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. AM MUlJUE'rt , 
~nelik ..... _ 1 ürkive için Hariç ıçm 
Altı avlık._.,__ 1400 2900 

Biitün dünya kanatlanıyor. Gög yüzü, insanlığı 
rn çok düşündüren bir tehUkc kaynağı olmuştur .. 
Türk kanatlanma da sayısını arttırmak, uçan 
g('nçliği kısa bir zaman içinde kurmak için 
Iürk Ha,·a kurumuna yardımı milli bir vazife 
saymalıyız. 1 

Cllnü ıı:ecn . 750 1650 
ıış nU~halar (25) kuruştur .. 

l t; lf•' •· 

~~"'::::::::----·-~...;~~N~:~2:6:97:.. ........ t &n n Li d 
n er«'t.·atından 

gaz.etemız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuri11et eserinin bekçisi, sabahlan rıkar si11a.!t gazetedir 

_______ J 
YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Dünkii. rc$mi geçitte bir tayyare daf i bataryası projektörü geçerken 

Maarif Vekilinin Gazetemize Beyanatı - -*-
Kö:Y Enstitüleri yarınki nesli mükenı-

mel bir şekilde yetiştirecektir 
30 Ağustosu istil:lai mür:adel esinin parolası olan izmirde ııutlama~ bir 
ba tiJ;arlılıtır - Meiıteplere t alebe m airacaatini lıar.şılamah üzere ted

bir ler alınıyor· Kız Enstitüs ü Bhmııl edilecelır. 
D g<'rli m. arıf Vekilimız B. Ha~an düşünülürse başlı başına bir hadisedir. casına kalabalık bir halk kiitlesi ta_şıyor-

Ali Yücel diin sabnh zafer hnyr.ımı ıne- Gittiğim her yerde yurttaşları sakin du. Diin gece fuarda eğlenen ve mem-
rasiminde bulunduktan sonra Vilfiyete leketin her tarafından geldifü muhakkak ·a k ve emin bir hava içinde görmüş bulu- ~ 
gı ere Yaliıniz B. Fuad Tuksal ıle gö- olan hnlk içinde bi.iyük bir neşe duyma-
rüşmüş, mii.stahkr.m mevki komut.anlı- nuyorum. Bizi lzmire getiren tren is- mak kabil değildi. 
g·'ln "tm· · b 1 d · · tasyonlardnn yurdumuzun bu güzel par-a gı ıs. partiyi ve c e iy~ ı 7.lyaret BAYRAM, IZMtR VE 
eylemiştir. 

•• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KAHRAMAN ORDUMUZ Maarif vekili oglcyin bele-diye ~isi- • K K . 
mizin deniz gaı.inosunda verdiğı 7.iya- E a ın eru 11 ve on go: Bugünkü 30 Ağustos bayramını, 
fette bulunmuştur. Ziyafete valimiz, lz- • da !!eneraJ J)o·· Gole istiklal mücadelesinin parolası olan 
ınir kumandanı, parti müfettişi, pnrti '-' lzmirde kutlamak, bütün bu söy-
~~~~şt~:. ehrimizdeki mebuslar iştirnk iltihak etti lediğim hisleri bende bahtiyarlık ba-

Vekil öğleden sonra fuardn tetkikler- Londra, 30 (A.A) - General Dö- line getirdi. Hele geçit resminde teç-

Maarif ve.kili, vali, 1:omutan ve claı..etliler, gençlerin ycı;it resmini seyrediyorlar 

Zafer piyangosu Fuarda 
merasimle çekildi de bulunmuş, Mnarif vekaleti P• vyonun- gol, Kamenmdan bqka Fransız Kon- hizah mükemmel, bakı§ları ve yürü

dn uzun müddet kalmıştır. ıosunun da Hür Fransa kuvvetlerine yüıleri «Bu topraklar her zaman 
.. Maarif vekilimiz bugün köy enstitü- iltihak ettiğini dün alqam bildirmif- benimdir» diyen bir manayı ıöy)i- ------·x•x----- --

sunde telk1knt yapncak, Mani.saya da gi- tir. yen zabit ve askerlerimizin bütün Kefidede Maarif uelıili, Vali, Kumandan, Bele· 
dccektir. General Dögol demiıtir ki: 

VF.KJLiN BEYANATI - Fransız hatb üstüva Afrikası yüreklere ne büyük bir itimat ve . dfye reisi Ue 1Jir ÇOfı davetli hazır buJundU.-
Dün öğle vakti bir muharririmiı.i ka- hükümet merkezi olan Brauavillede emniyet telkin ettiğini görmemek Mılli piyango idaresinin 30 Ağustos Keşideye İstiklal marşı dinlendikten 

bul eden Maarif vekili B. Hasan Ali Yü- halk tarafından alkıflanan ve askeri kabil midir.? bayrn.mı münasebetiyle tertip ettiği za- sonra başlanmıştır. 
cel gazetemize aşai•ıdnki bevanattn bu- kıtalar tarahndan itaat edilen mümes- 1ZM1R VE B. HASAN ALt YÜCEL fer piyangosu diin saat 18.30 da fuarda Milli piyangonun maruf spikeri spor-
lunmuı;lur: 

0 

• silim. mülki ve askeri iktidan eline B enim için İzmir, her Türk isin ol- büyük gazino önünde binlerce meraklı- cu Sait Çelebinin tatlı fıkraları, jestleri 
- Ankaradan çıktıktan sonra Kasta- almııtır. duğundan fazla bir kıymet taşır. Meslek nın huzurunda çekilmiştir. Bu keşidede arasında, otomatik kürrelerden düsen 

moniye, oradım 1nebo1uya dönüşte Londra, 30 (A.A) - General Dö- hayatıma buradn başladım. İlk hocal ığım bulunmak üzere idare tarafından davet numaralar neticeleri bildirilmiştir. 
