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e~ heyec:a.n'h ~esu! ~urtuluş sa
tiyıu-~ l donürrıiinü id hır hadıseı;inin 18 

26 ~ rak eylemekle ha.h. 
Yırıd U&tos sah h 
''Çtlı~ fırlayan ok ı f:'bf.alda ~beraber ya-
.. ,,an ... h gı ı sıp 1 . d 
'lııertne •Tıe llı~çik ..? er erın en 
~il &aldırnı,,. . •dı;nu~tevli orduların 

e. I "T• ın ırd -· . rn:..:._ on arın y·· 1 • • ıgı §llll}ek da.r-·-.ur. uz erını · 
I>" Kerıye ~evirt-ort t" 

~n k un içinde T" 
tııu.af;~vetlerini Du rrk orduları diif
•l lı.a da olrrıtlflar d".1. upınarda ihataya 
L.. }' lna ( ' Unya t 'h" • Q""Ült D'ıat • arı ının pek 

• zaferi ve ırnkan b 1 b'l . - . 
. Orı ıek' Yıratrnıflırd u a ı dıgı 

fırı b ız sene ır. 
' edi evvel b .. E 

dan rn h et.eri olan h kugun bedi Şe-
l'lliistev~· arehesi ce a§ umandan mey
h;ı ed"l ı .ord,lar ha ~e~a_n eylemiş ve 

irı ~l?lııtir. rırnı ısrnetimizde İın-
1 gı 12 k" 

il lı a .. er anı ha 1 •• 
l'llaı y surecek b' rp erırıın hile 
ı. trıı iınk• ır hüc:unıı .en az 
•ıattı ·riirk ~~sız saydıldar a dahı aşJ. 
de }"' 1 '"ngiisil- . . ı Dl!mlupınar 

uu ın.. L " Yırrnı d" lllilleti · ...,, QU Yıkı} ort saat icin-
•Ydnıı n:~ hayat Ve i?t~~;n doğnn T~rk 

lJrnu .lflır. ı a ışığı dünyayı 
kan ... mı har 

.ı Ütk Plen rna -1. 
l'llanıı i ll'lilletini l 9g up, Yorgun çı-
eonıehi!rnpl\ratorlug~ l 4 galipleri Os-

b <:eki . unun k 
~ll .. • erini " · en e.zı alt•na 

ntııı t:ıt "e hay':;1ıt eylemi~lerdi. 
•t<1ıı.r !~ toprak! e Yer Yer Anadolu-
ı.... · oız,.h- arını ;,. il · 
""t'Yan fat -1.&ın l feas •. 'Yen c:-ı cl~aıa 
da )er anbuı hiik" u~ elmiş ruhunu 
le..:~! ~ere~k ı. urnetıne de safi J · ._ •ııl "Crahe ann-
•11rıa g !11iUetinUıin kce esaret zencir-

Zafer ç'l'llıeğe uira ollarına ve ayak. 
katı • •arb°"ıu~ §rn~lardı 

rı " -,. gu onı · 
~!-rrııy~~;:ıeğe fıraat :;a . tarihi hal,i-
~h t 'h~•. ki l'Urk ~ıyordu. Ha

~ır olın arı ırun hiç b. esır edilernezdi. 
l'iirk 8ltı1ftı... ır de"rinde Türk 

lan orduıu . 
b\~~1Ylln ( ~ Yenilernezdj 
~::'1\ ona E!rllgat ve fed • . Onun son 
t lıa11r Yıl d ı.areri mukaddakarlığı her za
~i h~· '"arn eden e_r kılardı.. Oç 
f ~UnıJu~ltati tekrarla~illı mücadele bu 
'tun kurt f-r ıaferi i• 

()llltıı. ~ u llfu bak Ya nız 'fürk rniUe-
S>~ i cıı•lcat k ı •rnından d ~·ı 
t 1 .Qİitün d .. • Pleri İıtikJ·ı e~ı eıir 
eıllil e 1 lınya mili a aıkıyle ça.r-

hir h;.d.Y emesi b-ı. etleri için bir d .. lıed' outırn d ers 
"f opu t"ı;· ın an cihanşümul 

~Un hul~n u enğj olrnı 
•ıtikıa.ı a k'n bir mili r.an, bitkin ve yor
tı_ıukted' 1 1Yle ne h;;;: Yalnız ve yalnız 
l'l hiitü~r do~abilec:eği~~ 0lar Yaratrnağa 

8u h~ unya:va g" urnlupınar zafe. 
nette: 1-..ıer Yal osternüştir 

e enrn n1.2: to -•- · 
fk1:1na Yep ctniHir. Bupr"""r kurtuluşu ile 

ı Yen· b' za er d"' 
rih~edeniy ı1 .ır varlık k unya kar
tı ille ve et erınj Yarat çı a.rmış, en es-
l~lıtrnıtt llıt-t!enivfltİn 8

1
•0 ~ır milleti ta-

l>urnı "T•lr. e ayık bir me k" 
lalinin .!!~ıtıar ;ı..... v ıe 

' •Ü k . ,.,,, zarn d 
.. 8u zar r ınkılabını an a Türk ihti

lun dıı"n erle Yalnı .. b"n Yaratıcısıdır t'Jt Ya .. .. ız d ğiJ • 
t' Çe l>urnlvünecektir. Ç"e k': yarın bü
e "e c:ih Upınarın n t' un u yıllar geç. a anıiirn 1 e ıceleri b" .. 

h' Ugün d" u kıymet' uyurnek. 
. ık~ urıYa Yin l ı artrnakt"•' 
'.tiJııaıı:.1ıtır. Bir ç:k 9~ 4 te oldu~ • 
rıyetin inden rnab rnılletler haya. 

8i Yarını lehl'k rurn edilmiştir B 
dusu ',~~helik har~ eJe tna~zdur.: e~._ 
l!C~karılarunh ferefli b:kçr~,~~~e Türk or-

unk" 1 arp . 1 1mnı ya d " sulh ateıınden k Prnıştır. 
Ur, F'ıık t bu seven bir . oruyan odur. 

nıu~ " . elki Yar b rnılletin ordusu-t' ,.en1 v . ın u y iJ 
ır. Sulht a:ı.ıfeJer t h . en mez ordu. 

ve • an d h n rnıl ol b' tstild·ı· a a çok una ılec:ek-
n c;ktir.a ırn~i korurnaıevdi~irniz hayat 
rı tıc:e . Boyle b" k va:ufesi yi.ikl 
f\j nın ı.e f>l ~ır Va2iyet h d e-
h :ı. l)UllJl,,,.. acagını •irnd'd u usunda 

aha1 .... ınal". " ı en g" ·· 
ternı ~tına layık ı Yl~ratanların ço orl~Yl o
t'k rıte ası· ev cttlar ld k cu • arı 
ı .. aıar Ya a tereddüt o . u lıırını gös. 
~urıkii h:•lrnağa ınukte~~ıyecekler, ha
ıınan l-a neslin " e ır olacaklardır 
. . Ebcdrnaldarı Du:ı celccelc ne,.iJleri~ 
ıçın an.ı .Şdın ehcd" upınar olacaktır 
tar u ıçrn. . ı eseri . . 

er Yolt lf htr rnill t' nı ltorumak 
~ arı d · e ın ç ki <.afer l"·rk aırna açıkt ocu arına 

la ~af~r 1'~ ordusunu ır. . . 
hılir. urk ordusunu~ok ıyı tanır. 
ifte bu . kendisi sayı-

" · ın ı ı.. ı.ıtıra 1 nadır k' d" 
Qır h P ı &linl • ı unyanın k k 
d Uzur Ve .. crınde Yurd or unç 
b~u2:\ın ~ukun hi.ik" u!:'1~zda t rn 
\l)ı.ik t YenıJıne .. ı··· urn turuyor O em· .. ıgı • 'k • . r-

ı l'ürk rn·ı'nı a~ırıı teşkil ıstıı· lalirnizin en 
o , .. _ ı etı k ey ıyor ...... , UrtuJu b • 
1> ~rn..... ~ ayrarnın kutlu 

11>-ra ~•""'il Ve '• • 
l'tıın kutıu o'ıgıt ehrnetçik. Zafer 

0NtJ 2 ~· 
lnei SAYFADA 

1 ürkün en tü)ük bayramı, 1 arıhin sayılı günlerinden biri 

BS ne e el gün D mlupına 
yeni bir ilem doğuyordu ır 
.ı::;;' ...... -*-Türk orduları gök gürültüsünü andıran tarakalarla düşmanı 

boğuyor, daima hür yası yan Türk istiklalini tekrar alıyordu 
Bugün devri ı;enevislni idrak ettiği

miz 30 Ağustos, yalnız TORK tarihiniıı 
degil, ayni z."lmanda Beşer tarihinin sa
yılı günlerinden biridir. Fakat bu tarihin 
s:ın \•e şerefi, münhasıran TüRK mille
tinindir. 

Evet, Beşer tarihinin .sayılı günlerin
den biri, çünkü TüRK'i.i imhaya karar 
veren ve onun ana vurdunu istilava ka!
h~an düşman ord~u 30 Ağust~s 1922 
de yalnız çember içine ,<.okulmakla kal
mamış, ayni gün en bii~riik Avrupa dev
letlerin:- Tü rkiyeyi payla~ınak hiilya

ları suya diismüs 
ve TüRK ordusu, 
'rüRK milleti bü
tün bir cihanı yen-... 
mı'i.ır. 

Evet. bu mesut 
r,iini.in şan ve şerefi 
münhasıran TüRK 
ınilletinindir. çiin

kü umt• l: h<!rp fdciasmdan bitkin bir 
halde cıkan TORK milletJ, galip düveli 
muaı..za'11anın miitareke şartlarını nak
znclerek can evine saldırdıklarını gö
ı ünce ynlnız kendi imanınn kendi ~e
c~at \•e kahramanlığına ~üvenerek si
laha sarılmıs. ATATORK'tin dahiyam 
onderligi. 1SMET :iNöNü'nun aşma? 
ve mahir kumandaı:;ı altında her tiirli.i 
n:anileri yıkmıı:;, mucizeler göstermiş ve 
nıhayet diişmanı harimi L<;metin<le bo
ğarak HÜRRİYET \•e 1ST1KLAL'ini 
bir kerrl' daha kazanmıştır. 

Garp Cl'p1ıesiııin Mıı:affer Kalıranıcını 
.lif i l l ı Ş e f i m i ::: 

JSME'l' lNôNV 

30 Ağustos 1922, işte bu emsalsiz za
",.rin fiilen tahakkuk ettiği giindür. 

26 Ağustos sabahı şafak sökerken 
aüşmana savlet eden TüRK ORDUSU 
30 Ağustosta düşmanı tamamen çember 
içine sokmuş. bizzat MUSTAFA KE
MAL'in idare ettiği Başkumandan mey
dan muharebesi vukua- gelmiş, 200 bin 
kişilik düşman ordusu - hemen tama
:nile denilecek bir şekilde - imha edil
miştir. Mahvolan di.işınan ordusunun dö
küntiileri kaçacak yer ve sığınacak de
lik ararken, Muzaffer Bac:kumandan 
Mustafa K e m a 1 
TüRK ordularına 
şu tarihi enu·i \'er
miştir. 

c - ORDULAR! 
ilk lleclrfiniz A1:
rle11i::dir t LERJ !» 

Filhakika, esir 
•dilen diişmanın 
''aşkuınandanı TÜRK ınill n n huzu
runda diz çöktüğü gibi i~gal altındaki 
yerler şimşcık süratile diişmandan te
mizlenmiş. isltlanm b~ladıiiı nokta olan 
GüZEL 1ZM1R'imiz 9 EYlül'd<' yine 
Sancağma, TORK bnyrağına kavıış
nuştur. 

TORK ORDULARI, Ba~ku'llandanın 
. mrini on gün gibi kısa bir zamanda 
yerine gctirm~ler. ilk hedef olnn AK
DEN'tZ'e vannakta cmsaJ.,iz bir :siirat 
göstennişlerdir . 

- SO~ll 2 İ~Cİ SAllİFl!:UE -

ALMAN TAYYARELERİNİN Kuru üzüm ihracat fiat-
ŞIDOETLI AKINI 1 . t •t olundu -·- erı espı 

Londrada teh- ----x:1ox----
ızmir kuru meyve ihracatçılar birliği şunlardır: Jike ı·şaretı• 7 idare hf"J'eti yaptığı bir toplantıda buse- 17 numara 21 kuruş, 18 numara 23 

ne-ki mahsul vaziyetini tetkik ederek kuruş,]!) numara 2·1,5 kuruş, 20 numara •• d •• kuru iizüm ihraç fiatlerini beher ·kilo 27.5 kuruş, 21 numara 31.5 kuruştur. Saat Sllr ll başına fob hmir olmak üzen' şu suretle Bu fiatler dünden itibaren meriyete 
tesbit eylemiştir: girmiştir. -·Almanlar yülıselı infi· 

7 numara 21.5 kuru~, 8 numara 23.5 Birlik umumi heyeti pazartesi günü 

Jcifdı bombalar attılar 
LONDRA. 29 (A.A) - Diin geceki 

kuruş, 9 numara 25 kuruş, 10 numara saat 16 da bir toplantı yaparak üzüm sa-
28 kuruş, 11 numara 32 kuruştur. tışla.rı, rekolte Vt! ihraç işlen iizerindc 

Stanclard üzüm tiplerinin fiatleri de görüşmelerde bulunacaktır. 

alarm işareti yedi saat on dakika siir
mü~tür. Bu~ Lodraila ı:;imdiyC> kadar ve
r.ilmiş olan alarm işaretlerinin en uzu
nunu teşkil etmektrdir. Londrn cı\•arının 
miiteaddit bölgelerine yiiksek ınfilakli 

SONU 2 inci SAYFADA 

UGLADA -·-Bu sene tütün 
beş buçuk 

milyon kilo 
Muğla, 29 (AA) - Bütün vilayet 

dahilinde tütünlerin yüzde yetmişi kırıl
mıştır; hnvalar müsait giderse yirmi gü
ne kadar tütün kırma işi bitmiş olacaktır. 

1 nhisarlar ve kumpanya eksperleri 
tetkik gezilerine başlamışlardır. Eksper
ler Muğla tütünlerini çok nefis bulmuş· 
lardır. idare eksperleri çardakları dola
şarak tütünlerin hazırlanma~ı hakkında 
zürran öğütler vermektedir. Bu yıl vila· 
}'etimizde i tihsal edilecek tütün mikda
rı heş buçuk milyon kilo kadar tahmin 
edilmektedir. 

İŞİ AZITACAKLAR MI? --·--
Rumenler de 
Macarlar da 
şikayetçi -·-ilıi taraf ta tayyare 

hücumlarına uğradılı· 
larını iddia ediyor .. 
Bükreş, 29 (AA) - Royter Ajansı 

bildiriyor : Rumen erkanı harbiyesinin 
dün akşam neşrettiği bir beyannamede 
Rumen tan·areleri tarafından yere in
mcğ'e icbar edilinceye kadar bir Macar 
tayynrccinin bir Rumen tayyare meyda
nı üzerine altı bomba abnış olduğu bil· 
dirilmektedir. 

Son günler zarfında Macar askeri tay
yareleri miiteaddit defalar Rumen top
rakları üzerinde tıçınak suretiyle Ru
men arazisi hukukuna teca\'ÜZ etmişler 
ve bu hareket Meni ve Vintzul üzerinde 
tekrar edilmiştir. Romanyaya karşı ha
karetamiz metinleri ihtiva eden beyan

... • 
11

••
11

•••• 11••••••• • • • ...... • ••• ........ nameler atılmıştır. Bu gibi tecavüzlerin 

lJçnıak yarışında 
iistiin bulunmalı-

önüne geçmek için li'ız.ım gelen tedbirler 
alırunıştır. Maamafih 27 ağustosta bir 
Macar bombardıman tayyaresi Ora.dia
nın şimalinde Sucueni köyünUn üzerin· 
de uçmuştur. Bir Rumen avcısı bu Ma-

yı~ ve hulunacag\J ız car 1ayyarecisine hücum ederek yaralı 
bir pilotla Macar topraklarına dönmeğe 

1
. «Yaşamak kudretinde hiç blr eksik-. icbar etmiştir. Çarı,nmba günü saat onu 
ık ve gerilik kabul etmeyen Türk: 15 geçe bu hasmane hareketler tekrar 
~illeti, elbette uçmak ya~ında da: edilmiştir. Bir Macar bombardıman tay
ustte bulunanlardan biri olmağa uğ·5 yaresi Satulmari tayyare meydanını 
raşmaktan geri kalmıyacaktir.> : mitralyöz ateşine tutmuş ve altı bomba 

• ismet lnönü 5 atmı.ştır. Bir hangar hasara uğramış ise 
''""••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••.. - SONu 4 'Cl'NCU J3AJ11J:mE -

ViYANA KONFERA Si 
--*--

Rumen - Macar 
ihtilafı sür'atle 
halledilecekmiş 

-~

Rumenler musir lıir 
Alman gazetesi 
tehditler sauuruyor 
Budape~te, 29 (AA) - •D. N. B.• 

Başvekil B. Teleki dört hariciye nazırı
nın konferansında müşahit sıfatiyle bu
lunmak i.izerc dün Viyanaya hareket et
miştir. 

