt 
buı;ün Viynnada bulunacaklardır· 

ViYA AYA GiDENLER 
Roma, 28 (AA) - cStefıırıİ' 
Hariciye nazın Kont Ciano bll 

ant 9.55 de tayyare ile Viyana>,. 
ket etmi,.tir. Kont Cianoya bu l 
tinde Almnnyanın Roma büyük ~~ 
Fon Mackensei ile ortn elçi Vıt 
lıalyanın Budapı• te ve Biikre~ 

rdnkot eylemektedir. t 
Budapeşte, 28 (A.A) - Mııc: 

riciy<' nazırı Kont Csııky Almnrı ,, 
nm hiıktimetleriııin d?vt"ti üıerioe 
lacnk göriişınelerde bulunmak içirı 
naya lınreket cımi.,tir. 

Bükrt'Ş, 28 (A.A) - Rrsnıel'I 
rildi~ine göre, Roınnnya hnricİ)~• 
B. M ncile0 koyn Viyana eY11 

Macnristan ile ilk görüşmeleri 1111 
olan Rumen he) etinin rei i B. 

rd~;l~~\~t1l{c~L~1~İ N SEFı RLf.l{~I 
DE crrrı 
Bükreş, 28 (AA) - Al01ıt'!. 

elçisi Dr. Fabricuis Almnn hük.~ ~ 
raporunu vermek Üzere tayyare ı lf 
ket ctmi tir. • 

ltRlya büyük elçisi ele Ronı ııY-
rılmıştır. ı-1•~ 

Budapeşte. 28 (AA) - ~ ~ 
Almanya ve ltalya mııslahatg el 

memleketine avdet etmeden e"' 11 
.. 

Telcki ve Csnky ile uzun bir go 

} apmı lardır. ~ 
MACARLAR BEDBtN . 
M slahatgüzarların seyahatleri 

malik mahafilde Almanyanın b • 
edeceğine bir emnre olarak te1~ 
memekte ve bu seynhatlerderı ~ 
fey çıkabileceği ümit edilmer11~h" 

Humen tekliflerinin hafta ıı 1 • _,e 
-ı " den evvel Macaristana venlec~~de 

ni toplantıların Turnu - Sevt'rıtı 
lacnğı znnnedilmektedır. 

----1.:r . . 
M A iFVE iLi 
İSTAH VL A r 
Ankaru, 28 (Telefonla) - l\l~ 

kili B. Hnsan Ali Yücel bu nlc 
kan trmle İ tnnbuhı hareket et - x-
Aslıeri muhalıeıne 
usulü lıanunu 
meri;ete girdi- eıl 
Ankarn. 28 (Telefonla) - J\S'-

hnkeme usulii kanunun\ln baı.l 
]erini değiştiren k m m lfıyiha51 
neşredildi ve m<'l'İl ete girdi. 