Cn~kırıya uf•rnyıp lzmire geldim. Kara- gol general Larminatyi bütün Fransız Karşıyakadaki muallim mcktebindedir. edile..nler, hazırlanan yerlerde mevki al- Kazanan nıımareı:~ar 
~enız kıyısından AkdC'niz vahlnrına, hattı üstü va Afriknsı arazisi valiliğine Siyasi hayatım da öyle ... 11k defo bura- mışla;<Jı. ~a?rif vekil!, vali, kumand~, «9• ile nihayetlenen bütün numarnlar 

ütün bu SÖ) ]ediğim yerlere de umya- ve askeri kumandanlığına tayin et- dan mebus seçildim. Hemşehrilerimden belcdıye reısı ve partı ba.5kanı da çckı- ikişer lira, c5:t ile nihayetlenen bütiln 

-rn_k_· _h_e_m_e_n_ h_i_r _h_nf_ta_ ic;,;..l_n_d_r _u_e_l e_h_i_l m_ ek_. ~· r:ı;:;·~i·ş:.:•1!~~·;· ·;.:·~·:.:· ·~·.;· •;;•;;•;;";;;•;•;;• •;;•;.;• •;.:·~·~· ·~·;• •;.:•;;•;;• •;:;•;• ;; .. ~·~!!!!!!!!!"!!!!!!!!;.;S;O~N~U~2~f~N~C:;.t;..:.~:.:.A:;H:.;:.;f F:..':,:E;U~E~~~~];;iş~te~h"!!!a2.l~r~b~ul~u~n=m=u.ş~l~n;.rd;;;ı;;r;,. ~~~""""'"~ numaralar üçer lira, c08> ile nihayetle
nen bütün numaralar onar lirn, c875> 

Dü nkii resmi geçitte balı riyelılerimiz geçerken KahTaman ı~ulanmız dünkü gerit reımindc 

ile nihayC'tlenen bütün numaralar yüzer 
- SONU 2 iııci SAHİFEDE -

Maliye vekilinin 
şehrimize gel

ntesi bekleniyor 
Ayva1ıkta bulunnn Maliye vekili B. 

Fuat Ağralının bugiinkrdc tzmire gel
mesine intizar edilmektedir. Bir habere 
gör<' Maliye vekilimiz yarm öğleden 
sonra otomobille lzmire gelecek, Çar• 
§nmba günü lstanbula gidecektir. Bu hu
susta vilayete resmi malumat gelınemit
tir. 



SAHiFE 2 YENi ASIR artcsı 

lstanhul tevkifhanesin- j 

deki kanlı ka ga 
Dört mahkôm 

hast aneye 
a~ir yaraland , 
kaldırıldı 

6t.ıııbul :m (Yeni A ır) - Teı,:kif adlmında doıl ımıhkuıni. dıger uç nılı-
lıanede cereyan eden \'e Elfmklı Şükrü- kUm mangal :ıyaklanndnn mamUl şİi
rıi.in ölümi) le neticelenen knnlı hadi'ie- ]eri birbirlerın ~plamı Jar. n_ticcde 
nin daha geniş hır mahi)eti bulunduğu Hasan. Recep. Kadri, Yorgi agJl' suret
anlaşılmaktadır. KoJu meydancı!ığı te yaralanarak hastane) e kaldırılmı.ş
yüzündcn çıkaıı kavga esnasında sıl>ı- lardır. Recebin yara ı tehl1kelidir. Tah
knlılardan Hasan Recep, Yorgi ve Kadri kikata d \"anı cdilmekt d r. 

Büyük Zafer Bayramı 
- 8.A!)1AKM'I l mci A \'FADA - lıHrmcsi, ta))arelerimızm lçaktan uçu
halka mahsus olruı aksamı büyük bir se- u bu esnada rıhtım boyunun azında! ve 
yirci kütlesiyle bczeruni ti. Askeri bir motörlerle dolduğu, bu vesait içinde hu
intizam dikkati cdp ediyordu. lunanlar da ordumuzu çılgınca nlloşla-

Saat dokuz buçuk .. Cümhuri) et ıney- dıkları görülüyordu. 
danı görülecek bir manzara iktisap cdi- BALO VE FEı\lEH AL\ YJ 
yor. Ordu birlikleri, meydanda hn2.ırl - Zafer bayramı şerefine diin gece or-
nan y<"rlcrini alı.> or. Vali ve lzmir ko- du evinde bir balo tertip edilerek geç 
mutanı birlikleri teftiş ediyorlar. Erler "akitlere k dıır eğlenilmı". kışlalnrdıı 
eferi teçhizntlariyle ubaylar büyük üni- kahraman askerlerimiz bayram ynpmı -

formayla nazarı dikkati celp ediyor tır') Gect ordu mensuplnrı tnrnfından iki 
Nih yet 'nli 'ı.- kumandan tl"fti<1lrre 1 f ner nlnyı tertip edılerek L:iy ük teza· 

başlıyorlar. hür:I rde hulunulm tur 
TöREN RJ RDA 
Saat dokul.u kırk beşte, ruıl.:cri bnn-ı Dün gece .. u rda zafer bn.> rnını scre

donun çaldığı istiklal marşiyle törene fıne bü.> iik eğlenceler ) pılınış. yüzlerce 
baılnndı. Meydanı dolduran on binlerce havai fisenk ,, e çarkıfdelt \ kalmı:-tır. 
ki i sanki tek bir vücut, tek bir kalp gibi tenviralla park mükemmeldi ve Fuarda 
"MiSİZ, fakat uyanık ve diın dikti. Lüyük bir izdiham nazara ç.arpıyordu 

Sonrn genç bir Ost teğmen, Lay Ce- HALKEVLCHINDF. 