Biikreş. 29 (A.A) - 11Royter11 Biik
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Zaler Piyangosu, O omatik 
kürelerle bugün J s.30 da iz. 
mir luarında cekilecekti • 

i Sayın İzmir halkı bu cekilis 
1 merasimine davetli ir".. ~ 

Milli Piyango /dareıi 
, _____ _J 

YBNt ASIR matbaasında basılmıştır 

Bugün Dumlupınarda, şehrimiz
de, memleketin her yerinde 
büyük merasim yapılıyor 

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

Başkumandanlık meydan muharebe- istiyenleri Dwnlupınnra götürmeK: üz~
sinin tam bir muzafferiyetle neticelen- re şehrimizden bu sabah erkenden bır 
mc.sinin mesut devri senc,·isi olan bu- tren harekci edecek, ucuz tarifeli olan 
giin. cvvelcede kaydettiğimi;,. gibi, zafe- ayni tren yolcularım lzmire geri geti
rin kazanıldığı Dumlupınarda, bütün recektir. 
memleketimizde ve bu meyanda şehri- İzmir Liseleri gençlerinden altmış ki
mizde büyi.ik merasim ic.ra edilecektir. şUik bir izci grubu dün sabah Dumlu-

DUMLUPINARDA pınara gitmi.~tir. 

* ŞEHR1MlZDE YAPILACAK 
Sanı 11,5 ta Duınlupınarda Meçhul 

Asker abidesi önilnde ihtirnm merasimi 
yapılacak, çelenkler konulacak ve ta
rihi eşsiz zafeTi anlatan mıtuklar söyle
necektir. Bu merasimde hazır bulunmak 

AFRIKADAKİ HARP 
--·--

lngiliz tayyarelerinin 
yeni zaferi 

ltalyan geınileri de 
boın balandı 

Londra 29 (A.A) - lngiliz hava 
kuvvetleri kumandanlığının tebliği: 

Garbi çölde Kufra mıntakaııında lngi
liz hava kuvvetleri keşif uçu~lan yapmış· 
)ardır. 

Derne )imanında lngiliz bombardı
man tııyyareleri bir vapur üzerine tnm 
isabet kaydetmiş ve geminin haış ve po
pasında ynngınlar c;ıkmı~ıır. Tayyarcfe
rimiz avdet ettiği zaman diğer bir gemi 
de yanmakta idi. 

Şap denizinde Mokra adasına karşı 
yapılan bir hücumda tam isabetler kay
dedilmiş ve binalar haııara uğrntılmıştır. 
HABEŞiST ANDA 
ltalyan şarki Afrikasında Blenhcim 

tipinde tayyarelerden müteşekkil bir fi
lotilla Hanara hücum ederek motorize 
müfreze tahşidatı ve bir kısla iizerine 
bombalar atmışlardır. 

Habeşistanda Dessie üzerinde büyük 
bir motorize kıtantı tah~idatı üzerine hü
cum edilmiş ve sair nakliye ,·asıtalarına 
ve binalara tam isabetler kaydedilerek 
yangınlar çıkarılmıştır. 

iNGILIZLERıN MUV AFF AKJ. 
YETIU BiR AKJNI 
Kahire 29 (A.A) - 26 Ağustosta 

motorize bir İngiliz müfrezesi Adedes
teki İtaynn hudut karakoluna kar~ı mu
vaffakıyetli bir akın yapmıştır. Karakol 

- SO!'IJU 2 ind SAHİFEDE -

MERAS1M 
Znfer bayramı bugün şhrinıizdc bil

- SONU 2 inci SAYFADA -

iNGiLİZ BAŞVEKİLİ -·-
Heyecanlı bir hava 

harbini seyretti 
Bu esnada 7 Alman 

tayyaresi rliiştü 

lıı!Jilı_ oa*vckilı B. Çurçil 
Londra 29 (A.A) - Dün cenubi tar· 

ki sahili mıntakasmı ziyareti esnasında 
B. Çörçil Douvreş üzerinde muannidane 
hava muharebelerine şahit olmuıtur. Bir 
saatten az bir müddet zarfında başveki
lin gözü önünde yedi tayyare düşürül
müştür. 

Baqvekil bir 1\lesserschmidt tayyaresi
nin anknzını muöyene etmiştir. Bu tay· 
yare alevler içinde bir tarlaya düşerek 
inmiş bulunuyordu. 

Gündüzün sahilde akınlnrn hedef ol
muş bulunan diğer Lir şehirde B. Çörçil 
sığınakları ziyaret etmiş ve b',. uasif ko· 
ruma memurunu şaka ve ilıil.:ıtln knr ı
lamıştır. 

Yeni Fındık mahsu
lürr.üzün ilk partısi 
vapura yüklendi 

Gir<'sı:n, 29 (A.A) - Dün Aksu va
purun eni fındık mahııulümüzün ilk 
partisı merasimle ytiklenmiştir. Bu mü
nasebetle yapılan merasime Cümhuriyct 
meydanında İ•tikliıl marsı ile başlanmı 
ve söylenen nutuktan sonra iskeleye gi
dilerek mahsul mili i renklerimiLle süs· 
lenmiş olan vapura götürülmiiı~tür. 

Vali vekili ile belediye. halk partisi, 
halkevi, ticaret odası ve borıın reisliği
nin memur ve tücc.arlarımu:ın ve çok ka
labalık bir halk kitlesinin İştirak eylemiı 
olduğu bu milli ve mahalli tören c;olc 
parlak olmU§tur. 



SAHİFE2 XENJ ASI R 10 AGUS TOS C U M A 
su 

Maarif Vekili düo gece 
şehrimize gel • 

--------x*:ı.::---- ------
B. Hasan Ali Yüce; fuarı çolı beğendi, i zmirde 

meltteplerin vaz;=vetini tetltilı edecelt •• 

~ece ~nknradan dıri!n11:.c ~dmiştır.. ıncktc,ıı miidiırlcri, ,·ilfiy<'l erkfüıı yckili 

Yunan· standa 
daüzümmah

s1tlü bu sene az 
.. laarıf ·u IB ıHnsan : 1i Yı.lcel dünl mni~ C!t müdürü. maarif miifctlişlcri. 

Vckılc Maar.ıf }t.ılctı ılk 1eclrıs-Jt L't.ıl;\xıl rylcıni~cnlir. 
umum müclüni B. Jsınail Tungu~. Ve- Trenden i 1 , ·il •turo otumowl- Awladan mmtalu: :ticaret müdürlü#i
kl'ılct talinı ,.~ terhi) c heyetinden B . Sa- lr fu.ıra s:itmıs ,.c fuar ~aziııo unda ye- ne ~elen ınaluınatl~\'ı aııl< ~ıldı~ın:ı göre. 
lnh"'ttin. kalemi nv..bsus üdüril Bay mc'k ,,-emiştir ıu riI , ckilhn1~ foan Yunan Sultaniye Uz.ümlf•ri ~k bağln· 
Hakkı Uludaf! rcl ıkut :edir. ' • t • et nnnı vüksek JUC\"KÜ"rde lmhmınası, 

DUn gece nkm~ ~rem iki ı-.-mt 1t. h- . l~ğ nmi ' ~'Tllll m~mnuru}• ·~k m r,·c tuttuk! n uımaııki hava 
hiirle gelmiştir. fomiştir. rtlan 'c Pru10 Poı'<r lhastnlığı yü-

Bn8malı-aoe .istasyonunda vnti fi. ·oad B. IH n Ali \'uoı.•1 İzmirdc lknlncağı zünclen yıl ~ 111 senedckindcn ytiz-
Tuksal mÜSbıhkeın me\id .komutanı müddetçe kü.r eustitüsüniı. lise i ,.c bil- de 25 11' tinde mdır. Girit Sul iye 
gencraİ Mahmut &droz.. Pnrti müf ıti- ~ ... 1 1.n okullnnn va-z.ire'Uni tl'tkik üzümleri ·u scnı: 27 bin tun iken bu 
i .Parti ~nı jmıdrum.-ı komutnm. edeccktır. ~ :21 hin tondu1. Korcut ultaniyele-
• . ri ~n . nıı<mbı 1.? bin tonunn mulmbil 

Bugün Dumlupınarda, şehrimiz
de, memleketin her yerinde 
büyük merasim yapılıyor 

bu sen ~J bin tondur. Yunan Suh:miyc 
umumi rekolt~ btı lC :ro bin tamı ba-
l~~ o!ncakbr_ Geçen meki rekol~Mı 
ll(' ü~ hin ton ~'luk ı11c\•cuttur. --·--Gençlik kulüpl~rinin 

bugünkü ray~amı 
----~-~~-x~~·~-~------

- HA. 1'AU.n 1 J '('ıi SAldFCUE -ı bü} ük h r balö vcıi izmirdc kurular aaliyck ccçcn 
yük nskeıi m rasimlc fovlmliıd bir ş-- n e hrm ilen ençlik kulüpleri dün de knyd ttiğimiz 
kilde kutlulanacakilı. ~:z erle n- ,·ctl clirlcr. gibi bugün at 1 7.30 da ilk defa resmi 
den bayrakl a ı...~fa edi~ktır. Hu- HALKE\TINDE lbir törc:n aparnlc f a1iyctlcıinin kı)-
na .dün~n b şlanılmı hr tuıir .Halk •in 'in un a~ metli bir tezahürünü gö terecelctir. lz-

KOl\fUTANLIKTA L~ ~rih ögrelm~ B. Mithat Ok.~n- mirde kurulun bes gençlik kulübünden 
Bu sa ı t - .. ı arasın ı Miıs- cak ilt <ıln n :Is ·k!"l <ı'.ulu baş iig- başka tzmir pamuk mensucat fabrikn

lnhkem mevki komutanlığında b..mir rtl!ıı ni B. Ah n Güıt "'kin t rnfuuhın sında d ibir cenç'li\: kulübü faaliyete 
kom .. !3rıı l dıntian tcbrikfıt l.."abul edi- birer konferans ' rüe~('ktir. B ı konfe- gec;irilmiştir. 
lccektir. V:nliır..!: ordu evin tebrik için :ranslar HoparHirl rle f'hrln ht"r y rin Bugün &ıat 1 'i · 30 da Oimhuri) et 
gelir \" tWPrlren :as'kl"ri ~erasim y.:ıp1- yayı ktn. nıeyd. nında toplımncak olruı ge.nÇlik 
Jncnkt~. K.'\.ic~IY AKADA gnıplnr1111 biilgc başkanı tıJfnüylc nıli 

Sut :otekh 't>U!r'UA n nra bultiimct, Karş1~ n~ ::~tk<?,; tarafuıdan d B. Fuad T u'ksn1 teftiş . e~e~elctir. ~anı 
beld..':ff" c miyet t.e kkiillerlnin ~y.t l yıl di.inümtinün 'tesidi ıçm 17.40 <l mcrasıme •s;ıklal m~r~~y~e 
ta'!:lıfltleri !kabul dilccektir bir prQ"'ram hn?Jrla.nmış.tır. başlana<:a'k. bunu 17.4:> de valımlDll 

r:ÔMHlJRtYET MEYDAi--'lNDA ö l ~ san~ Halkevindc loplnnılnrnlt g~nçlik • kul~pleri~n ~aalb eti h~klcınc1a 
e ant dokuz buçukta kumandan ,e \"ruı tören ,.~pilacak. ~'kşanı saat 21, an guzcl _lm h~tabcın _ta'kıp edcccktır. P~

•tıhhuriyct meydıınında toplnnncak as- Halkcvi müzık komit~si \'C m::ındolin ~a'k hır g~t rC$tiıın1 deı~-· ı;onrıı gcnçlık 
l en kıtmıtıın tebrikleı;ni kabul edecek- orkcslrn,ı; ı kon er verecektir. nyramı nı l\J'el >u acaıuır. 
lr.Tdir. Saat 22 de Lise munllimi bay Mithat - -·--
M~mc fsıitdiil m:-rntc ~nncnk, ikan tarafmdan J ş ku nanı:la.nlık ne~·- Gelenler, flidenler 

bunu Tei!men B. Ccn lın ba<1 komut..'1n- dan mulıaı·ebesinin tarihi ehemmiyeti Tolt t mebusu il. Calip P~kcl Malat-
lık 111.'Ul mu a1'Cb~ hakkında .. ·- hakkında bir knnf rnn..ı; \'erik""ttktiı. yn 1ncbU11U lln. Mihri Bektaş, Kırtc'hir 
liy~('j!i nutuk takip edecektir. Bundan G ·cc ;c:aat 22 de.- l:ıahriyc ('rleri \"t! l:ar- mebusu B. Jılazım Börelı:çi. deniz yollan 
sonrn lzmir l\!ii...c:tahkcm nıc\•ki koıımt.'\nı t.l Hatke,·i genç sporcuları ve yurd- umum müöürü R. hı:nhim ehnmizc gd-
bir nutuk irat ed~ktir da,,~r tarafından tatip edilen fCll!!r la- miıılerdir. 
RESMİ GEÇiT VE FF..ı.VER .\LAYI yı knrsıyakayı dolaşacak. At.ıılür'kiin Erzurum mdluııu ~cnernl Perte\• De-
Bunu knhr.unan asnıicrimizin bir nn !erinin k brinc ... :dii~p ri~ ohı- miduın, ı tanbul mebusu ll. Salalı Cim-

resmi geçidi takip decek favva'l'clcri- nar.aktır. eoı: ve Amerikalı gazete muhaniri Mis 
miz de cümhuri,rct meydanı· iizcr·nde 'DEVA in KAPALI Be.ıh Kcdı:on t tanLula giımi!derdir. 
uçuşfor yapac.ı.klardır. Bli~'iik ır.afcrin ~·ıt d<ınümu Ş-!re!ı ---•--

Bu ece iki ~'kcrl font-r nlm:ı t~kil bugiin ''C Y r•n r~i dairel r"" mii - DOGAHSPOR 
edil k scllrimizdc hiivii~ <:!>nJikl r y:ı- ~ı ı· kapalı bulunacaktır llP'YWır ıun••NDE 
pılacnkbr. * n..v~u U •• 

FUARDA ve BALO • İ_.anlJııJdaJı·ı me-..._ Pı.ı:tiır ~ünü saat 21 el~ l>oi';an por ku-
._. • -•••• lübündc lrnlüp ıızası aralarında bir haıı-

Fuanmı7. uU-er b:ıynınunrı nmhsus Jsfnnbu~ 29 (Y~nl A..ı;-u·) - 'Zafrı- ~ - bihal J 11pacal.lar ,.c bir çıu• .ı:iyafcıi ,.e-
ol~ fu:ere f'. \..Jcıımde bir şekild ten,ir rnmı münn.~betil yarın (Buı::ün) l"h- rllecektir. 
edılecck ve ordu için biiyiik ~ahlrnt rlnüzdc muhteşem bir mi ~eçit :> a
ynoılncaktır. pılaca'k. bun.ı motörlü kıWarımız ,.e hn-

Bu gece Ol'du ~\·inde bayr.:ıın ~finc va fi1o1 rımız da • tırak ~ecc.-ktir. 