mal Gürlek küraiiye geldi. Kelimeleri ta- İzmir hıılkevinde zafer bayramı mıi-
ne tane kullanarak konu§mıya başladı. na cbetiyle muhtelif hatipler sÖ7. söy
Ba,Jtomutanlık muharchcsinin tarihçesi- le~. Karıı.rııka ve Bornova halkevle
ni canl ı bir ekilde ifade eyledi. 30 rinde tezahüılr.rde bulunulmu . konscr
Ağustosun büyük ınanasana, kuvvetle te- ler verilmiştir. 
barüz ettirirken dinleyiciler hncli3ini al- CECf.Kı ECLENCl::I..ER 
Xlf tufımına gark ettiler. Şehrimiz.in her yerinde ııcce ) nrısın-

Daha sonra iz.mir müstah\;euı me,.·ki dan şonraya kadar ı-~lenilr.rek hü.) ük 
komutanı aaym general l\llıhınut Bcrköz ba)"ram hararetle le id edilmiş. resmi 
kürsüye geldi. Türk koınutanlanna has dairelerden \"e müe rsderdt"n başla 
bir tonla konuşmıya başladı. 30 Ağusto- p('k çok evlerin de muh~cm Lir şckil
sun lurk ulusunun tarihindeki ehemmi· de elektrikle tenvir edi1mi<ı olduğu ch
yct.in gayet güzel, bilhas..1a kelime İsra· rülmü<ıtÜr. 
hodan kaçınaralc açık bit ifade ile an- KONULA. Çl-Jl::NKLF.H 
!attı. Ulusa tefekkür etti. Milli Şefi öv- Karşıyakada bir heyrt Atatiirkiın 
dü. G eneral o kadar vec.iz ve ],;udretli merhum \•nlideleri lln. 7..übeydenin met
konuşuyordu ki meydanı dolduranlar fenini 2iyaret eylemi.ı \C ihtiram vazi(e
~lar ve hitabt-.sini ürelli alk~larla sini yapmı!ltJr. 
karşılad ılar. Dün Atatürk hcykelıne \'e Bn . .Zühe> -

GEÇiT RE.SMl denin metfenine çelenkle,. konulınustur. 

Şimdi ordunun bıi.>ük geçil re11mı ba!i- - -·-
layord u. Tribünlerde maarif \•ekili B. Parti idare hey2tiııde 
Ha.an Ali Yücel vali. bcledive reisi. • , I! tti likl . d 
parti miif ettişi. parti reisi. ~im izdeki ve mu.:e ' erm e 
mebuslar, vili.Yet. parti ,.e belediye er- değisiklLlder 
kam Ye güzide bir kütle nazarı dikkati! Cumhuriyet h Ik parti i umumi idare 
celp ediyordu. heyeti ile 1940 senesi te(Ü$ kadro~unda 

P'.-yade nlayl rı. topçu birlikleri "e di- bazı deği ikfildt"r yapılmı~tır. 
ğer b ütün aakcri dizler tribünler önün- Bu meyanda, Cireııun mebusu doktor 
den geçerken. He:rt'cnn son haddini bul- Somyürek Kütahya ve Manisa, istnnhul 
mtqtu. mebusu B. Sadettin Uzaz '\fyon \ <" f..s-

Dik ve sert bakışlı. sağlam ) ürüyü lu k.işchir, Mardin mebusu doktor Riza 
askerlerimiz büyük bir tcvazüle geçiyor- ~·ent Muğla \ e Aydın. Yozr;at mebusu 
lar halkımız heyecanını zaptcdemiyor, B. 7iya rkant Burdur ,.e Dl!nizli partı 
aJlı:qlıyor, allc~lryordu. Bilhassa motör- müfctt~ılderine tayin c-dilıni lerdır. 
lü vasıtalann ve f zmirde ilk defa geçit Konya mebu u B. Tevfik Fil:ret Sı
resnıine iştirak eden tayyare dafi batar- lny ile Erz.rum mebusu General Zeki Soy
yuı p rojdctörlerinin geçişi. '\•e muharebe drmir parti umumi id re hrvt'tinde \ ,, 
latalannın muhabere güvercinlerini sa- zife almışlardır. 

. . . """ J 

TÜRK MAARİF CEMİYETİ 
Jzmir EGE USESt talebe kaydına baılamqtır. 

Tam tcşkillıthdır. Ve l.\1aarif vekilli~intt' resmi lisckrl muadeletı ta dık 
edilmi$1ir. 

VcRErLER AŞAGIDA YAZILIDJR 
ORTA USE 

Gündüz 
Lira 

Yatılı 
Lira 

60.- 200.-

Gündüz 
Lira 

85.-

Yatılı 
Lira 

T elefon Numaruı : 3947 16, ı 7, 18, 24, 28, 3 1 

Acele satılık ucuz motör 

So~uk hava ile çalı~ır 16 beygir kuvvetinde lngili7. mamulatı Campbell 
markalı müceddet bir motör acele satılıktır. Taliplerin Büyük paşa hancısı B. 
Sabriye mürncnatları. 1 - 6 ( 1798) 
~ ............................ aa .............. ,.:zr.z.zDl!:.ZJa7.JtYızz7.Ain 1 rVRK MA.ARJF CEMİYEri • İZM?R r ALEBE 

YURTLARI-
KIZ XJ\LEBE ıruımu 

. Knrnntinn Köprüde 68S numaralı 
binada .. 
Kız lisesine, Tic:Arct lisesine, Kı7. 
enstitüsüne, Kız Sanat okuluna 
d vam ~t:>n kız talebelere .. 

F.RKEK TALIIB.E ~'URDt: 
Birinci Kordon A lsancak \'npur iske
lesi yanın~ 320 NoJu binada birinci 
\'e ikinci Erkek liselerine, Ticaret li
sesine, Bölge saıuıt okuluna \'e orta 
okullara devam t'd n erkek talebelere 

mahsustur 
l - Ka} ıt ınu~melesınc baŞlnrunı.ştır •• 
2 - Kavıt için talebe yurdlan müdürliığline münıcaat edilir. 
3 - TalcQenin ia~e. mütalaa, terbiye, inzibat \'t' disiplin işleri, Liselerin 
nrnidır .. 
1 Yuı-d ılcrc tleri çok t'h\·endır.. TELEFON : 2920 

25 '>(l - ~7 - 28 - 29 - .o 'll 34:,.t (1747) 
n=vOTl'~-..eırET-s= sn· scn 

ebuslarımız 
Karşıyaka 

Halkevinde 
-*--

HaJlıı d inlediler, 
bayram merasinıinde 
bııJunduJar-. -·-1zmır mebusları Bı:nal Artman. Ka-

mil Dursun, Rahmi Gökcn, Nazmi İlk
er, Mehmet Aldeınır, S: deltin Epik:nen 
diin Knrşıyakaya giderek halkevinde 
Karşıyakalılar ile tema !arda bulunmuş
lar \'e ınahıılli temennil ri clinleıni,.Jer
dır 

Mcbu larınıız a) nı t..1.ımmda ZJfor 
bayramı münas~bctiylc halkevindc ya
pılan merasime de istirnk C\ lemi-.ler-
diı· . --·--iz mirin kurtu-

luş bayramı -·-Bu sene bü]lüiı törenle 
tesit o!unacaJı ••. 
V Eylül lznurin kurtulu!5 bayramı bu 

s2ne her zamankinden biiyük mcrnsiın
le tesh edılccektir. Bu husu t.1 zen~in 
bir pro~nıııı hnzıı·lanmıstır. 

* 
M.'\LUL GAZ1U:RF;• 
Ordu ııı.-ıluller birlil'i lzıııır sub~c:ı rc

isliaind--n. 
Bu ~ene iz.mirin kurlulu<: ba\'rnmı 

büyük merasimle tesit e il~f'kfu.. Bu 
kurtul~ ve 12fer bizim temiz kanımızm 
\'Ui:'nllnıuştur. Ordu maltılü bütün er
lcruı \'t' subayların bu bü}·ük bayram 
alayına iştirak için şf mdid"n h::ız.ırl:ın
rr.nhınnı rica <'d riz. 

* 
istanbuJda ~apdan 

merasim 
t .. truıbul :!O (Yeıti A ır) - 7..afor bay

ramı münas .... betivle yapılan resmi geçit 
<:<>k he}·ecanlı oldu. Binlerce hnlk as
kerlerimizi ~ddctle alkışlndıl r. 

- -4--
Edirnede tarihi 
mezar taşları 

bulundu -·--Bu ta~lar, matbu es~r-
lerdeki Yeniçeri ala· 
metler inin ;vanhşhğmı 
nnevdana cıkardı .. 

F.dırnt". 30 (Ycnı Asır) - Tarıh ,,.e 
ııimari bakımından mrvcut büyük Turk 

t"rlt" ııı • mtivn.ı:i olarak Edirne kahris
uııılar•nd<l tarıh \e ııanat bakımından 
çok değerlı taslar bulunduğu t<ıhiıkkuk 
etm~tir. 

Yapıla., tetkikat ııetıce!lindt" tnrihımi
zi nydınlatncak ve .) ni ~amanda milli 
anat Lakımındun da çok İnce ''e güzel 

i lcnmi kabir taşlan bulunmu~tur. Bil
lınssa Y cnıçeri F.dirnt'sinin nlumetini gös
tc:-ren t şlarııı t" ine hiç bir yt"rc' · rastla
namadıS:ı ve laoıların iizt'rinde tesaduf 
edilen Yen içeri bölüklerinin alametleri 
(snnc.1klıırı) imdi.>e kad r matbu eser
lerde görülmiiş olan Y eniçt'ri alametleri
nin yanlı~ oldu~unu meydı:ma çıknrdığı 
tnhakkuk etmit1tir. 

Bu tarıhi tn lar Edirnt" müzesınt' nnk
ledilmis, fütehnsımı Ru11tem Duyuran 
tarafından taslar üzerinde yapılan ince
lemeler sona ermış. hunlar mukemmel 
bir ttl!nife girmi tir. 

Müzeye n kledilrmı.) ecek dı~er tas
lar da Edirnenin büyük ve t rihi kabris
tanı olan Tatarhaniler kabmtaruna nak
ledilerek rcstörc eqilecektir --·--
Milista yeni tü-

tün mahsulü 
çok iyi 

Mılas 30 (Yeni Asır) - Muhitimw:lc 
yeni tütün mnhsulı.i diğer senelerdekine 
nisbeten çok yuksek rtınd'!Jnnnlıdır. Bu 
sebeple zürrnın salışlnrd:u memnun ka
lacakları l..-uvvetle ilmil edilmektedir. 
Zürra, ma.hsuli.ınü işlemede çok dikkat 
\'C itina gö t.erınektcdir. Havalaım tütün 
zir.ıntine çok mi.ısaıt safhalar arzetmcsi 
de ncfa! ette funıl olmu bulunmakta
dır. 