Türkün en büyük bayramı, Tari-
hin sayılı ~nlerinden biri 

if x~x-
• - DASTARAF.a J inci SAHİFEDF. - C'lrafında bir tek vücut gıuı toplanan 

18 Eylül 1922 de Garbi Anadolu diiş
man ordusundan tamamile tcıniilenmıc; 
tarih blr eşini clahn .ı?Örmedigi parlak bi; 
zafere şahit olm~. lstanbulu '\'e Boğaz
ları ellerinde tutan galip devletler cekil
mckten b ska çare bulamamışlar, TO'RK 
mllleü Uç asırdnn beri kavbetti~i sh·asi 
ve iktasadi lsUklruini de t.:İ..oZAN dan 
evvel b zaferle kazanmıştır 

* Tarihe kani~le .hin'kalar )azmtş olan 
TORK nıillcU bugün her :zam.ankinden 
Clinç ve uyanık bulunuyor. roRK ordu
su, büyük w ıini kazandıih günlerde
kine nisbetl daha pek çok mücehhez, 
mükemıncl, m:ığUlp bir müdafaa ka-
lesi olarak '-atanımız.ın nikehbanıdır. 
Garp cephesinin muzaf!er kumandanı 
Milli Şef Knhraman 1SMET l. 'ÖNO"'nün 

TÜHK milleıı. aşılmaz bir kay nıcha
beti) le, diinyanın bu 'kurma karışık dn
kiknlarıncla, l'1rafmdakilcrde ~p~a U\ nıı
dırı) or '\"(' atisind n emin olarak. k"'n
disine ' orclu una Ü\'en .. rek r:ıl~ 1'"0?' 
ve bekliyor. · 

Bütün hunları ::o Ağustos 1922 ye 
medyun bulunduğumuza üphe yoktur. 
Bu sebeple o bi.iyük ~ıı.forin funillcrini 
biirmet ·ve tebcil ile :ınıru:ık. bu zafer 
uJ:-nında can \'ermiş olan mübarek sc
hitlcrimh.in tertemiz ruhlannı derin bir 
huşu ile tAZ.iz V" Jakdis e; lcmek h~pj:niz 
için bir \•azifcdir. --·--BİROECEDE 

FUA.RIGEZENLER 
EV\•cllci gece fuarı 1 3 71 1 kiı1i zivarct 

eylemi tir. 

Acele satılık ucuz motör 

-·--TERFİ ı.ISTESi 
Resmen bildirildi.. 
Ordu ve tionıınrn terfi listesi dün {lch

rinıizdek; ııli\kndat'lıını Tesmcn tel ~ 

f'dami~tir. Ter Fi eden ftıbıı.> l-anmız 
riitbelerini ikti6'1p cyfomiŞterclir. --·--BELEDİYECE 
reczı~e e d ilenler 
Oç kı i yerlnrc tükürclüklerindı ı, 2 

omr otomobilini (.'ilyet hızlı idare et
tiklerinden, 3 estıaf lüleli ••ağ sattıkla
rından belediyece teczi~ cd;J-nislcı-dir. --·- -SPOR 
------·-· 
Futbol maçları 

Fuar kupası 
Fuar lrupıısı futbol müsahakalan A!

rra'k Stndyomund 9 Eylülde 'Zlltt ku· 
lüp nrıı ındıt yapı!actı'ktır. Müsahak11 
tann1eri u şekilde tesbit edilmiştir. 

9 Eyh11 Pazartc.ri günü al i 6 dn 
Ate - Dcmirspor. 

9 Eylul Pazıırtesi günü saat 18 de .\1-
tmordu - Doğanspor. 

14 E>Jül Cumarte i güuü saat 16 <la 
!tay- Karşıy a. 
14 Eylül Cumartesi giınu t ı 8 de 

\te - Dcmirspor 'e Ahınordu - oo· n
ı>or galipleri nra ıncla. 

15 F..;yliıl PAZ.8.r günü at 18 ele final 
ıü bakası )apılacaktu. 

Türkiye tenis turno
vosına hazırlık 

6 Eylülde ib ıdı) olan "füıliye ·re. 
nis turnovalanna hnzırlılc olmnk üzere 
Kiiltürparlt Tenis kulübünde yapılınnk
tn o1an b.mİT T CT\;5 rurnb\-nlarına devam 
edilmektedir. 

Cumnrtesi gÜnu dömi final, pazar gü
nü de final maçl rı yapılacaktır. 

lstanbul ·ve Ankara oyımculan 4 Ey
tülde ehnmizc gcleceltfer. be Eylülde 
Uç dür oyuncuları rasında bra çela1e
rek :ilin cd a'.lb Eylülde Kültür 

So~uk hn,,·a ıle t; lı ır 18 beygir ku"·ı. etinde lngiliz mamulatı Cam.pbell par.it Ten" kulübünde oyunlara b a-
markalı müceddet J>ir motör acele satılıktır. T l~->lcrin Büyük p.a hancısı 8. nac&ktır. " 
Sabriye müracnatkırı, 1 - 6 ( 1798) Türkiye Tcniaı tumovuı İçin Kü1tiu 

........-.-zr· • v=mvm= UfaZZT~1JS padc Tenis lculübü hariç.ten cclct:ck me-

TVRIC MAARİF CEHİYErj • İZMiR T Al.EBE nlilı eyıircilcre de kapılarını aç.aca\:tu. 

YURTLARl-
ıuz ')" ı..mm YV&l>U ~ TAUlınE 'l.'LTKO 

Knrantirul Köprüde f,SS numaralı Birinci Kordon Alsancnk ,·npur iske-
binada.. )esi ymıında 320 • oJu lbinada birinci 
Kız. lisesine, Ticaret lisesine, Kız \'C ikinci Erkek liselerine. 'ncarct Ji-
e ifüsilne, Kız s.ı t okuluna sesine. Bölge t okuluna ''e orta 
dcı <'l.~n lnz talc ere_ ok-ullaro ~eden tale ere 

ınaihsu st\tr 
1 - Kayıt mtutınelesine başlaruru$lır .. 
2 - Kayıt i~in talebe yurdlan ınlldünüğünc mılı'a 
.. - 'T: lebenin faş • mütalaa, tetbi ·~. üni ı d. • • i 
oynidir-

- Yurd ücretleri çok cll\'cndir-
2:; - :m - 27 - 28- 29 - - '.H 34 4 

9llıuı;:ır.;aıri«iGV2"/"~~zz~~~;;:z:zıctSt~a·u• .... 1a1 .............. lil2lı:arilii11ir.a~ 

............................................ . . 
ıi ZM t R 

EntentaYonaJ fuar,,..; 
daLOPIDRA ~ 
Radyosu ne.ptlyatı.. : 

- Londradan T"urkçe haberler resııü : 

. . 

1nsi1iz pavyonundan ber gün 21~15 : 
le ftl~tir. : 

·~ laaber zaıınmıılann bibms .. ~~--

BERLERi 
lzmir Fuarının kıymeti 

'X;ıJ.X 

"Böyle bir eseri ancak 
Türkler yapabilir ••• ,, 

30 h" stos 
.. d1 

Dünya tarihinin çolı 
Jıa~dettiği büyült . ~ 
xaf e...-§n yzldönünriiflP' -·---Hr\S'.fARAFI 1 ıncı SA Yf.ı\U!> 

Ebedi Şefimiz Atatürk! K•~ 
müsterih uyu, J 

Y aratbğm eseri muhafua y()llP~ 
milletin, garp cephesinin muuı~d tıf' 
mandanı Milli Şef ismet lnönü'ırli",,_k 
fında 1arsılmaz ~dik bir kale ~ 
dirler. d'iı" 

Canlarını verecdder, kanlarını ~ 
cekler. fakat emanet.İni ebediyen 

Macar pavyonuna lıura n mühendis Jozef c;or· yacaklardır. (jf,~ 
cıın fuarımız luılılıında a:vanı dildıat intilNdarı HAKKI OC4K0 
Bud<ıpcŞtc scrl>est !liman ~-nehnilcl nuıkhı beraber ur..:ık şmidara, ocnubl - -"·-- f 

ticaret ·rkctinin mümessili olup acar .'uncrika ·a kadar~iinl"a}'l gezmişı;c Pa- z C • $iJd 
huküıncli tarnfından iunrclaki Macar ris. Viyana. Ln~pziğ, Rio dö Janeiro, Mi- arer pı y angOSU 
pa\'}'Otlunu kunnRl:,"ra memur cqilcn mü- 1 no. 1Buda~tc, KnUruta \"C..c;air l·crlcr- J8 30 d k ·ı ·yof 
hoodis Jozer C'Arç dlin nbnh Istmıbulu ceki fuarlnn seyreyle~ olmak sıfutiy- ' a ç~ l l J.ı 
gitmiştir. le intibalarımı kıs.ı bir 1-aç kelime ile Lıfer piyango u bugün nal t 8. ;O 

Bu zat lıarcketiııdcn C\'Vcl fuar hak- ifade edebilmcğc ('.tılışıyorum. Fuarda çekilecektir. . 5' 
kındnki intibalarını <11öyie ifade etmiştir: J3ö.} le muau.aın bir eseri bu kadar kı- Mijli piyango miıdüriı B. ıbrahit1' ~ 

• - Onuncu 1r..ınir cnlcm.asyonnl fo- sa bir -znmanda ve me'\'Cul şarfüıT altın- lahnttin hşideye nezaret etmek 
aı'!mm, -onu gören ,.e "n.--cek olan herke- da ancak Türltiyeniıı Ebedi Şefi Atalür- şehrimize gclmi::rtir. 

n üzerinde y:ıpmış olduğu acrin ıtcsir- kiin ruhunu dc\•am ettiren,. onun \•aıi- t ~ 
1 ri tarif etmek kol~ bir ~y değildir •. fil olan Milli ser :ıs:ncı ınönu 1aarcsindo- Ankara radyo~" 
ftmir fuarının muhtnşem güzelliği ki ~orulmaz, yoluna n (lönm z <.'esur ~ 
muntazam şcl<li, Ş<.:hrin eski halini hiç Türk milleti ~apabildi. .M.---
bilmu•enlcrdc uyandırdığı se\'inç ne ka- .Fuard. ki cscrlcr;n tcforrüatııu Uıhlil B V ;: ,n N 
dar buyilk ôhırs:ı o1sun hu muhtesem imkansız. olmnklıı ibernbcr konstroksiyon v V ; 
escrın m.ukaddem:ıtını nz çok bilen ve bakımından hemen hemen eşsiz olan pa- 7.30 progrnm ve memleket saat •Je:f\ 
!'Celi ..sekiz sene C\'\' lki şeraiti tamyan- ra üt kulesini ayrıca methetmeği vazi- 7.35 Müzik (Pi). 6 Ajans habe ~ 
tarda husule getirdiği hayret kat kat fomden sayıyorum. 8, 1 O Ev kadını. Yemek listesi. 8. ;O 
daha lıstündür. Bu kısı:ı uıınanda yara- Fuarı dogrudan dogruya tahald ... "Uk zik. , 
Wını c rlcrin ik~adi., siyasi, uluslar dtıre.n .şahsiyete, ismi Türkiye hududu- 12, 30 P.rogram ve meu\lck.et .saat ~!,ı 
aı'tlsmd.'l heı· bakımdan clürüst ve d~1a- nu ~nı~ olnn pek muhterem lzmir be- rı, 12,35 Müzik: Al&turka, 12.50 Al 'fO 
ne lemaslnrı h.!miıı edeceği hakkındaki lcdiyc reisi Dr. Behçet Uza hayranlıkla haberleri, J 3. 05 Müzik: Ala turkn. 1 '-
kıymet.ini kestirebilecek \'nZİycttc o!ma- dolu tebriklcl'imi :rnnnnm .. • '"" Milıik: Mar lnr (Pl). 

18 program ve memleket sa l 
11~ 

18,05 Müzik: c~hand (Pi). 18.30
8

jt 
:rilc: Hadyo büyuk faaıl heyeti. ı 

9
' ı5 

1üzik: Hadyo SWINC T no" su 1 '"' 
;\lüzik~ Ankarn radyosu küme .»ll9 (ı 
ses heyeti: Koro yurt paııomınaaı. 1 ~ 

Umumi Nüfus sayımı ve Parti
lilere düşen vazifeler 

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

Parti teşldMtına, HaJlıevlerine ve odalarına 
gönderllen taJJmat.. 

önumüzdeki m. Tqrin ayının 20 nci 
Pu.ar t:Ünü yapılacak olan nüfus sayımı 
için parti genel sekreterliği parti t ltili
tına. hallcevlf':ıine '~ kik odaları~ 
aAAğıdalci talimatı vermiştir: 

cBir milletin yı ının. bir lişi chık 
olnı malı: sartiyle. hun olarak bclli ol
ma ındalti z.arurel, ehemmi\·et ''e lı:n·met 

rkadn larca mnl\undur. ~ . 
ıw çok geni olan bu ulusal i in en 

)·ükack mu\·affalıyetlc hasanlması ic;in. 
pıh n net vatandasın kendirini \'aZifcli 
sayma ı ve ulusal kuruml nn bu i,,11c vaT
CJ ımı lazun gddiği b"JDİ. l>ilha putili 
uk d~ammz.a da mühim öde.,,.,lcr dü.ş
mektediı. 

r eşlı;ilatınımn bu i~ rdıın clarak 
yapahilcccl:Jcri ~leri cend olarak ğ,-
ya yazıyorum: 

a) Parti Üyelerinin bulunclukları mııı
takalarda gönüllü olarak Ba)'Jm memu.r· 
luğunu kabul etmderi ve bu suretle vn
zife cleruhte edecek nrkadaşlann ımntn
lcıı mıntaka li telcrinin o mahallin .idare 

amirlerine nı.kti)le vcr.i.tmcsi. 
L) P.rtililcrin. her yere bol ikdar-

da göndcrilmi~ o\aıı sayım t&limatna
mderini iyice oku)•arak, ıhalkı AJ"mm 
amıt<"ı ve fayd11lıuı hakkında ydınlat
maları, 

c) Sa} ıııı işinde ödev alacaclara "'a
li, ka makam \•c nahiye ınüdürfe~ 'larıı
f ından '\'erilecek lc.onfcran lar ıçin pal'ti, 
hallcevi ve nalkodıı ı binalarının açık 
bulundurulmaın. 

el) Parti. halL:c\•İ \•c hnl"oda ı toplun
tılarında ''atanuaşlan bu hwıustıı uyan
dmcı ''c Jikalandıncı devamlı ıİr atlar 
yapılm 51 '\'c konferanslar ~ritm~. 

Bi4dirdiğim bu umwni csaslaTa ma
hallin fc:ap .. uirdiği '-c imkfuı altında bu
lundurduğu difet çah~alan da katarak. 
t~kilıitımızın ı:ehir '\"c kasaha1ardan. 
mahalle 1,.e köylere kadar a.ü&mi ve rne
ıodlu Rayrct ı.e mesai .sarfetmesini, alı
nan tertibat -re yapılan mesaiden genci 
sckrcterli~e pcydcr pey malumat ,·eril
mesini rica ederim.» 

--~--~~~~-~--~,~~-~~-----~~--~ 

Maliye 1 ekili 
· A3rvalıkta 

Pirina ya~ ih
raç fiatleri 

1cm1e'ket at ayan 1."e Ajans habe~ 
'.>() Temsil Ordu emri. '20.45 M 

1 
(J 

Ra<lyo alon or1cestrası: Marşlar. 2 fr 
Konuif1\a (Kütah}· a)•lavı ReceP "/.,; 
l:er tarafından) 21,25 Miizik: ~ 
Türle Lestel:Mlarından ömelder. 2'_. ,,ı 
zik: Radyo salon orkestrası: 'Overtill ~ 
marşlar. 22.30 Memleket saat ay•rı.%.jl 
jan haberleri , borsalar, fiyatla r. 2 • 'J' 

üzik: Cazbancl (Pl). 23.25/2.7• 
)':ftrın'ki program \'C kapanış. 
--~~~~~~~---.---./' 

tZMtR BF.lf.DtYESlNOEN~ 
l - 138.C:: nc.i sok.akı.. 63 ncil ,r 

409 metre ıııurnbhaındaki 31 :Sal'~ 
sasının satışı. yau işleri ınüdföllii!~ 1ı" 
ki ~rtnamesi \·~ile nçık ~rtınnat* lif' 
nulmu tur. Muluı.mmen bedeli ~454 
muvakkat teminatı 184 lira S ,;.1 ., 
Tllliplcıin tcınina ı (ij!leden welt2 
buriyet merkez. b~ınn ya 1JI' 

n.kbudarile ıi.hsfo rihi o.hn ~ 
Çnr ınba günli saat l(i aa 
müraca t.lnrı. ' 

'2 - 1369 ncu so · kta 34 ncü acı-..,. 
180 metre murabkıındaki 92 sarıl~ 
saSJnın at~ı. yaZJ isleri müdürlüğ ıf'.. 
ki şartnamesi vcchile çık artırtı\
\mnclmuştur. fohammen bedeli 11" 
linı muvakkat teminatı 81 lirnd•.~· il' 
liplerin tcminntı öğleden C\'\.'t'l Cııtıl ..1• 
riyct nıerkez bankasına y::ıtrrarak ~ 
buzlaril j.hal taribi otan ~O Yır 
şaınb:ı $?Ünü saat ']() da encümene ti' 

Mali.>c "ekili B F wıt J-\ğralı Aalıkc
airdcn Y'l.'cılıı'.';.1 ~"çrnıştir. Bir kaı: gün 

Zeytin yağı ihracatçılar birliği idare 20-2S-29-3 33lO (l'iOO} ~ 
hc.reti toplanarak ldisbe ,,.c pirina fiat· ~ 
lcrini tetkik cylemi~tir. Küsbe ihraç Fi- ZAY:i ,,J_ 

--------------- latlerinin tebdiline lüzum görülmem· ·r. 1'9:39 .>tlt zilli orta okulunun 1. ~ 
Ayvn1ıkın i ıirahaı cdcccl:tir. 