Milas knza!,, tütün rekoltesini bu se
ne hakikate en yakın bir görüşle 1 mil
yon 200 bin kilo olarak tahmin etmek 
mümkündür. 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak \'npur iskelesi iıstündc te

m..z. ucuz ve lüks 

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

~ ,. Viya a 
·-· 

"': 

Hava Kurumuna yüzük
lerini teherrü edenler 

..... ~ ........ fer ansı 
'll'ran~ilvan~a d ô,,,I 
rü~et eden bir ""' 
maftJıeme htdind~.!!:4 

- : ·.sTAHAFJ 1 im·i SAJlffV" 
rındııdırlar. L jr ti 

l\I •sel<' cidden \ok ('<'tin 11 

almıstır. ıioı' 
.~ay<•t Jtoımınyn lmr::ırındıı ~~ 

nınır, hnrhi ::öze nldınrs.., ."''· ~ --------------x~x----------

Nqan yüzülılerini Haua lıurumuna te'berrü 
meJı cereyanı salla sını genişletiyor-x., x 

et- !etleri biiylc bir h.-ırbc scrırcı ~ 
lnr .. Yıllardan heri l\facnrta:..~ 
ri s(iz.ler \ardır. 1ocarlnr ::.;?, 
den miiznherct hllcbindc b~·-=--~ 
dır. Alman~ n • ta rlarn mu~ 
lemck sciylc dursun. JtoınJlll ;;;. 
yüzden dnhili bir kıırg salı~~ 
mı hile Miycmez. Çünkü bu ' 
tc normal h:watın sarsılınası~~ 
müteessir olncnk ohııı 'ine ~ 
dır. . ~ 

Nişan ) üzüklcrmı ha\·a kurumuna tc- retmeni B. Salahitt:n Çitay ve c~j Duın
bcrrü etmek cc-reyanı şehrimizde de sa- lupınar öğretmenı Bn. Ali.re Çitay, el-
hasını cenişlctmeğe baŞlamıştır. Bu hn- hi tüccarı B 1 'eşet Yıldız ti-
miyetperliği göstereceklerin yekünu ~k sc . . ·. ' .•. 
knbank olacağı tahmin edilmektedir. carethancsı sahıbı B. Hamdı T'oru, İs-
Aldıgımız m:ılumala göre şehrımiz hn- tikini okulu öğretmeni Ahmet Bekin Ye 

\"a kurumuna nişan yüıüklerini vermiş eşi, Dumlupınar öğretmeni Bn. FNhun
olanmr arasında Talkilik orta okulu öğ- de Bekin \•nrdır. 

Bu itibarla Vil nnadn kunıı-.' ..i 
kcmcniu knrnrı merakla be......
değer bir hadisedir. ~ 

M "/ k ·ı · · t • b t Her lınldc itaıya \c Aluıail)" ti 
aarı ve 1 ının g aze emıze eyana l bahasına olursa olsun l\tncarW' .. 

x ~ x ıııcnlcri ıncınn un ede bilecek ortJ N 
- BAS'fAl~.r. 1 tN<:i AH.İFEDE - tün ihtiyaçlan, kendi ihtiyaçlarına çnr i bulmnk için nzami P,.., 
1ördüğüm muhabbet ve teveccüh benim cevep vermek mihveri etrafında iş- göstereceklerdir. 
için bir minn"l vesilesi okluğu kadar «a- 1i b' · fabr!'- -ıd s·· 1 Muvnffnk <>la bilecekler mi? ...:.ııı ~ 

:r yen ır ınsan UU1a ır. oy e Bugu"nkt'ı' , ... ızı·~·cflen' t- ·1·•~aC1"....-
lı mak \'C faydalı olmak için d ... kıymet- • la--''-la if · kü' ''k ,J ıı:AU- _..ar 
tar bir SC'b('ptir. yelifeD ve a ea& n vaz eyı çu \'Ct tehdidi) le de ktıbul etti~ 

KÖY ENSTJTOLERl c~ss~leriyle kıyas .. e~ilmiyecek bir sait h~tlundu~u için ınm•affa ':fiııı/ 
cıddıyetle yapan koylu çocuklarımı- mallerı ndcnu mm·affakıyet Yeni kurduğumuz köy oı.stıtüleri tam 

bir faalıyetle \'e bur .. lnı·da vazife almış 
arkadaşların l"'kdire liyık dikkatleriyle 
ışc başlamıştır. Zıyaret ettiklerim ben
d" bu kanaati ciddi ı;urette hasıl etmiş. 
tir. Teşrinievvel sonunda alınacak 3000 
taleb<: ile b abcr önümüzdeki ders vı
lında köy rnstitülcrinde GOOO köylü Ço
cuğundan mlirekkc·p bir kadro me\·cut 
olrıcaktır. 

Bn ıniiesscsclerdc nasıl çalışıldıgını 
anlatm:ık için j!Ördügüm . u manzarnyı 
siiyliyebiliıim: Bir kısım çocuklar atln
n timar ediyorlar. Bir kısmı ahırı temiz. 
liyor. Bir kı mı tarih dersinde F..skitle
rin 1\foarı istil:ısmı anlatıyor. Bir kısmı 
tabiat bilgi i dl'rsind • Gcliocijiin :ruısıl 
bir bitki olduğunu, tarlalardaki -zarnn
nı bundan koruıırn.ı çarelerini ö~reni-
~oı·. 

Bir kısını kısın yi~ ecekleri Lühananın 
yaprağındaki kurtfarı Cildürmekle meş
gul. Bir kısmı ho::uJarının evlerine çalı 
yapmakla uğraşıyor. Bir kısım o gün 
) irl'CE.•kleri sebze.vi :ı~ ıkl.ııruıktadır. 

Bu mü~aeseler bir arı koğanı 
halinde t am bir aile görünü~iyle bü-

MAJIKEMl~l~•:RIU:: 

Evi yaJıarnlı ilıti~arı öl· 
dürineJı isti:yen itim? 
KemalpaKa kn2.&S1nd-. 'ebi mahalle-

mde oturan Halil oı,:lu j 3 ya~mda Hu
"leyinin )npmnktll oldu~u oda k.ıpısını 
iple bağ) ına \;: \'<' eı. i ate e "ermek sure
tile ihtiyarı öldürmcğe ıqchhüste.n maz
nun \"e mevkuf Mrhmct oğlu \li Ünal 
hnkkındd.i da .. ayn cbriıuiz nfarcr
za mahkcın·~inrle huıılıınmı~tır. 

Dün ına! ·. ı · .1· Onal. kendisine 
İ.! nat olunan bu f;"lin fnilı olmndığını, 
zahıtad v,..,-•· rn;ı muhtC"vİ olan 
ifndeyi Hnln:uui ı Sule"·m nın t .. Jkinile 
vcrdi~İ•lİ, ,.., .... m.ıfih evi ı • men yanan 
Hn"'ımın z.ıır .. ı - ..... oclı-mek ıçin Süle)
nıanın l>n~ka•<1 dan borç parn almak su
retile krnri: .iı•t" 'erdıği doğru olduğunu 
söylemi tir. 

Bıızı şahitler dııılcııılm~. diğerlerinin 
celbi için muhakt>mc tehir edilmiştir. 

Bir misafiri dolandıran 
mevJıuf-

•· uar mtinruıebetile H taydan ehrimi
ze gelen Ömer Alpgutu saat satmak su
rctile dolandıran se:n•nr koltukçu sabı
kalı Ahmet oğlu lbr him me hut suçlar 
kanununa cörr heını·n mahkemeye 
sevkedilmi ,.,. tr,•kifine kame veril-
ıni~tir. 

• • .. • '11 • rindcn daha km•\·ctlidir _ AfJ 
2.ın yarın yebştırecegı nesı en t a - HAKKJ ocAJ'Ofl' 
hayyül etmek çok küçük b ir fey • 
değildir. z r - - . - - oı' a1er pıyang 

ORTA OKUL lŞI..ERt c:. • Jt 
Bu sene tzmirde vaki olacak talebe I' Uarda mera$tfl"' 

mUracaatini kaı·şılamnk için tedbirler k •Jd · 
alınncnğı tabiidir. Yeniden okul tesisi ce l l ·--" 
me\'%Uubnhis değildir. Bu sene ancak - BASTARAFI 1 iNCi SAfflP"'" 
mahallinden bina ve levaz.imi temin edil- lira kur.anmışlardır. ~ 
ıniş mekteplerden Mustnfn Kemal paşa- Biner Lira~ 
dn.~·c 9öııezıdcki orta mektebi açabil7- 25111 110951 95983 6".>BSG ısoı9' ~ 
eegı1_ Es:ı5cıt ort.n okulların nasıl bır 59747 165199 137G90 "56739 ~ 
tertip içerisinde açılacağım yilfi.yctle.rle 197656 196129 2"9798 ~ 95398 ~ 
temas ederek teshit ettiğimiz ve Maa- 243764 209085 6iİ 78 107747 z~ 
~ ~u~ından ~cçirerek. tasdikini al~ı- 91658 98910 129621 8W40 29101B 
gımız 1ısteyc gorc tanz.ım etuıekte)'lL 2H6702 132495 70890 
Hiç bir suretle bunun dmn;ı çıkm1yo- 2000 Li~a ~ 
~ .~ 

KIZ ENSTlTOSü 90263 280989 26261 4 19690_, lf" 
19S 144 7280 93432 140:;,1190 Henüz tanuım olmam~ bulunan İzmir 

kız enstitüsü binasının inşaatını ikmal 5000 Lira Kaza 
için &ş .. ·cknletteıı müsaade gelmiştir. 202?81 61970 _ _u/ 
Buraca keşfi hazJl'lanıp tasdik cdildikteİl Bü31ülı Jlırıand~ 
sonrn inşaata başlnruıcaktır. Bunun için 10,000 liray ı 62562 numara~ 
\•erilen tah.c;is:ıt 33000 liradır.• 

POLİSTE 

Aliağa nahiyesinde 
bir PCIJı'CL. 

ienemen kaza.sının Aliaga nalnyesi
ne bı ğlı Çitek köyünde Hüscyın Balan, 
karıc;ı Mustafa kızı Meryem Balan ve 
kız kardeşi 18 yaşında. Elif bağ çarda
ğında bulunduklan bir .sırada nynı köy
den Hnlil oglu Seyit Güldiır \'e Rizn 
oğlu Büst-~ in Yıldırım ile daha iki ki i
nin tunrruzuna uğrnmışlardır. 

Miitearrizler Elifi zorln alıp knçırmış
lardıı-. Zabıta kendilerini nramaktndır. 

Bir hırsız tutuldu 
Dolaplıkuyu me\•kiindc sakin dilsiz 

Oı:nınıı oğlu sabıkalı Ahmet Cilasun, 
aynı ın.aluıllcden Arif kıı.ı Habibenin 
c\•inden bir çift iskarpin. 1kiçcşmelikte 
C::ııngöz sokağındü Hüseyin oğlu Cema
lin evinden de çamaşır \•c ayakkabı çnl
dı~ı iddiasiylc y kalann11şt1r. 

Dayalı atmışlar 
fo.:,_"l'e(paşnda oturan nrnbncı Hasan og

Ju Hüseyin, komşusu Muharrem oğlu 
Ramazanı clöğdliğli iddia edildiğinden 
y:ıkalanmışt.Jr. * Beyler sokngında oturan Osman 
oğlu Halil Bozkurt hakkında karısı Nu
riyeyi dögdüğü şikayet edildiğinden ta
kibata başlanılmıştır. 

mı§hr. ~ 

20,000 lirayı 172517 nu"' 
zanmqtır. ,1,. 

60,000 lirayı da 298,454 ~ 
rafı bilet kazanml! ve bu ;J 
kqidenin en son numarası"' 
etmİftİr. 

TAi.ti 11 .ER K.lMLF.R? ~ 
60,000 liral ı kauman biletin . 