••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,I)" • """ '"'h 1''-t] • ) d f d ld len • .,:N : ı mna yagı t mç na ~ şun ar ır: sııu m an a ı\:ım tasdi amcm1. ~ 
: HAVA KURUMUNA Varil alıcıya nit beher k.ilosu 36 kuru~, ettim. Yenisini alacağımdan ~dl"" 
: AZA y AZILINIZ.. nril sat1C1ya .ait ciadcli>. ~chcr. kilosu hükmu olmadığım ~liı.n ederim. 
: 38 kuru~. varıl eatlcıya aıı cı dcsın be- Deni7.linin Salıak mahallesindef' 

l lavacılık dn,·nnıızda üı.crinize dü- iter kilosu 40 kuru Bu Iiatlerden kilo 1d1met oğlu .3'SS numaralı ee· 
şen bir vazife ' rdır. Bu vazife} i ye- h. ~ınn 8 lturtıf fon ayrılacak \'e bu hesa- mettin P ç.ac1 3S 39 ( 17:'6 ) ~ 
rine f::etirınck için yarmı bddt-meyi- La yntmlncııktır. =-"""""'"A 
ni:.ı:. Yanna bırakılan bir~ in nn hu- ---- ----------- .-,-•• - .-. -,.-.-•• -.-.-•• -. -•• -. -•• -.-•• -.-•• - .-. -•• -. -•• -.-••• •• ~ 
ztır \'ermez. Fa"at Hava Kurumuna : ' 

:za yazılıırnlc havııcılığım1:ı:a yardım A lman tayy arelerinin .: Deni• Z i 
clınel.: ~·:uif ı:sini \"lrnnıı hıralcırsanaz. 
vicdanınız biç Lir z.nınan huztıT 'l."C rn- siddetli akını ~ 

.. ~.~~ .~~1:'.'!'.ı~~~~~~J!~· ...................... - UA i·AR Fi ı iNcl SAllİFEDE - G ~ 
bomba1nr diişm~lür. Diğer taraftan fo- azı•n o = 

• giltercnin şimali şark.isinde bir sclıi.rdc ~ 

AFRIKIDAWI HARP bir imdat postası lize.rinc dört bomba ı: ~ 
1\ · düşmüştür. Evler hnsara u&Tamışsada : V E ~ 

ağır yaralı yoktur. Yme ayni mıntakanın : R t ~ - p \STARAfl 1 i ·ci SAHİFEln: -
mevkii fılevler içinde terkcdllmi tir. Ve 
dü~mana zayiat vcrdirilm~tir. 

bir sahil şehrinde yüksek infilakli altı : es oranı ~ 
bomba iki kiliseyi :tııhrip etmiş, bir çok E K k , •• skcl · -· l- de tr-~ 

BA YF A BOMBAL NDI evleri hasara uğmlmış \'C bir çok dük- : • ona ,; ap~. 1 csı t.Lc; un ~ 
kfuılann kepeklerini parçalamıştır_ Bir : mız, ucuz ve luks.-. ..) Dün (iKleden sonra 1-Iayfa yeniden 

bomb rdıman edilmiştir. Ha,arat çok 
hafif olmuştur. Yalnız h1r kaç yaralı kay
.dedilm· tir. 

kişi ölmüş, müteaddit kimse.\cr yara1an- ""' • • • • ........... ••• ..... 11 
........ . 

mJ§lır. Bunların meyanındr.. ağır ynrnl.ı
Jarda kayddılıni,.tir. 

tlziim Paçal ve llammali:ve eJısiltmesL. 
Kooperatifler Birliğinden : · 

J - lzmir incir '\'c :üzüm tanm satıı koopcı tifferi uzüm paçal 1.·e luı.mmaii
:> e i~ 940 - 1941 me\"8İmi için nçık ek "itmeye lconuJmupuı. 

2 - Eksiltme 3 Ey!iiU1940 lı g\inii sa t 16 da birliğimiz mcr\.ez.indc 
:yapılacaktır. 

3 - Mu,·akknt teminat '500 1inıdar. Şartnameyi gömıdt İstt:)-enler her gün 
aat ondan on ikiye kadar Lirtik ınuamdat SCT'Visine müracant edebilirler. 

30. ' 3536 ( 1793) 
·~ ' ,,, . . " . .. . 

Bugün matinelerden itibaren 

EL HAMRA 
•S-ıO - lHt m~ • niııe büyük ıfi l iınle ~b30• .. 

1-BUYUK ATEŞ 
CHt\Rl..ES 1 CHTO' 

2-MADAM ve ŞOFÖRÜ 
CONSTANCE BENNE'IT .... ................... ............................................... ............ 

SEANSLAlt : BÜYÜK ATEŞ: .3 - r..30 - lO DA.. 
l\IAD I ''E $0FÖR0 : 4.45 - US TE.. 

Cwnartc.si 1ıc pazar g ün'leri J..l.S tc ) 1 dana 

A lttn ru )'u 

Jtzmirin bu lkdonyasını 14i: 
lil ec:za'hanesmden mcabmJ%.. .f~ 
kii yalnız eczacı Kemal K. /U"""'. 

yapar. _Ji· 
"r" ' • • :L••t" L!_: •-efll".: 

ıı ıu .ıyenm ..,u un ZCV&llll • Jıii' 

ünde toplamış bir §aheserdir. 1_"1M' 
di yo1dur. Çünkü ~pılamaın1JS• .. 
dır. 



_10 ACUSTos c u M A 1940 
EA & 17.MlR s·c-ı• i 1 ~ TIC \Rt:•r MEM. 'RLUÔt'NDAN: 

- nt·~ı\t' x·P~HAJ)A;' l\IAHAT -
.Madd(';?. id 

rnutat olan <'ık/tat a~ nı"'dı. ı :ııası kt>ndi ışleri icm ıbrc. ı Plmcleri J:ıı.ıın \'<' 

ınecburdurhr İd · a '""'~ ,.,. fac.li~clı sirkc>tirı işlc>rindc dahi ibrnı 'e : arla 
det ....t ar(' nıerh~: ,t r t' . ı. . . k ı ' d ?.anınd o,ah!k . . ·. t• n ıı ız.ınıcvı tutma \ e nnıa~ yeıı o aıı mu -
lıını bittnıızırr u en ' rut Ule\'cudat dC"ftC'rırıi bil:ıııçv kfır \"e zarar hesa-
te\d UlUMJ ı, "'" i t' 1 d }" } 1 1 . l ı \t• l:\akal ı· · .. c mm c.rm nn aa mi bir n~ c\ \ ' (' ınura np ere 
kellofth-. H 

1 
ıse ,ız ~u91 <'\' l'l hi sednrarıırı nazarı tc-lkikin<> kovmnkla mi.i-

ınal' c;eneı h"<-·ıhi• ·ı ı· d l · ı· l d · k · · · ' \t iktıs."'•di .. - ~ . 1 ıu ı<• ,c ln e >ı ancoc nıı ımın a ~ıı· ·ctın tıcan, 
lıort \aıı\n•."ı\• l 1· l'"l" ·· •· ._.'" arız.un L•der. 'npı mı ınu:.ııne atın Hl a-<:ısını nıus ıı· utr , :ı-

Aınorlism 1 
vı • n ar ıçin m · · , . 1

1
1 \c tenwttünt ~l'ı'1 P SC'ı<ıl w• sureli ve ilıti:ı .ıl al-~csi ıııiktarını 1a-
sbu csa •klll surdı t.('\.7İini l~hit \"P umumi lıe\'ch• tPklif eder. 

hakk d Ullt avelenn•nc···n h · d'I" · 1 Id l · ı· · ın a uınum' 1 • · er ııe\'I ta ı atı \'c ycıııc l'n ınnt e er ı avc~ı 
Umumi '1 'W• lı !c~·e~" fc1difafüı bulunur. 

1l'Sbit eder. 1 !.'rı ıctım,ı"! cl:wet w ic;l>tı ic!imalar•n ru:ı:nnıııe,,iııi üını.iııı \'C' 

Umu • ı . mı hı Vt!tın hü . 
n~ı lısi umumi h r uım.m mukaneratıııı icr:.ı ve infaz husus\md:ı i<lart! 

dat'C mcc1· . eye ın "'~l\lctini hrJzdir 
uınu • h ısı azasının •ını•ı• • h t . ·ıı . . ikJ l"l nu el·~tce d . k .. '11 • eye çc nzı eıı \'c ıcra etl · crı ınumııe a ın 
tnis <>lan hukuk~ h~ı 

1 
abulu halınd<" ücüncti şahıs1aı tat nfınclan iktisap ı•clil-

Maddc 30 İd ~ e ~c~ıı:ez 
uınur ,.e nıuamcl~r ınc.dısı_lmiz olduğu iktidar ,.P -nlfıhiyctlcrin bir kı.smıııı 
lllasıııdan hir .a ıb~n\e~ın tedvırini ve ittihaz ı.;ttiği knrarl:ırın tatbikini 

l\t h ve:y a ır ı,...,,. " l f . d b'l' l ~ . ura hnslar .. • ..... a e '"Z. e e ı ır, bu zevata murah ıns nza ocnır. 
'.Murnhlıac; fızaı~ulead_dit i~c ek&!r:yeti ara ile ittihazı karar edcrleı·. 

tarafından •
0

, • ~al verık·et-k \•czaif \"<' salahivctler \'c ücretk•r idare meclisi 
t'I dd ili\ o unur B .. 1 · 1 • ~ e 31 _İdare · ,.;~ \:<'ı:ct er ~~nrıfı u~n.u~n.iyc:y:-. ith~l o~un~ı:·:. 

1
fhhetlerfo hiss da. mc<'.ı~ı .şırket ı~lcrının 1edvırı ıcın muna-;ıp gordugu ~a
r. Bu rnUd",.l e. rnndr.n veya har?çlen hir w~yn bit· kal" müdür tavin edcbi-

ve ""'il u. erın vaz.if" v l"h" l . . ı · . k "'l ..... ı eri ~\!rail" hakk c e sa a ı~ et erı ve miiddeti ınemurıvct l!l'.l, te ·au 
ınUdürkn~ nas 1 

, _ın'ia rnukawleler akit edebilirleı, İrln~e meclisince 
rcl tncclisi ~ ıa P 'e azıl l:e:yfiveti tescil ve ilun ettirilir Ancak ıniidürler ida-
<ı una < <sının ınüdd<>t' . tl . • . . . . 

rnazıaı·. Bund . nwınurıye ermden fnzıa bıı· zaın:ın ıçın tayın 
'e~let.nrune ile 111~ h:1şI:-:, ıd~~. m~clisi bir \'eva bir Ju.ç mescit• ı~i~ı husu~i 
1 
~adde "''> s· knsıp gordu~u bır \"eya hir ka,. zatı tevkil edehılır. o ,.;ı_ - ır t • " · 

kııa51 ve şirketi .luıe mır.ı~ıa tar..7im olunacak bilumum evrakın muteber 
tnan zevat ta ; ıI; edebılınesi icin idare mccl" ince \'az'1 imz...rıvn mezun 

sı :;ırttır, Bu iı~~iu ~ı .'>~r~etin isır.inin ilavesi suretiyle im1.a edil;11iş olma
k ,.mddc 33 _ İd ar w·:lı ttl'arctte tescil ve alelusul ilfırı edilecektir. 
i!~~.1ıaınına ~ apın~r~l~ec1bi azası deruhte ettikleri \'C.7.< Hin if asıııdan \'C sir-

ırler. An,. .. k k ukl:l'rı ukut ve muame1altım dolnvı "ahscn ınesul de-
l'lu-· ~ mnun · b · "' dan gı Vcuıi{j tama ~;' 'e ı u ~as ınuka\'elcnaınenın kendilerine tahmil 
fi . dolayı rnütese~1n un "tnwnıek SUl'l'tivl<' sebebiyet H'recekleri zararlar
ın ıfnsında uğır h 1 ~n meo;uldi.iı·l<>r. Su k:ıdar ki kendilerim• \'erilen vez:ıi-
:1.a~r kimler tarafın~ ık~ı \'Cyahut ~·alahiyetlerini tccavuz suretiyl~ ,·aki olan 

M':. ll'ıestıliyet hr:ıl ~1 ıhı eluı~,i~ ise mC'suliyct yalrm. onlara tı~retlüp eder. 
lr\. dde 34 _ İda an ~mdclı \"C hakiki 7 .. 'lrar mikdaıfarına ınaksurdur. 
sahliıakcl't!slnc İ!>ii k m"c\ı~i ft~d.,~, şahsen alakadar bulundukları husu.salın 
r st nhar ruımın:'1h· ed"rn~. ,.e umumi heyetten iıJn almadan kendi veya 
~r. 'Ke7.n ;un ı7~t·t ~va bilvasıta şirketle bir munmelci tüccariye ya~ 
f"' nı.tı,, .... _.1~ umı lıeycrt;n ·: d · . 1 k · k · · 1ed' \•a --•ıc <tlı tUccn . . • • mt: ~n e::.ını a ma sı7.m şır etın ıcra ey ı-
se Tlarnı.rac..-ı~ gibi n; ~ nc·\·~den hır muameleyi kendi ,·eya ahan hesabına 

~.1_l';stil ata sı.fatia~ nıdnc:vı munmelci tüccariv~ ile me~ul bir şirkc·te şah-
' .. ~d 35 _ İ ~ c ~hil olamm-. 
~Ya işb dare n1ec-li':i ~:..ı. h b ı · · ede U 'i<!ncdatı rclı. - ~ r..et esa ına .sirket lıi!'SC sene< atmı ı~tıra 

leri nı.ez,, Su kndar ki l'l m•ı~bi..!in~<> kahul cderl'I: para ikraz. veya avans ita 
tncc~~ıaın~n ledil· tmett~ltnn tc.-frik <ıluııan meblağ mukabiliıı~c bedel-

... _lSind e .&alithivet e. 0 ubn~~ hı sc.- sencdntının i.şlirası icirı umumi lwyd idare 

d 
.. 48 de 36 • \ ere ,w.ı._ 

esı tn ·b - Idare m ı · · • mı U ~c.ı ince tefrik , e~.ısı n~sı işbu t>s.'\S nıukaH"lt•naıııı~niıı il inci mad-
~u~ ı'cın tnıkcları u ~c ı;a edilecek temctlii hisscsindl'n ıııı:ıada her içtima 
il a trlal'. rnuıni lf'\'et tnr.•fınclrm ta\•in ve teshil edilecek ücreti hu· 

u hakkı ı 
Sis CltikJ lUZUt• iclart'.' • l" • • tedj eri ı.anıan 11•1 c ı~;ı naı~ınııı hidcmatıııı , c tedviri unıuı· için tah-
rner::~ crlUem~. A~~ıkıı,lt.:ılJıli <~lcluğu cihetle içtimada hazır bulunınıyanlara 

lıdur. \" enclık olarak maktu:ın hr.ıkkı htıi'.ur ,.<'rilmesi 

t;öRDÜNCÜ FASIL 

~?e 37 - Un • 
1 

1\Jürakipleı-
hıtlha Uc; Bene ~ 1b.lll ıcy1.:t her SC!ıc ~erek hi.sscdarandmı \'e gerek hariçten 
Üstirn:l eder. MUess~l VıJ~-a hr_şi 1cca\'Ü7. <'lmemck üzere miitcaddit ınürakip 
tnUrak· unıuıni ht>ve/r ~·1~-;e~ kanununun kendilerine verdiği salahiyeti bi
bu rnfu:k~'l~i11 cd r. M_°.. ı \'.çtımaına kadar dene için Galip Hannylıoğlonu 
~vad •. •bın ve ınUt ~~C? 'P. sen~ler bir milrakip intihap edildiği takdirde 
rar 1~ın 'fi.irk olm ca 