ı·i lstanbulda \'e Trnbwnda, 20 l>İ'_J 
yı kazanan biletin hfunillcri ıstı'/ 
ve Fethi.) ede, 10 bin lira} a kaza~ 
tin hfimilleri Ankaradn, S bin ~ 
znnan biletin hamilleri de tstaı' 
Tarsust.adır. ti 

Küçük nuınaralardaıı hır ço~ 
hiimilleri İzmirdedir. __../ 

Ankara rady~ 
---~.---

BU G V N I 
j. 30 ProKrnm ve memleket ti" 

ayan 7.3S müz.ı1c (Pl.) 8.00 .Aj--~ 
berleri 8. 1 O M' kadını yerıı~__.,. 
8.20 - 8. 30 müzik 13.30 prol'~(~ 
memleket sant nyarı 13.35 rnü~ ~ 
13.50 Ajans hnberleri 14.0S L 
18.00 proğrnm '\'c memleket ~-t~ 
18.05 müzik (Pi.) 18.40 müı.ık '"I.. 
caz orkestrası 19.15 müzik ~~~ 
19.45 memleket saat ayan ve A~ 'ıf'1 
bcrleri 20.00 müzik fııstl heyetlSO, 
konu!'!ma {günün meseleleri) 20· ~ 

İlıi tevlıif llararı daha Bıçalı ta.şı~ormuş zik alaturka 2 1.1 s müzik Bee' ı!;J 
Esrar tın ktan suçlu Yaplc.ıoğlundn tkiçe~melik caddl'sinde seyyar satıcı mehtap sonatı (opus 27, 'o 2 ) "" 

arab cı li oğlu Arıf me,.hut uçlar manav Ahmet oğlu Keınal Atik'in üze- konu~a (radyo gazetesi) 2 t. .4S ~ 
mal-ıkemesince sorgusu yapıldıktan sonra rinde zabıtncn bir bıçak bulunarak alın- rndyo salon orkestrası 22.30 J11~ 
tevkif edilmiştir. mıştır. sant ayarı, Ajans haberleri: -•o'~ * yvalıklı lbrnhim oğlu Mehmedi (fiatler) 22.50 müzik radyo ~,,,. 
dolandırmaktan suçlu :ı.bıkalı Emin Ba- muhakemeleri yapllmı!J, her ikisinin de kestrası proğrnmının devamı )..Jıs (~ 
sar ile lsınnil Ynzgınııı asliye ct"zada tevkifine karar vcrilmi,tir. dalgn postruıiyle 22.50 konuşın• ~ 
---------------- bi dillerde yalnız k1sn dalga P°' 2,"J 
İzmir Turistilı YoUarı Mıntalıa ,:,... 23.10 müzik dans müziği{ Pi.) ""' muuiirlüğün- 2 3. 30 yarınki proğram ve 1::.,--A 
den: ~ 

A - Pd:rnrlığa konulan iş: Mukavelesi feshedilen İzmir turistik yoll.uı 
ıı~şaatından geri kalan Cüz~tyalı-lnciraltı ve llıcn şosesi o+ooo - 6+500 
kılometreye kadar olan kısmın inşası, ikın~l etmek k~if bedeli ( 12126) Ji
"' (36) kunıştur. 

B - Keşif evrakını göremek isteyenler turistik yollar mıntaka müdüdüğü
ne müracaat edebilirler. 

C - Pazarlık l 2/Eylül/940 Perşembe &Ünü saat 1 1 de vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 
E- Muvakkat teminat mikdan(954) lira (48) kuruştur. 
F' - i tekHler pazarlık tarihinden en az 8 gün ev\·d müdürlüğe mürac atla 

bu işi yapabileceğine clair ehliyet vesikası almağa mecburdurlar. 
30 s 3429 (1769) 

Bugün matinelerden itibaren 

EL HAMRA 
1940 - 1!)41 mevsiminin iki büyük fılıni 

1-BUYUK ATEŞ 
f'HARl...ES LAUCHTON 

2-MADAM ve ŞOFÖRÜ 
CONSTANCEBENNETT 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aıııııııııeıııııtııııı ı 

Sennslar: Mndanı ve Şoförii 3-6.30-10 Büyük Ateş 8,45-8.15 te 
Cumartesi \'e pazar ı::ünleri 1.15 te l\hdrun \ C Soförü rnmi ile ba lar .. ·-

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

Fuar 
. münasebetil!ı 
l zmiri sercOendircn missfir1 

hoş ~eldini~ 

Ke.=:iK:A~ 
kolonyal~~ 

ıııc hurdur, hnttu iiziimü, inetrf 1 

ffiiii eczanesi" 
DE ziı• ARET EDiNlt. ~ 

H em cczucı Kenıal Kiamil ile ~ 
giirüşmü , hem de kolonyal•"' J 
lan görmü olursunuz. 1' .... 
Zarir şişeler içindeJ 

.har çiçeCi9 Altııd""'~ 
~Gönül, Limon çl~ 
: Zümrüt damlası, ~ 
~hatıra, Yasemin, ~ 
:Fulya , Akşam G_.,,, 
~Leylak .. 
=·······················&••········ 



İ7.Mfn ~l('f r f t 
T C"APF;T Mr M.~RrxCtTNDAN· 

Bu - .,. !'\JH\ !\f'~HAIM~ MAliAr -
ıbr ı.tbıtıı l ı ın hk 

nı edilnı k üze " ıa t. .ıf' 'e gere ~ makanmtı sair ~ r ' c- cşha_.-..a 
ıaya ınezun kılın rl' (,ı.kurıl. ı uret \ cyn hüla'>alara sırkct namın vaz'ı irn-

Madd .ın Z.C.\ • • -· -.r J d l e f, tt " •u ... fill'a=' ımza c ı mesı lazımdır. 