1
;t Mtırakipler intihap edildiği takdirde lll!ifından bir 

heyett apları caizdiras~ a7~mdı~-. ~üdclctleri hitam huk.ıı ıntirnkiplerin tek
rakiol c~ bcrnet ikti~ a~ı cl?rı hitam bulan idar~ meclisi azası umumi 
tnuaın Crın ıda~ nznhf ı.:t.~~kçc mürakip olarak intihap ohınaınaı.lar. Mii-
İd elAtını teclv· g,ın;ı, tııtıhaplan ve sirkctiıı ıneımmı sıfoli\·h· umur \'C 

olanıarl' tneclisi r: ır etmclcı:i eniz ol?maz. -
:t?' ın" aıa.c;ının kcr. ı·ı · l'afırıch Uı"Ukip inUh -• 1 cnne \'e usul \'c füruundan birisine karabeti 

Mu ..... nk.llz.ıl olunnbiüanl olmı~"lZlar Mürakipter her vakit umumi heyet ta-
t ·.. ıpl r· r rr. 

ete; tcsc·ı ın ta~ in ve l •bd'll . 
lnUrakı l t!ltirilm~kl lx- : ı erı ıdarc meclisi tarnfrndan derhal sicili tica-
diğer ı: ~rden birini: r·~r gaze~1erle ele ilan ettirilecektir. Müteaddit 
Vazife ~kip veya 

1 
': :ak~ı l-.nnunıyeye binaen wızifcsinden sukutu halinde 

ukut de nıek la.ere v n~r., ıpler umumi heyetinin ilk içtimaına kadar ifayı 
,:ı_ en n U .,crın..., biri .•. fh _.] 1 • d 
"dl' vaı.ır ı rakip bi 1 . -. 1 

~nı ın ı ap '--..ıer er. Bu suretle \'azücsın en 
şirketin edar olmnk tf uşı 0 .dugu takdirde umumi heyetin ilk içtimaına ka
idare nı. tn~l~al ııuUıke:::r~ vJUkndar.ından birinin müracaati üzerine merkezi 

l\iadd ~ı::,ı azasının d Si ~ıncmn bir ınlirakip tayin ulun ur. Bu husuı;ta 
knbc ve\38 - Mürak· ~"'.:."'l! ~eye ınüracaati uıruridir. 
~k nun ŞckÜ·abatını tetl:.k '.:' vaz.ıfesi ~irkctiıı muamelfttı uınumiyesiııi ınüra-

<'lin ın tanı.İmini ~ . '\; <' tcftış ve ıdarc meclisi azasiyle müttefikan blan-
aydan f~afilne ınuvaiıl:·ıı~. "~. ~e senedatınııı vaziyl'tini tesbit velhnsıl şir
\'c dnr. 

1 
.• a fasıla \'e . • go, cluı.:u her ne\•i ınüraknhc \'C IC'ftişatı icra \'e üç rn \:.l<t 'tin" k 1 mcın(+ Şart' ,, . t>clisi fu.: ı ontrol ede \ · ı~ ıe zanıan 7.aınan şırket kasasını ,.e kuyut 

Yet C'Ylcın :alın!-1' kanun \:e . ~evcudun kuyuda ta muvafakati teshil ve idare 
Yete sirk ~- erıne nezaret c ~"ır et ~ukavelcnamesi ahknınınn taınamiyle ria
kındaki ~ 111• VaziyeU· h-.' l sene nıhayetinde ictim.ı edecek olan umumi he
CSbahı ın·?baat ve tnUUılrsat atı \'e ~l~n~osu vP irlare meclisinin faaliyeti hak.
olar.ık i~~ rcıne ve ınüst~ ~1 havı bır rapor t;.kdiın etmektir. Mürakipler 
..ı l\tadd ?n9ını.ı davete ınc ,11'f ed tahaddüsü lıalinde umumi heyeti fevkalade 
•ln '' l\l!'" -mır urlar 

l<!vdi ol tırakipler ~'! • 
tnesuı \'e \ ;:;_ıan "CZ<ıifi h" ~uncn ve işbu esas ınukm·clcname ile kendile-
~adcie 4~ ıa ~elecek r• ~~~? surctl~ ifa etmedikleri -takdirde müteselc;ilcn 

llludur nl :- Müraki 1 ... ~ .ı \'e hakıki zararları zfuni.ndir. 
<luk.ları ta~;:ne vnki 06.:-.\, h~cdm?n tnrafından idare meclisi w.ası ,·eya 
SetınaYci 1:de keyfıyctt~ şı~fı:·tctı tahkik ve tetkik ile sıhhatine knil o1-

rakiplcr lltn Şirketin onı:}:ı h~1!C ık rul?°rlanna dereedeceklerdir. 
can ettiren llıni heyeti f ..... 1

1r
1
1::1e malık olan hisscdarnnın talebi üz.erine ınü-

Atürnkipl nındde~·i ı·tı •:: ..a ade olarak içtinuıa d:l\'cl ctmeğt' ,.e ıniiracaati 
ın ı·e u ..... ıuır-e~·e 'ti ı ~ ı_ ı hılep d ın racaa• ·1 · 1 ıa clmege mecburdurlar. 

lıqrdaki h~scr. lıiSScdar~n:ı~ umum\ ~c~·etin fc,·kal~dc içtimaa da\'el olunmn-
l Aiadd0 41 e Sl'netlel'ini 

1 
~~ayeı sırketin .riiı.dc onuna tekabtil eden ınik

okan hi ed 
1 

Serıuay .. i :ıuke•ı:·r bir bankaya tevdi etmeleri lazımdır. 
l nın · ır ar \ ır etın onda b" · d'l } · d al'k dl\ ı <thu d ıınurni h<>•· •. k ırırıe ınua ı ııssc sene ntına m ı · 
k;\'a\'a ll1 '<.'\ c ılnıesin<lc ;.:;~~ın ~m:.n hilafuıa idare meclisi azası aleyhine 

1 ele intıh llrdurlar. Şu k d. ed~rle:rsc bir ny zarfında miir:.ıkipler ikamci 
:::~ 'l.l~n:;~ ve ln:ı:in •·ıt>b,l~lekı ~u ~liyet ıniirnkipler haricinde bir ve
le h<:.t· bir b: 1 kal'Şl tC'mioın• 1 r. 't. ~ısse senetlerinde şirketin melhuz za. 
h P c.'<len akauaııkaya tcvclıa• 0 huak dm·anın hitamına kndar kalmak lizere 
~rdu.rlar. U lYet E:irk"tiu ·ı~~fü rdurlar. Davanın rcdJi halinde davayı ta-
1 .... 1 alc~·hinnı.~~u heyetin İ a \'C hakiki zarar ve :ziyanını tamıine mec
"Utnk· 1 · c 1~n · •Ct ne sebebe üste · l J "d li · 11.i ın e!'r> <ı'tr cı r~v •• <•lu ın nıt o ursa o sun ı nre mec sı 
i . adde 4? 1 u·, nnınc::ına mütedair olan 'kararının icra ı keza 
şt1rnk t • Müı-ak· 1 fatı 'd c ın~ınek '. ıp er idan· ın li . .. 
ncı . hart• ınc.cı· . aı11yJc h}':atr b 

1 
c:c ~ı. muı.nkerntıncl:.ı rey \'c müzakereye 

~l al cıtllrı:b~! \•e tıınuflli J! .... ~I ~n~ılırl<'r. Ve ıniimısip gördi.iklel'i 1ekli-
ııl .. 

1
nd<1f1 4.ı _ ~~~r. ' ",.. n <ıdı ve fcvkaHhfo içtiınahırı ruznı:ımeleri-

1• rıı· • l ~nurak· l 
ıtı tll'rct , ıµ cı · uuıuıni ı 

ı;ırk"'*iıı ...,,.,s 'fi ıeyct(,'.c takdir ve tasvip edilecek iicreti 
· nrı 1 uınuıniyesi mey3nıııa ithn1 edilir. 

Mnddl' BEŞİNCİ FASIL 
lınd · 4 ı Un • H e lçtjnı, .. t.:tııı lı ıuını evet 
ul't.:lt . a edı:ı·Jc t~dnrlan d. • 
der <' ıctirna eder. l<anunn \'e i.:.b sene e laakrıl bfr defo umun . • ~~et lıa-
H · n urnurni • eyet h~ esas mukm·elename abkfimına muvafık 

lıf ı.~ 1~~rellt: 1,~r -~daranın heyeti umumiycsirıi temsil 
r.aacmı .. tına <'d 

tnuı "-- .ar ' ~ "ı 'Jr"Urni h lJ c...,_'TUir. c~k İr,.1irnı. 3a ha e~tti ittihaz edilen knrnrlnr gerek muhn-
'1tnutnuınj ht!> el( ZJr lu unmıyanlnr hakkında dahi mer'i ve 

llliYcl f c!ıye ~r !> a :ıdi ven vcyu C • 
e\'t"ci h~al1ycn· 

1 
~vkalade oiarnk içtima ederler. Heyeti 

u ın Hta~n?an itibaren üç ay zarfında ve sc-
tjma • · ~ tı 

YENi ASIR .~~ARiFE J 
1 m:ı: 2Z2E! _ s wwwı sa::u2x:z:ı a::aswww ===-

umumiye v~ hesııbiyc~i t:..ı!,:k ve ittihazı kamr olunuı'. 
Hereti umuıniyci fo\•l:al!\.<l" şirkl't muı:ımelfıtının istilınm ettirdiğı nll\'al ve 

:z.unanlarda içtima eder. 
Tesis he\·eti ııınunıiycl ... j ::ıu fasılda lasrih .... dılen umumi heyetlerde hariç 

olup bıınlar hakkında ticaret kanununun \'e i hu l'Sas ınukm·elenamenin kl~
ım mahsu-.uncb münd~riı: ıırkum caddir. 
Maddı• 45 - Heyeti umu-.nvci fıdıye zamanı nıua_} yemııdt• ıdare medbi \ ' l ' 

hunların admı~i tcşchhüsler. hali!lcle Ticaret ,·ckfı.l tinin clıwetiyle akli içti
ma rol'r. Buııduıı ba k l d•'ği"'udan doğruya idm·e meclisi ,.e~ :ı miirakiplel'in 
\ cy:ıhut serıııa.\ '-'i şir.lu·~in Jf\:ıkal onda biri kıymetinde hisse sem•datına ma
lik olan hiı.-.;1.:clarnnın esh:.Lı P'lllcibcyi havi talebi l,ıhril'ilerı üzerine idare 
ııwclisi \'t•ya ıııiiı·akipbriııııı \'l' il'dclıcaµ Ticmet Y'-'k:iktirıin uımııni lıeveti 
!'Urt'ti fp\•kalfidc de içli!n:ı~ t1:n·c-te $dahi.,·cti vardı!'. Bu surctfo ile vaki ~la
t«ık clan•t let"dı: yı•\·mi ktim<ı, şaat "C' ınahalli i<~tiıım tl•:sbit olunarak cla,·et \'l' 

İ<;tinıa güıılcri dnhil olııı~k ii-<·n· Y"'·mi idiııındaıı !;lakal lki hafta C\'\0 el ga
zetelerle ilan oluııuı'. 

Umumi h<-yc.tin içlinı:ııı'n r.ıütealliJ.: olan d:ıvctl\'c \'C iliumtta ruzııaıned 
ıııiiwkerat ch.!J'<'e<lilecektir. Uu ruwanıcyi ınü~ık;r-ıtm idare meclisi \'C ınÜ· 
rakipler tat afından \'erile:n 1·:ıpıırların kırantmı, blanço ve ınevcudnt dt•fter
lcriyle kar n• ;o.arar lıes:ılı• \'l' tmnettüüııün sureli tc\•zii hakkındaki tcklifat 
miicldeli mur:knzi olan idarr· mccJi,..i azasiyle mürakipleıin tekrar intihabı \'C 

bunlnrm Ül'urııtıııın tm•iııi \•c lüzum görülen ıne\·adı saiıe iptal olunur. Ruz
ııamcde gösleı·ilıniyen hu~ur.ıt miiz..'1kt!rc olamaz.. Fakat ruzn:ımede mündcric 
bir me.--clenın müzakcr:.-~i •_s:ıasmda o ml':o;cle ile cı!fıkadar bir hususun tahti 
karara alınması Jfızını r,elclir.: takdirde hissed<ıraıı fıuısına müracaat edilir. 

Scrınayci şirketin lfınkal c.r.tla biri kıymetinde hisse senedatına malik olan 
hissednramn esbabı ınur.ibı!,·i havi talebi talıririlc.ri i.izcı iııc miizakercsini ar
zu ettikleri mcvaclı akti 7.<ıtl'ıı mukarrer olan umumi heyet ruzmınıcsine ida
re meclisint•e ithali nıechuı idir İ.sbu talebin ilfinen dm•"t \'llkuundan evvel 
denneyan edilmesi şarttır. 

Madde 46 - Umumi ht>vC;t ~irketin mNkezi idarcsındc \'Cya merkezi ida-
1·C'sinin buluncluğ'u şehriıı rfü:cı· ıııihait bir ınahnllindc içtima eder . 

Madde 4i - Gerek adi \'(' ~erek f~\'kalfıdt> umumi }l('yet içliınalarrnııı yev
mi içtimadan ) irmi gün e\'\'Cl tahriren Ticaret \'ekfılctine bildirilmesi \'e ruz
naınci müzakerntm ve ı,unn ·nüteforri evrakın birer suretleıinin irsal olunma
sı itiz.mıdır. Bihlmunı içtimalarda Ticaret veknleli komiserinin huzuru kanun 
\'l' şirket ınuka,·c!Pnanı'!l"rirı~ göre müzakerelerin cereyanına nezareti şarttır. 

Niacld 48 - Hilftf ına r,erek ticaret kanununda ve gerek işbu esas mukave
le.namede saı abat bulunmıynn cıh\'Coldc gerek fe,·kalnde \'e gerek alelade içti
ma edecek olan umumi b~} l'f lerdc _. .... aJeten \•eya vekfilcten lfiakal sermaye
nin ruhunu temsil eden hi<;.>cdnı·anı'l huzuru şarttır. İlk içtimada bu nisap 
hfısıl olmadığı tnkdird'1 hi~<-claran tekrar ikinci defa içtiınaa davet edilirleı-. 

İşbu ikinci içtimada hM.ır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye 
ıııikdarı ne olursa olsun hir:nı·i itimcr.da ır.i.iznkcre olurunak Uz.ere ihzar olu
uan rnznamc hakkında ict"<'\'I mi.i?akcrata \'e itnyı karara salahiyetleri ola
caktır. Bu \'((.•hile cereyan etlen müwkerat mer'i ve muteberdir. Kararlar 
ınulebcı· olmak için he.· halde :ıs.aleh.·n ,·eya \'ekfıle1cn ita tıdilt.•n fıraııın ekse
rivcti s:.ı ıilıı. Birinci i<."lima ile ikinci içtirna a.r•ı.qınclaki müddet on beş gün
<ll'ıı az \·e bir uydan fazl:ı olmıy?c:.k \'e ikinci içtiınan nit davet j~tiınaclan on 
hes gün ewel ilan olun:ıc..'lk1·r. 

Madde 49 - Hilfıfuıa gt'rek ticaret kanununda \'e gerek i~bu esas mukave
lenamede .saıahat bulunnı.yan ahvalcie gerek fe\'lcalade ve gerek alelade umu~ 
mi heyetler3<: ha7.lr buhına•ı hL"St'darlann (1) hisse için biı- revi olacak ve su 
kadar ki hel" hi.sscdann on<l::ın zivade reyi olmıvacakbr. · · 

Madde 50 - Mevzu veva !\ev1 ~'irketin tebcİiline müteallik umumi heyet 
içtimalarında ~iı·ket semınye. ... iniıı cc;aleten , ·eya vekiıleten akalli üç ruhunu 
temsil eden hissedaranm ~ıı:~w·u ve hu içtimaatta ittihaz olunan kararların 
muteber olınnsı için slilüsanı cheriycti aranın husulü şarttır. 

İlk k:tiınad:ı c:erınay<!ı1iıı ı ulıunu temsil eden hisscdar:;n hazır bulunmadık
ları halde işbu nisap ha!;ıl c luncay:ı kadar idare meclisi ınnddei iıliycdeki şe
kil d<tirl'!'irıde ilan elme..k s 11rcfiyle umumi heyeti içtiıruıa da\'et edebilir. 

Madde 51 - Maddei sa~·ık:ıda n.uharrcr husw;ların g<ıyrisine mütedair ta
clilfıt için davet olunan urrunıi hevt'tin ilk içtiınaında keza ~irkct scrmayesi
ııin asrılcteıı veya ,·ek!iletPtı i.iç ı-ubı..ınu temsil eden hisst.ıdaranın huzuru şart
tır. Bu içtiıırnda matlup nb~p hnsıl olmadı~t takdirde keyfiyet gazetelerle on 
hest'r ,.-:iin fasıla ile iki kl'rr1.> ilfuı edildikten sonı-a ikinci biı· i<;tima akdolu
nur. Bu ikinci ictiıııada M>rr:myei sirketin maka! nısfını temsil eden hisscda
ranın huzuru kafidir. 

İsbu ikinci içtimada tluhi ııbabı ıı ~ üı.akere lıasıl olmadığı takdirde salifül
~yan .şerait dahilinde i.içth.,~:i bir ictima akdolunur. Ve bu içtimada ınüzakc
ı-cnin icrası için scnnan•i <=irketin r.k;,tli bir slilüsiinil temsil eden hisscdara-
nın huzuru kafıdiı·. . 

B u sureti~ inikat edec~k obn umwni heyetlerin kararları muteber olmak 
için nsaleten \'t' vckiileteıı haur bulunmuş olan his..;t"claı'Alıuu..sülüsan 4rasıom 
ictlmaı şarttır. İçtimaı iUln kin ~-~pılacak ilanlara ~uzr.nınci lnü.zakerat:lle 
beraber ktiımu sabıkın znrr.ımı vukuu ve neticesi \'e teklif edilen tadilatın 
metni ilcrcoluııur. 

Hisse SC"nctleriıı nnınıu:ı ·:u:harreı bulunduğu müddet zarfmda bu senedal 
sahipledııc <ayrıca cla"·c•nıı•neler tn.c:dir ve isbu clm·etnamelerc l)aladaki t<ıf
~ilat ilih·e olunur: 

Madde 5:? - Şirketin tet .. lıli t:ıbüyeti ile lli$cdararun tezyilÜ taahhüdatı 
için inikat l•decek olan hcvc~i umumiye içtimalarıııcta hilfımuın hissednrnnııı 
ıısaletcn ve\'a n•kalcten lı·ızuı·u ittifakı şarttır. 

Madde 53 - Şirket ıııukı\'dcnaıl'!.'sindc icra edilecek hcı· ne\'i tadilat için 
vukııhulan ktirrınal ınukaı·rc!"nlum lıir hissesi olan hisscdaranın da iştirak ve 
rey ita ctmcğe hnkkı ,·arrlı~. Binler. ziyade hissesi olan c~hasın r<'yleri nisbe
lirıde mÜlcs:ı\·i~ cıı kzayüt et!er. 

Madde 54 - Umumi lıc•·ctlercle hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar 
\"ac;ıtasiyle hilvekfılc de l'-'nı"il cttire:bilirler. Vekil olanlar kendi reylerindeıı 
maada tcı1!5il ettikleri hiss'!itırlardr.n her birinin malik olduğu reyleri isti
male sa15hıycttardırlnr. Sal'ıhlyetııamclcrin şeklini idare meclisi tayin ve ilan 
eder. 

Em\"alinin id,m:$i kocalarına ınufa\.'\·az bulunan kadıı.lar kocalar küçük
ler \'e malıcı.ırlar veli , . .:! v\lsİ!er, :ıırketler, sirketin şahsiyeti ınanevh•esinl 
tı:ın:sile sal<lhiy~ttar olaı: mü nessil'eıi veya salahiyeti ınahsusayı hMz ·diğer 
bır zat marıletıyle teınsıl ohıııurlaı Bunlann bi7.7.at hissedar bulunması !"art 
değildir. ~ 

Cemiyetlerle mücsse".>n~ umuıııiyı.:; kendilerini lıtıiz.i salalıivet ıııtidür \'C 
mümessilleri marifetiyle tl'•"sil ettirirler. · 

. Bir hisse senedinin hakkı jııtifııı i1e hakkı tasarrufu ba~ka ba:;;kn kimselere 
aıt .bulunduğu tııkdirde :ıı·« 1 urınd.ı l~ilitilaf kendilerini münasip gördükleri 
sekıl ve surette temsil eltirebilirlc.-. Hilaf edcınezlerse uımun'I heyetlere işti· 
rak ve rey \"ennek hakkını intifa !'ahibi istimal eder. 

Umı~mi heyete ~~lıil olr.,:ık kin Jazını gelen mikdardım dun hisseye ınalik 
olan hıssedanın musterekcn aralarından birini kendilerini temsil etmek üze
re vekil olarak intihap edebilirler . 

Madde 55. - Nisabı elceı :yı:t1n anlaşılabilmesi için umumi heyetıe ha7.ır 
buluruıcak h.ssedarlar ~crc1: nsalcten ve gerek vekaleten lıfunil oldukları hk
sc scncdalıııı \'Cya bunu müsbit ,-c~iki içtima güniindcu bir hafta evvel mcr
kcz.i şirkete veyahut idare m(·clisi ·tr.rafından irne edilecek bir mahalle tevdi 
edere~ mukabilinde hissa senetlrinin adet ve numaralarını mübeyyin birer 
duhuliye kart! n~a~a~la~ı~. Bu ~ar~ar birine~ içt imada nisabı ekseriyet ha
sıl olmazsa ıkrncı ıçtıına ı;.n vcnlm1* olan salahiyet ve vekaletler hilafı teb
liğ edilmedıği takdirde ik!od içlinıdlar için dahi muteberdir. 

Madde 56 - Umumi hev~tin hini içtimada hazır bulunacak hisscdaran ve
Y_a ıniinıcssil!eriniıı isiınlerhi ve nıikdarını hi.ssderiııi mübeyyiıı olarak tan
z.ını olunac~k cetvel idare ml.!clisince tasdik edilerek müzakerata mübaşeret
teıı e\'\'cl hı.ı:;sedaraııın ~örcbileceklri bir mahnllc talik ,.c bir sureti de umu
mi heyet kitabetine tevdi olwıur. 

Madde 57 - Şirketin his-:e senetleri umumi heyet içtimnınn tekaddüm cdeıı 
yedi gün zarfında ahara devir ,.e ferağ olunamaz. 
M~dde 58 - U!1~umi heye! içtimal:mııa i?arc meclisi reisi bulunmadığı 

tnkdırde ıcıs vekılı, o da Lı !unnıadıı;.'1 takdirde idnrc meclisi tarafından irae 
v-c intihap cdilel'ek bir ı:ıt ı ıya..'>l'l eder. Reisin \'aLiCcsi müzakeratın munta
zam bir suıette cereyan dınt?sini ve zabıtnamenin kanunun \'C işbu muka,·e
lename ~fimına muvafık h:r surt'tte tutulmasını teminden ibarettir. 
Umuını .ıcyctte hazır hnbn:ın ,.ıe en çok hisseye malik olan iki hissedar 

rey toplamak hizmetini ifa , 'ler. Bunların ademi kabulleri halinde kabul <'di
linceye kadnr bu sureti:• tlt vam olunur. 

Urn.uıni heyet katibi rcı:; Hr: rey to~1arııağa memur o!aıılar tarafından ge
rek hısscdaı an arasında:ı vr. gerek harıçten tayin ve intihap olunur. 

Umumi 1a yet içtiına!annr!..ı hazır bulunan hissedaranın veya ınümessille
l'in isimleri. ile mahalli ikametlerini, ınilcdan h isse ,·e reylerini ınübcyyin bir 
cetvel tam•.ıııı olunarak n.~·.·cut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra za
bıtnameye ,·;•pto1umırn1: •ı11 ı!ıafaza \'e Uılep vukuuııdn nlfıkadnrana irae 
olunur. 

Madde 5!J - Uıııumi hcrctleriıı htihaz ellikleri kararlar muteber olabil
ııw..k için ittihaz olunan lrnıarların mahiyet ,.e netayici ile nıuhalü kalanların 
cs1?alıı ınuhalcf"tiııl mühcvyirı hir :r.abıtnamc tutulması Jfızımdır. 

l~bu zabıtrıaıne reye iştirak eden hissedaran ile hazır bulunan komiser ta· 
rafından İmza olunur. Hi..;sc<laranın imzaları tahtında \•erecekleri bir salfilı.i-

• yetnnme ile reis ile C'l'ıni fır:ı~ n memur zevatı zabıtnameleri jmza ctmeğe te\·
kil etmeleri l·nizdir. 

İçlinına davetin usulü dairtslnde cereyan ettiğini ınüsbit vesaikin zabıtna
melcre raptı veya mündcrccatının derci lazundır. İdare meclisi işbu uıbıtna
menin musaddak bi rsurctini detha~ ~İciJi ticarete tescil ve lıüJfısasını llfln et
tirmekle mükelleftir. 

-· 
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1 /9 /940 tarihinden 30/ I J /940 tarihine kadar Söke, Tire, ödemiş şube-
leri dahil olduğu halde Sarayköy - lzmir kısmındaki istasyonlarda lzmir~ 
D D/ 242 No lu tenzilatlı tarifeye tevfikan nakil olunacak incirler için tatbik 
edilecek ahkam ve kolaylık hakkında i"tas}·onlara talik olunan ilanlardan ma-
llımat alınması rica olunur. 29, 30 3520 ( 1787) 

l /9/940 tarihinden 30/ 1 l ; 940 tarihine kadar lzmirin Basmahane ve Al
sancak arıbarlarıııa '\'urut eden zahire hububat incir. kuru üzüm. palı.mut va
gonlım D D / 5 09 numaralı tarife) e tedikan Dcmiryolu idaresi tarafından 
tahliye oluna ·aktır. Bu hususta yapılacak muamf'leye dair istasyon ve anhl\T
lara talik olunan ilanlardan daha fal' la malumat alınmrısı rica olunur. 

21), 30 35 t9 ( 1788) 

!l uncu İ::ll•tınc ihtiyat·ı idıı l)iı· ~cm zarfuıda döktüri.ilecek olnn ve alel
müfrcdat mlkdarlnriylc muhumınen bedeli aşağıda yuı.ılı bulunan ızgara so
ba \'e ınakiııc \•as;:oıı parçtılarındnıı ibaret dtiküm işi 24292.40 lirn muhammen 
bedelle \'C .kapalı zarf usu1J3 I<! :nünakasaya konulmuştur. 

Münakasa 9 !l 940 paıart •• c.-i günü saat 11 de Sirkecide fi uncu işletme bina
sı~da A. E. l:onıisyonu tarrıfınd:ın ~r:.pılncakltr 

Isteklilerin 1821.93 lira mU\·akk:ıt teminnt \'e kanuni \•esikaladyle tekill 
ınektuplarım .ihtiva ede::ek ülan kapalı zıırflarıııı nyni gün saat ona kadar ko
misyona \'ermeleri 1fız.an'1 r. Sartn: meler par.ısız o!nrak komisyondan veril
mektedir. 
Nlikdar kiloı.n-rım Nevi 

31935 
103600 

rısoo 

l:.ıkiııe '· e \, gon parc:ıl.ıı·ı 
M nharnmen bedeli lira 

7664.40 
15540.-
1088.-

Soh:--
lsl\:arn 

24 - 26 - 28 - 311 33;:; (1726) 

YVKSEK ZiRAAT EHS'J'i'J'VSV VE'J'ERINER 
FAKULTESİ ASKERi KISMiNiN KAYIT VE 

KABVL ŞAR'J'LARJ : 
] - Ankara Yüksek Zir.:ı:ıt enstitüsü Veteriner fokiıltesi Askcıi kısmına 

bu yıl sivil t:ım de\Te1i Us :erden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve ol
gunluk imtihanlarını v~rmi.ş c)lmak şartiyle talebe kabul edilecektir. lstekli
lerin aşağıdaki şartlan lıdi.z elması üızımdır : 

A) - 'l'ürkiye Cümhurıyeti tebaasından bulunmak .. 
B) - Ya~ 18 - 22 olmr.k .. (2? d.ıl.ildir.) 
C) - Beden tcşckküll<?n ve sıhbuti orduda \e her iklimde faıil hizmete 

müsait olmak (Dil ı·eku'k~ti olanlar alınmaz .. ) 
D) - Tavır ve hareketl !lhlak.ı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) - Ailesinin hiç bir fr·na hnl \T şöhreti olmamak .. {Bunun için de 7.abı· 

ta \•esika::;ı ıhnz etmek .. ) 
2 - İsteklilerin mürnc:ıııl L<:lidal.arma şu vesikaları lır.ğlamaları lôı.ımdır : 
A) - Nül\L'> cüzdanı veya musaddak :-;ureti .. 
B ) - Sıhhati hakkında t.'.t:n te.c;ekki.illü Askeri hastanı! raporu ve aşı kağıdı. 
C ) - Lise mezuniyet ve ol,ronluk şahadetnaıncsi \'eyn tasdikli sureti .. 
D) - Okula alındığı tak.Ji:c!r: nskerj kanun, nizam \•e talimatlan kabul et

tiği hakkında vel isinin \'e kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüt senedi ... 
Talebe okulcıan istifa etmek htersc okulca tahakkuk ettirilecek masraflan 
birden verir ve bu da taahlıüt senedine kaydedilir. 

E) - Sar' alı, uyurken gN.en sidıkli, bayılınn \'e <.,"lrpınmaya mUptela ol
madığı hakkında ,·elilerlnin Noterlikten taoroikli taahhüt.namesi .. (Bu gibl 
hastalıklardan biri ile okula ginne-zden ewel malul oldukları sonradan anla
şılanlar okuldan çıkarılır ~•1 okul masrafları \•elilerine iidetilir .• ) 

3 - İstekliler bulunduk~nrı mahcıllerdekl Askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ''e şubelerince 2 inci maddede bilcllı·ilcn evrakı ikmal 
ettikten sonra. Ankarada Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakilltesi As
keri talebe ~lmirliğine AönJerilecektir .. Mi.iracaat mliddcti cylulün 25 ine ka
dardır. Bu tarihten .sonra mü;acaat kabul edi!m('z .• 

4 - Okula kayıt ve kabul. şahadetname derccdedııe \'e müracaat sırasına 
~öredir. İstekli adedi tama:.:n olunca kayıt işleri kapanır \'e kabul edilenlere 
milracant etlikleri Askerlik şubC'ler' ile tcbli~at yapılır .. 

16 - 19 - 2:l - 26 - 30 - 3 - 7 10 - 14 - 17 - 2tl ( 1673) 3283 

lZMiR VAKIFLAR MVDVRLVGVHDEN : 
Evkafı mülhakadan Emin ~ vakfından Yemiş çaı .. $ısınc1a G4 NoJ u hanın 2M 

lira 20 kuruşluk kc fi ve şartname.si muc:-ibince tamiri ynpılnıak üzere 23/8/Mt 
tarihinden Jtibarcn eksiltmeye konulmuştuı·. 

Yevmi ihale 11/9/940 tarihine mü..;adi{ çurşamba glinü ..ı;abableyin saat onda 
,·akıflar idaresinae müteşekkil komic;you huzurunda yapıhıcağı ve şartnameolD 
her g{in mesai snati dahilinde J;Örülebileceği ve talip olnrılnnn ylizdc yedi bu
çuk teminatlariylc mczk\\r gün \'e saatte Vakıflar idaresine mUracaaUeri Uiıl 
o!unur. 25 - 30 - 4 - 9 3437 (1752) 

İZMİR VAKIFLAR MiJDVRLVGVNDEN: 
İzmirde Vnkfa llil Çat.nlkaya ham önündeki tretU\'llrlnrın 521 liralık keşifli ve 

şartnamesi dahilinde yapılmnsı 23/8/940tarihiııdC'n itibaren 20 ..,ı.iıı müddetle ek 
siltmeye konulmuştur. 

Yevmi ihale 11/t1/1940 tnrihinc müsadif çarşanıha giıııü sabahleyin saat onda 
\'akıflar idaresinde müteşekkil komisyon huzuruııda ynpılacıığı \"c şartnamesi
nin her gün mcsaı saati dahilinde idarede görüleceği ,.e ihfel.lilcnn yüzde yem 
buçuk teminatlariy!e birlikte mezkfu- glin ve saatte Vakıflar idaresine mUra-
caatleri ilan olunur. 25 - 30 - 4 - 9 3438 (1751) 

NAKLİYE EKSİLTMESi 
Kooperatifler Birliğinden : · 
- incir ve üzüm tarım satış kooperatifleri Dirliğine bağlı kooperatifler· 

den Basmahane ve Alsancak istasyonlanna gelecek incir, üzüm. hububat vo 
zahirele rle pamuk, pamuk çekirdeği "·esair bilumum mnhaulatın mezkur İ'4 
tasyondım brliğimiz işletme hanlanna ve depolanna nakli i~i Baamılhane ve 
Alsancak istasyonları için ayrı ayrı olarak açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 3/Eylül / 1940 Salı günü ııaat 17 . .30 da birliğimiz merkezin· 
de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı Basmahane naklj}'ab ic;in 500 lira ·ve Alsancak nak
liyatı için keza 5 00 liradır. Şartnameleri görmek isteyenler her gün saat ondan 
on iki)•e kadar birlik muamelat servisine müracaat ed~bilirler. 

30, 1 3535 ( 1794) 

'J'EKNİK OKULV MVDVRLVCUHDEN : 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlarının inşaat ve maline ~u

belerine talebe kaydına 2-Eylul-940 tarihinde başlanarak 3-EylUf-940 gü
nü akşamı saat l 7 ye kadar devam edilecektir. Son gün müstesna kayıt mua· 
melesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapıl ır. 

Orta okul mezunları imtihanla alınır. Diğer şartlan öğrenmek isteyenlerin 
bizzat veya mektupla okula müracaatlan ilim olunur. 30, 1, 9 35 1 7 ( 1 795 ) 

İZMİR TURİSTİK YOLLARI MIH'J'AKA MV· 
DVRLVCVNDEH: 

A - 28/8/940 tarihinden itibaren l S sün müddetle pazarlığa konulan 
it mukavelesi f e•hedilen lzmir turjatik yolları in~aatından geri kalan Arapçı 
Selçuk yolunun bakiye kalan inşaatını ikmal etmek. 

- Keşif bedeli: 272567 lira 94 kuruştur, 
B - Ke!lif evrakını görmek isteyenler turistik yolları mıntaka müdürlüğü

ne müracaat edebilirler. 
C - Pazarlık 12 Eylul/940 Per enıbe günü aat 1 1 ele oaimi encümende 

yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat mikdarı 1465 2 lira 72 kuruştur. 
E - htckliler pazarlık tarihinden en az 6 gün eV\•el müdürlüğe muracaat

la bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almağa mecburdurfor. 
30, 3 3498 ( 1791) 

İzmir Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
l ler gün 9 dan 1 2 ye kadar kayt ve kabul yapılmakta ve eski talebe kayt

ları yenilenmektedir. 
1 - Yeni kayt edileceklerin beraberlerinde hulundurıııalnn ger~kli bel-

geler: 
A - Okul diploması, 
B - Nüfus cüzdanı, 
C - Hülcümet doktorundan alınoıı sağlık raporu \'e aııı kağıdı, 
D - 6 adet fotoğraf, 
2 - Kayt esnasında talebe velilerinin birlikte bulunmaları lazımdır. 

3513 (1792) 

İzmir Akşam Kız Sanat okulu müdürlüğün· 
den: 

Okulumuz talebe ka~ d.na 1 /9/9ıO tarihinde bnşlanuc-ak 30/10/940 akşa
mına kadar devam edecek!ir. Kaydi>lınak ve izahat almnk isüyenler ber gün 
okul idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. 

24--25 27 28-2lJ-30-Jl 1732 3421 
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SAHİFE 4 

A ERİKA VE NAZllER -·--
Demokrasinin 

emniyetini tem
sil eden adam: 

B. Ruzvelt -·AmeriJıa Cümhuri~et· 
cilerine Totaliterler 
:Yardım edi)lormuş •• 
Des Moınes. 29 (A.A) - ·Roytcr• B. 

Vnll:ıcc dcmokrnt paı tisinin reis vekilli
j!ıne namzet olarak intihabım kabul et
mesi mı.inn ebctiyl soylediği nutukta 
B. Ruzn•ltin bugüı,kü dünyada demok
rasınin emniyetini temsil etmekte bu
lunduğunu beyan <:tıniştir. 

Ciimhuriyet partisi teskin edici bir 
parti olduğu cihetle totaliter devletlerin 
onn her vasıta ile müzaheret edeceğini 
<le ilfı\ e etmiştir. 

B. Ruz\'eltin sekiz seneden beri Biı·
foşık Aınerikada ve ecnebi memleket
lerde demokrasi ve hürriyeti korumak 
icin çalışmış olduğunu hatırlatan Bay 
Vnllace nazi sistemini takbih ettikten 
sonr:ı B. Ruzvcltin müdafaa etmekte ol
du~u prensiplerle nazi prensipleri ara-
1.ınd:ıki tezadı tebarüz ettirmiştir. 

B. Ruzveltin programına karşı en şid
cfotle hUcumlann doğrudan doğruya na
z.ileı tarafından ilham edilmiş bulundu
i:"Unu da ilave etmiştir. 
oıv ASA TESUHAT 

Ecnebi tehditlere karşı Birleşik Ame
rikanın müdafaa S<ıhasında sarfetmekte 
<Jl<luğu büyiik gayretlerden bahsettikten 
~onrn B. Vallace söz.terine şöyle devam 
ttınışt ir : 

Sadece bir devasa hava hava kuvveti 
-,; iicuda getinnekle iktifa etmemeliyiz. 
Mümkün mertebe foila deniz ve hav:ı 
Uslçri tesis etmek, Kanada ve Ameri
k:mın diğer memleketleriyle te.şriki me
&'li eylemek suretiyle Panama kanalı 
ile Monr o doktrinini de müdafaa etme
)ıyiz. 

B. Vallacc sözlerini şöyle bitirmiştir : 
Nazilerin mağlubiyetini arzu ettikleri 

:ıdam:ı Amerikan milletinin sırt çevire
ceğini zannetmiyorum .. 

Halk evlerinin 
hayırlı 

çalışmaları 
-~-

Ünye, Burdur, Malatya 
Halkevleri azası köy· 
lerde iaideli işler 
görüyor .. 

Ankara, 29 (A.A) - Muhtelif ycr
Jerden aldığımız telgraflar HalkevJeri 
kollarının muhitlerinde yapmakta ol
<lukJnrı tetkik gezılerine içinde bulun
duğumuz hafta zarfında da devam edil
diği bildirmektedir. 

Bu arada Ünye Halkevi köycülük ko
lu dnğ)ık mıntaknda bulunan muhtelif 
köylere giderek muhiti alakadar eden 
mevzular i.izerindc ~örü melerde bulun
muşlardır. 

Burdur Halkeviııın temsil, müzik ve 
c:oSl al ~ardım kollan gençleri askeriye, 
Cercm "e Kışla köylerine ynptıkları ge
udc çıf~ilerimizin harman işleriyle alfi
kadar olmuşlar ve her Uç köy halkına 
:fedaktırlık piyesini temsil etmiŞlerdir. 

Malatya Halkevi mensupları Kala 
nahıyesine giderek nnhiye merkezinde 
toplanmış olan 24 köy ihtiyar heyeti ve 
köylulerlc köy ve çiftçiyi aJakndar eden 
i ler iizerinde konuşmuşlar. konferans
lar verilmiş ve yurd i leri i.izerinde gö
rıismeler yapılmıştıı. 

Hnlkc\j mensupları bütün gezileri cs
mı ında uğradık1an yerlerde hastalarla 
hılhas: a alakadar olmuŞl:ır ve doktorlar 
lmnb r n muayenelerini yaparak ilaçla
l mı <lağıtmısl::ırdır. 

r kArl 1 inci SAHİFEDE -
r teki kanaat B. Fon Ribbcntrop, Kont 
Ciano, B. Janoil~ko, Kont Csaky arn
t.ında Vi:rnnada bugün l npılacak görüş
melerin C'ahuk neticeler 'ereceği mer
kezind edir. BükJe,.te ifade olunan Alman 
nokt. ı nnzarına göre, mihver knt'ıycn 
hakt m vazifesi görmek niyetinde olma
mal.ln beraber Ru.1.en ve Macarların 
eınlaşmaz.lıklannı } eni bir teehhüre mey
dan bırakı md:ırı halletmeleri arzusun-
d. dır. 

Uiil.."Tötc ~ıkan Burareşter Tegabcl
tatt Alınan g.ızetc i mülhem gihi gözii
J,en bir maka! fode Tumu - Se\·erin 
J:t.İrii ınderinin mm affakıyetsizliğe uğ
rama ının ınih' criıı canım sıkmış oldu
i,'llnıı tcbarıi.ı ettirdıkten sonra diyor ki: 

Adal t u nuktai nazar vel a bu nok
tai namr dcğild:r. Adalet nizam demek
tir .. A\ rupa orıı-anizaı.lonu zihniyetini 
hcniiz :ınlamı :ınl.ır unu bilmelidirler 
ki mill\ er de' ll'tkri ıılfınları tatbik 
mc\ l.iinc ko., mak u,:in \'asıtalnra malik
tirler. A' rup.ı nrkınclaki milletler pek 
~, kımia n,..ı rl:ırca iircrck nihai sulha 
ka. u ncnklardır. 

Rumen h:ıttı hdfl keti degi memişür .. 
nunwnler mi.izakı.;:r<:lerin ahali mübade-
1 si prcn ıhı e ı üzcrmden ~ ap1lması 
bah ınc m ni fıkri muhafaza c' lemekte
dır. 

Hukumctın naşin efk:ırı olan Roman-
a j!azctesindc çıkan mülhem bir makn

lt" ahalı mübndeh: ı prensibini yalnız 
doğrudan doğru, ..ı \'e derhnl neticeler 
verecek mü bet bir keyfiyet olnrak de
~ıl. fakat ayni zanıcında mih\·er devlet
leri tarnfınclan Romanya, a te,·cih edi
len hır 'kt:'Vfi) t ol. rak tavsif etmekte-

YENi ASI.it 10 GUSTO CUMA 

ava Kurumuna yüzük
lerini ver nler artıyor 

-*- t"T 

Amerika da 
mecburi asker
lik Lsulü kabul 

olundu 

Ankarada evlenme yüzük-
lerini teberrü edenler 

--11---
~.-.-~~~~~-~~--

ı 945 senesinde Ame· 
rilıanın dört milyon 
asJıeri IJulunacaJt 

Ankarü, W (AA) - Bize verilen malumata ~öre, bir yar- Kemal Tanoğlu, Kemal Kutucuoğlu, Hulusi Bayraktar, Fucıt 
dun olmak üzere Hava k~rumun.a evlenme yüzüklerini ve- Çakar, l\II<>l-.mel Kdcv, Yusuf Alkan, Hüsnü Gök ek Hami 
ren va!.and:ışl:ırın sayısı gun gcçtıkçe nrtmaktadır. Dün An- ç ' 

\ln,.İngton 29 (AA) - Yirmi ile 
otuz bir ynş arasında bulunan bütün 
Amı-rıka ,·atandaşlarile ayni yaı:ta olan 
bütün Amerikan tabiiyetine girmek ar
zusunu izhnr etmiıı kimseleri sulh halinde 
askeri hizmete mecbur kılan ve birleşik 
Amerikn tarihinde ilk defa olarak lrny~ 
dolunan bir kanun )ayıhası 31 reye kar
şı 38 reyle senato tarafından kabul edil
miştir. 

karada b:.? suretle 1ebcrrüde bulunmuş olan yatandaşlar Alpas, Çic~'kç.i Sahuncaki, Ziraat banka:-;ı matbaa işletme şe-
şunlardır · fi Nihat Uı, Alaettiıı Kıral matbaasında Lütfü Dörköşe, Hik-
Camcı R. H,ılil Monnana, kasap Mustafa Demirman, Ser- met T~ır.izçi!t, Zekai İnay, Abdurrahman Menkii , Naci Öz

met Pekeli, Şefik Orbay, Mehmet AH Çetinol, B ., Bayan veren, Hii.!'eyin Akın, Hakkı Sinci!, ve Mt'hmet Şenocak .. 

ez.kur liıyıha gdecek haftanın başlan
gıcından mümessiller med~ince müza
kere edilecektir. 

Sennto 16 reye karşı 69 rey ile milli 
müdafaa bakımından lüzumlu görüldü
ğü takdirde fabrikaların kontrolünü ka
bul eden bir layıha da ta!ldik etmiştir. 

Dün öğleden sonraki celse esnasında 
senato mecburi askerlik hizmetinin red
di veya tehirine mütedair bütün layıha
ları reddetmiştir. 

Yeni kanun liıyıhası beş sene zarfında 
.3.400.000 kişinin askere çağmlmasını 
derpiş etmektedir. MU'l,.azzaf ihtiyatlarla 
milli muhafızların mevcudu da buna ila
ve edilecek olur n Birleşik Amerikanın 
945 senesi ortalarına doğru takriben 4 
milyon kişilik bir ordusu mevcut bulun
muş olacaktır. 

Uiyıha garbi nısıf kürrenin her hangi 
bir noktasında bir enelik askeri hizmet
lerini yapacak olan takriben on iki mil
yon kişiyi derpiş eylemektedir. 

Layıhanın asgari on beş günden evvel 
tasdik edilmiyecek olmaııına rağmen 
harbiye neL.areti derhal tatbike geçebil
mek üzere şimdiden bütün tedbirleri 
almı bulunmaktadır. --·--

INGilTE E - iSPAnYA 
Ü ASE tJ ETLERİ --.Jtl.--

ln~ltere yeni 
Rumen sefirini 

istemedi -·-Hcidise, Rumen harici 
siyasetine bir mulıabe· 
le teltilılıi olunuyor •• -·-BOKREŞ, 29 (A.A) - cD.N.B.> Öğ-

renildiğine güre, İngiliz hükümeti Ro
manyanın yeni Londra elçisine agreman 
vermemiştir . 

lyi heber aln Romen mahfilleri bunun 
elçinin şahsınn değil, fakat Romanyanın 
yeni harici siyasetine karşı olduğu fik
rindedirler. --·--ingilterede yemefdiJı 
yağ haJıJıında yeni 
tahditler ... 

LONDRA, 29 (A.A) - taşe nazm iki 
Eyliilden itibaren Tereyağı ve Margarin 
yağı halitasının haf talık vesika miktarı 
adam başına şimdi verilmekte olan 180 
gramdan 120 grama indirileceğini ilan 
etmiştir. --·--FBA SIZLARDA BAŞLIYAN 

i. TIBAH ... --·--
Tchad arazisi
nin General 

Dö Gole iltihakı 

Cebe Ü tarık 
valisi iadei 
ziyaret etti 

İngiliz 11ali merasimle Aslıeri vaziyeti hemen 
lıar.şılandı, serefine hi~ değiştirmiyor, 

ziyafet verildi manevi Jııymeti var_ 
Cebelüttarik. 29 (A.A) - Cebelüt- Londrn, 29 (AA) - Royter Ajan-

tarik askeri valisi ~eneral Leddel dün sının diplomatik muharriri yazıyor: 
öğleden evvel ahiren kendisini ziyaret Tc:hnd araz.isinin vali ve askeri komu
etmiş olan Alceziras \'alisi g~neral Mun- tanının general Dö Gol bayrağına iltihak 
dos Grandesin ziyaretini inde etmiştir. kararları naz.i doktrinine karşı mücade-

Genernl Leddcl Cebclüttarik tersane leye devam etmekte olan bütün hür 
komutanı Visamiral Dundly North ile Fransızlar tarafından heyecanla karsı
birlikte Alcezirasa sitmigtir. landı. Bu karan vermiş olanların göster-

Azimet ve avdetlerinde 1 7 pare top miş oldukları manevi cesaret herkesce 
ateşiyle ~elamlanmışlardır. Askeri müf- takdir edilmiştir. Karar belki de hürri
rezeler rıhtımda ve nııkeri umumi karar- yete karşı koymakta olanlara ilham ve
göhta kendilerine selam resmini ifa et- recektir. Askeri noktai nazardan mez
mişlerdir. kur karar vaziyetle pckaz tebeddül hu-

Mis firlerin şerefine verilen ziyafette sule getirmiştir. 
genemi Franko ile Kral jorjun şerefine 
kadeh kaldırılmışlar. 

İŞİ AZITACA. LAR MI? 
- BAŞTAHAFJ 1 inci SAYFADA -
de insanca za~iat yoktur. 

Rumen tnYl arckri Mncar tayyaresini 
knrayn inmef!e icbar etmiş ve bir yüz
başı ile bir tc~endcn ib.-ıret bulunan 
mürettebatı esir cd}lmiştir. 

Istanbul radyo
su açılıyor 

lstanbul 29 (Yeni Asır) - İstanbul 
radyosunun t~rini evvelde tekrar açıl
ması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

PARİSTE 
Tiyatrolar açıldı.. 
PARtS, 29 (A.A} - cD.N.B.> Pari

sin en büyük ve en miihiın iki tiyatrosu 
Komedi Fransez. ve Opera yeniden tem
sillerine başlamışlardır. 

''T b d d · ·· ra zon,, a enız mu-
sa bakala rı yapıldı 

Kazananlara mükafatlarını Orgeneral 
verdi Kazım Orbay 

------x~x:-------

TRABZON, 2!> (A.) - Burada yapıl
makta olan kürek müsabakaları sona er
miştir. İkinci müsabakada 2.000 metre 
tek kürekli kiklerin mukavemet yarışın
da Bolu birinci, Kastamonu ikinci, Girc
son üçüncti gelmiştir. Altı tekli arasın
dnki mukavemet yarışında birinci liği 
Trabzon, !kinciliği Gireson, üçüncülüğü 
Rize almıştır. . 

Kürek müsabakalrı neticesinde 11 pu-

anla Tı·abzon birinci, 10 puanla Bolu 
ikinci, Yine 10 puanla Gireson iiçüncü 
gelmiştir. Kastaınonu dördiincii ve Rize 
de beşinci olmuştur. 

Bu son kürek mUsabakaları da ba..~la 
Orgeneral Ktiı.ım Orbay olmak üzere 
vali ve komutanlar, sivil ve askeri er
kan 1araf ından alaka ile takip edilmiş 
ve miikfuatları bi1.znt Kazım O rbny tev
zi eylemiştir. 

lstanbul tevkifhanesin~ 
de bir cinayet oldu 

---------x~x·-----~---

Bir lıumarbaz, EltizıJı fı $ülırüyü öldürdü .. 
lstanbul 29 (·Yeni Asır) -Tevkifha

nede bir cina) et işlenilmiştir. Kumar yü
zünden katilden mahkum Recep ile Ela
:1:iğlı Şükrü kavga ctmi.,ler, Recep daha 

ği bir demir pnrçasil ~ Şükrüyü muhtelif 
) erlerinden ynralı) arak öldürmü,tür. 

Müddei umumilik hadise hakkında 

evvelden ta lara sürterek ucunu sivriltti- tahkikat icrn etmektedir. 

Buğday ve ucuz ekmek 
işleri tetkik ediliyor 

~~~~-----x~x-~--~·--~~ 

ı'icaret velıili dün izmitten İstanaula döndü .• 
i tan bul 29 (Yeni Asır) - Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu lnnitten şeh

rimize dönmüştür. Vekil bu ~abah Toprak ofisine briderek ucuz. halk ekmeği 
inıali ve Jstanbulun buğday ihtiyacJ hakkında tetkikatta bulunmuıotur. 

ln~iliz nazırları 
zafer için 
çalış13·or 

l.ondra 29 (AA) - Royterin diplo
matik muharriri yazıyor: 

Parlamentonun tatili dolayısile mu
vakkaten parlamento Yazifelcrinden ser
best kalmış olan nazırlar halen bütün fa-
aliyetlerini hnrbın nzimkar bir surette 
idaresinin kendilerine tahmil ettiği hü
yük iş üzerinde teksif eylemişlerdir. Na-
zırlar arasında konferanslar her gün bir~ 
birini t kip eylemekte ve bu toplantı
larda müzakereler yııpılmakta, harp ka
binesinin kararları tatbik mevkiine kon
maktadır. Kabine ıık sık. lüzumu tal di
rinde günde iki. üç defa toplanmal.ta .. 
dır. Bütün nazırlar günde asgari 14 saat 
çalışmakta, ek erisi evlerinde de gece 
geç vakte kadar işleri ile meşgul olmakl 
tadır. 

ln~iliz tayyare
leri Norveçe hü-

""" 

cum etti 
Mayi mahrulıat depo· 
larında yangın 
çılıarıldı ••• 
LONDRA, 29 (A.A) - Amirnllık da

iresi bildiriyor: 
Dün bahriyenin Skoa 1İpindl'ki tny

yareleri Norveç sahilleri iizerindc '\asi 
ınikyastn hnrekfıt yapmıslardır. Az za
mnn evvcl 1ngi1iz tayyareleri tnrnfından 
hücuma tnaruz kalmıs olan bir mayi
rnahruknt deposunda ::ağlaın kn!an iki 
sahrınç hnsara uğratılmıştır. Bunlar ilz 
rindeki tam isabet k:ıycledılınis Ye en 
büyiiğündt' ynngın cıknrılmıstır. Bır ka
rakol gambotuna bir koydn hiicum edil
miş ve iki tam isabet kaydolunmustur. 
Bi.itün tayyarelerlnıi?. iislerin~· dönnıüs
lcrdir. 

MACARl..AIUN JDDIALARI 
Dudnpeştc, 29 (A.A) - l\Jncar Ajan

sının ncşretti~i be:,·anata n:ızaran son 
uuuanlarda Rumen tayyareleri Macar 
arazisi frzcrindc müteaddit defalar uça
rok hududu tecavüz etmişlerdir. 

28 ğustostn Be.rgszasz .şehri yakının~ 
da antrenman uçuşu yapmakta olan bir 
Macar keşif tayyaresi Rumen tayyare
lerinin hücumuna maruz kalarak Ru
men arazisine inmcğe icbar edilmiştir .. 
Bomba taşımakta ulan Macar tayyaresi 
berhava olmamak için yere inmeden ev
vel bombalarını atmnğa mecbur kalmış
tır. Bütün hudut ihHU meselelerine Ru
men tayyareleri tarafından sebebiyet 
verilmiştir. Macar askeri makrunatında 
bütün hfıdiseler h.-ıkkında mufassal ma
lümat mevcut bulunmaktadır. 

····rü~1~···H·;~~···K·u~um·u~~-u~···'ha~·~ciı·~1~··· 

Son hnftalar 7.arfında Rumen tayyare
leri Mocar arn7.isi i.izerinden müteaddit 
dcfalnr uçmu !ar \C Mac:ır keşif t:ıyy::ı
relerini Ruml!n toprakları üzerinde uç
ınağa mecbur etmt.k teşebbüsünde bu
lunmuşlardır. Son J:?linler zarfında aşağı
da "'nyılan uçuşlar yapılmıştır : 

24 ağustosta Ar~t ve Agvszentmikloy 
istikametinden gelen uçuşlar. 

25 Ağustosta Şarknt ve Magyarcsannd 
üzerinde öğleyin üç tan arc tarafından 
!.:rn edilen uçuşlar. 

27 Ağustosta sa. t 8.30 da Macar ha
va müdafaa bntnryı.larının ateşine ınn
nız kalan Cson G111d şehri üzerindeki 
uçuşlar .. 

Ve ayni günde sıınt 8.50 de Gyula.şclı
n üzerindeki U<;~l ... r .. Satıt 10.55 t.c Deh.; 

haftası münasebetile beyannan~esi 
--~~~-~~~~-~*-,~~~~-----~ 

Türk Hava Kurumu sizi h;zmetlerin en mukaddesine çağırıyor 
, •••.••................. 

Aziz VatandCl§lar; 
Dünyanın en buJ:ınık, en istikrarsız 

günlerinde, harp dışındn dertsiz ve şi
k:tyetsiz bir 30 nğustos idrak ediyoruz. 
H:ırp dışındayız, fakat damarlarımızdn 
30 ağustos günü.1ün imanı yanıyor. Yur
dumuzun havası 30 ağustos gününün 
sarsılmazlığı ve güvenile doludur. Ufuk
lar karardıkça enerjimiz çelikleşiyor. 
ürkeklik, kararsızlık ve şaşkınlık Türk 
vatanının smırlrında , kayalarda parça
lanan dalgalar gibi criyivcrmcktedir. Di
şini tırnağına takarak, bin bir acı ile, 
bin bir mihnetle boğuştuktan sonr2, bu 
toprakların bütünlügünii ttwmine muvaf
fak olan türk milleti, yavrusunu koru
yan bir ka!Ul gibi, her karış \'atan pnr
ça.ı; ı üzerinde bi.itün titizliği]e titremck
tl'dir. 

tunç yüzlü yigit, 30 ağustosun ayni Meh
metçiğidir. Ona itimadımız, bugiin, kuv
vetini bir kaç misli artırmıştır. Knrada 
olduğu kadar, denizlerde ve güklerde 
"yni Mehmetçiğin g<ilgcsine, huzur jçin
de, sığınabilıriz. Bilhassa göklerimizin 
kahramanlarınn beslediğimiz güveni tek
rarlamak için en uygun giin, bugündi.ir. 
~emeli Türk hava Kurumunun kamp
larını dolduran idealist gençlik yığınla
nna dnynnan ttirk havacılığının hergün 
bir ileri adın1 d:ıha attığını göriiyor, lıis
sediyonız. 

Muhterem Vatandaşlar: 
Harp edt"fl milletler bütün hamle, kuv

vet ve iman vnrlık1arını göklere taşı
yorlar. Döğüşcnler artık karada birbiri
ne saldıran in.sanlar değil, göklerde bo
ğuşan kanat sürüleridir. Bir çarpışmada, 
ir ka ıdakik J inde ok luveren 

•••••••••••••••••••••••• 
yare ve pilot sa) ısı, hakiki bir havacılı
ğın n:ısıl nrkası kesilmez bir ins.;n ve 
makine kaynağına dayannmsı Jiızııugl
diğini bize bütün çıplnk1ığılt> gösteriyor. 

Bu ınam.ara knrşısıncla bize düşen va
zife, isabetle seçmiş olduğumuz yolda 
yiirümck, türk gnçliğini, mümkün oldu
ğu kadar kısa bir zaman içind, kanal
landırınaktır. Türk hava kurumunun 
iizası arasında bulunursanız, Havacılık 
Haftası içinde kurumdan yardımlarmı7.ı 
c.sirkemezscniz, biiyiik davaya siz de, 
gücUnüz yettiği kada~ yardım etmiş 
o 1 ursun m:. 

Türk hava kurumu, si:ı:i hizmetlerin 
en mukaddesine cağırıyor. 

VİYANA ~ ÜZ KERELf 

Macarl~r kab~ 
edilebilecek 
teklifler bek

liyorlar -·Almanya ve itaı1a,...,,, 
Tuna havzasında ~ 
hun idamesinde nı~ ,1: 
Budnpcşte, 2!! (:\.A) - Yarı 

menbadan bildirıldığine göre, M 
ynsi mahfilleri, Ma('nr - Ruınen ' 
sinde vukua gelen dönümde ,·e t}e 
göri.işmclrrinde. mih\ er de~·le11 M:ıcar - Humen drnzi mesclc!>ıflı 
ni çabuklac:hrmak kat'i a7.ınini g 
tedir. 

Budape tedP sa!51ıi) ettar Ro01f 
fillerinin diin öğl<: \iz.eri neşred\ 
yanatına ehemmiyet atfolunınB ııB 
Roıııa mahfiill•rinirı ~u bcyaoııU 11' 
zaran Alman:ı a v..: Itnlya Tuna ·h 
sında sulhun idaınu;i için TranSl·e 
meselesinin doğrudan doğruya ~ 
!aşmaya varmasını daim:ı arzu c 
dir. 

Budapcslt'de, Rumen hiik\İ e 
Viyanada kabul olunur teklincrd 
lunacağı i.imit t'dilmektcdir. 

E vv~ıkiğün 21 
Alman tayyar' 

si düşürüldiİ 
1Buna mulıabil yaın'!4 
İngiliz tay~aresi lt01'!.; 

LO.NDRA. 2!l (A.A) - Hava ıı 
tinin tebliği: ı 

Tam haber Dün 28 di.isman taY~ 
nin tahrip edilmiş oldu~nu göSte rt 
tedir. Bunlardan 27 si avcı ta~:>ıı 
ıniz, bir tanesi de hava dafi bntnr> 
tarafından düşürülmüştür. Ça~Jo 
larôa 14 tnyyareıniz ka_y ıptır. Pd 
mızdan yedi, mitralyözcuları01ıı 
l<ic:i ülü ve kayıptır. ___./ 

Almanya ınii~' 
kil vaziyette --·Hun1cı.n v<ı. 1\1a<·arh• 

kar~ı . iddet 
.~ ... 

µ;ci~tereın i yc><•e~ 
Lond-a 29 (A A) - Ro) ıer b• 

y~: ~ 
lngiltere, merkez 'c cenubi şar 1 

rupasında 'azi.> etin ) eni snfhaJnrıll~ 
hassa Macar - Humcn ihtilafını pe J. 
kından ve büyük nlüka ile takip e;:ı 
d:r. lngiliz gazetelerine göre. A .,ıı 
l.endi ini ) iyecek ve petrol gibi kı> 

ı. ,•e 
mevrudutından mahrum edecer. ~ 
!il .. ıi ihtiliıflnr vukun getirebileCh' 
mü.,cll:ıh anlı:. mazlığın her ne bıı 
olur a olsun öniıne geçmek jsıeıı1 
dir. 

Deyli Telgraf d i.> or ki: .. 
• t"'" 

Viyana konfernnsında Macl'rıs b'1 
Romanya, Almanya karşmnda ~ 
pazarlık kuvvetlerini müdrik b:ıl ~ 
!ardır. Almanya Viyana konferr ~ 
kendisi için şimdiye kadar eıns• ;~ 
yen, geri kalan dünya için de ? (1, 
eğlenceli bulunan bir vaziyettedıl';,J': 
ltü §iddet tehdidi olmaksızm il<oa ~ 
<lan gitmek ve yalnız bita•aft111e (ı;I 
bildirmekle iktifa eylem'!k mecbll 
de kı:ı.lacaktır. 

T · ı ] . . ~;deli 
rnn"ı van) a ıne0e esının " . i<ıı 

lüklere mC'ydnn 'erme-den hallı I;ıfl 
nıcktedır. Oç mil,> on Rumenin sıı 
lunduğu T ransilvan.> ada oturıı;ıı 
milyon M car. Mnc:ıri tan hudll ltrfl 
uzakta mütekasif bir nda ıe kil e'/ 
tedir . 

Vi)nn.ı görü mel erinin neuce.sı 
1 

kette Almanyanm Macarlara i~8~, 
bileceği itidal derecesine barlı 
mal: tadır. 

DOBRiCAYI VERMEK '! 
RARINDAN SONRA p, -·- ~ 

Bnl~ar - RuJJ1~ 
üzalcerelet• 
bitmedi 

\ 

f' r~a2J (A.A)-DN.B. J{r<ı' 1 
• 

Bulgur - Rumen cLleg lt>ri arm>ı:1' 
pılmakta olan müzaker leri b1hı• 
zuu ~ dı..n Utro gnzet • ı. ıniizakt {
ki t lıhürlin baıı t kn • ve nln ı 
]eler ı.iz riıı le h nüz hir nla: 11~~1 
rılmamı <: olma ınd:ın ill'ri reloİ;,ıl 
maktadır. 1 Sofya siyasi mahfilluind0 so) 

19 
n" göre, Dobricanın Bularistan 
dan işgali tarihi mesel i hcnL1 

giiçliıkler doguruyor gibidir. 

-- --17·---
Amerilıalı hastan': 
Juun;wonl! şof örıer• 
mevhuf... f'. 
MADR1D, 29 (A.A) - Yirıni ıı 

kalı hastane kamyonu şoförü 111d 
addedilip t>dilmiyecekleri hakk1Jl 

karar: "Verilincey.c kndar "'Fran J~ 
ol hududunda le" kif edil · tit 

d 
h 

f 
h 