r ıkinde, L unaıı ~u 1 ~ ~tlerin !:-alahıHtlc-rı; ld. rt: Mt:>clıı;,mn . .ılalııyctı 
dart rrıto lıs.nl' n . ~ 1 1 ' ,uzakcre tahtı kar ra .ılınak 

}uı w filrkct 1 n ıu ~ -ı ın.ınsu~:ı vermek Vt \cıdığı \ekill tın .t'raıtuu 1a
Idctl"(> lnt' lı 

1 
,. urunuıı ı•~ tı ıda:-c nı tesbit etnwk. 

l>Or~ b,!'_ e mum' ipli" · 1-a .ldtl~ ka · •·m ~ır,.:;et umuru Jı,ıkkında tanzim cttiklcı; ra-
Ya a~emı kah~l ~ 'C ~ r:ı•· l• s<•b ve mevcudat defteri hnkkmda kabul 'c
~~ısinin zı,nınctinf:t~t; 'c hadt:lmiinakaşa :yemden tanzim Ptmck, idare 

tara almak , l : u "- • ne5u) Yt'tine karar 'ermek, anıortismanlan tah
~ecllsı i'ızn1.ırıyle ~1 a} 1hl f <!ı~ C:Ck. tcmcttüat hi sclcrini tesbıt etmek. idare 
hak Ve .)t>1·.!.eıine d ~urn .T)J.rrı ıntıhap ve lüzum gordüğü takdirde buıılaı·ı 
lis kı huzuı \'c 

1 
.~ e~ "ıını ta}·i~ eylemek idare mt'cli i Uuısuıa verilecek 

t• i:ıasınıu en~l~~d plc n' 'cnl~k ta~ıs~t mikdannı tesbit etmek, mcc-
~~ihaade ıı. ve ad c. şar;;cn mcsande ıstıhsal etmesi J:lı.ını gclcn hususat-
YlllteUn cmvar emı ıta::ı hakkmda karar vermclc. 
~akdine ın~S:~'" 1 ."'nlı:u~esini terhin wya tah\ilfıl ihracı !>Urctiylc is:! tnUtedaıc nızn l' <!1ıl'f'k. Idareyc veya esas mukavelenaınenin tatbiki
,...,} hustısattır anıcı -r.ii7:nlcerntfa mevcut mesai! hakkında karar \•ennek 
~dde 61 _: Blan 

Yle ınu"'dur· le ı:onuıı t.ısd.ikıne dair olan umumi lıe~·eun kararı meclis Qllda ı....._ r ve m·· k. l . . ~ 
ı.11.-- ~ cihetler ın :kil ura .iP cnn ıbrasmı da mutazammındır. Ancak blan-
~nun 1asdiki il cs.d 1 knmuş ~·c}'& blanço yanlaş olarak tanzim edilmiş ise 
istim~~- t e1Jniş ~l~:~.lre hey:tı ~1ar~ylc ve müdürler ve mürnkipler ik
lar--:-uıaan nıukadd b{.r. M~ttkiplenn vermiş olduğu ı-aporwı kıracı ve 
u~rny~nd em a'1~ tle hl"Sabatın kabulü hakkında wrilcn karar-
.. ıecıde ~ ur. 

de ınn .. ft1. - llisscdan>.n -ı.- ı · •·-d 
Macıd;~eresi e.,,.,.,~a • h ~u~en <ı üıuı ar oldugu mesü;lin umumi heyetler-- - ....... , a akın ~ · : .... : __ , d __ , 

rı. . u.ı - Umumt '--· ·~:.nı ..,.LUWU c cmc;c..ıer. 
~etin veya serma . •""'Y\!~te blnnçonun tasdiki hnkkuıdaki müzakere eksc-

:e on beş j:Un so yeı ;ırlı::e~ ond.-ı birini temsı1 eden ekalliyetin talebi üze· 
~1-ı;. ilbu i.k.in:::~~1·~che ikinci içtima içm vaki olacak davet alelusul 
n tahld hUSUsunda' a:r.a_ ak:allıyct tarafından mia.akcreniıı digcr bir 

0;:.:vvelce itiraz d·t VEki olacak talebin muteber olabilmesi iç.in bHinço-
lla •lazımdır. e 1 rn noktaları hakkmda i7.ahatı mukte7.iye w•rilmemiş 

Q elde &ı - Um • '"'~-~ ay ıarfında şirk~ •ack;:t kararJnn alcyhiııc tanhi sudurlarmdan itibaren 
v/et ~de ~er eı.iniı\ b~u~uğu mahal mahkemesinde umumi 
Yeti ~ 'l'@'Ybıi istiınalıraz.~ tesb!t ettirilmiş olmak şartiyle muhalif kalan 
daV:rıne karar verilen .~ ml.l!.tıad~ ~ilmiyen hissedarım ile şahsen mesuli-
An~· 1 :ırc. mecl151 flzası ,.~ mürakipler tarafından ikamei 

d'-l 111111 ışbu dAvaııu · · 
ınes .. ı..:1 ... olan lftaddı 1 c;uha'kietlc yapıldığı tahakkuk cttigi takdirde bu yüz. 
bir ~let. ~ ~ i 1-8rar -ve ziyandan itiraz <edenler müteselsilen 
~idare ınecı· .0l :r:ıahkemece '"erilip iktisabı kat'iyet eden ilirnm 

;· ti - Adi ~1 ~hal tescil ettirmeğe ıncburdur. 
_.llallela ~ ~ gal•ri muayyaı biı· ue\'i hisse senedatı 
.,;:;• ,......._ olalaameaa olmak ü~ wnumi heyetçe itiibaz olunan ka
~--~ ı;;;tJ;1~·. h~sse ~edatı cShabının '51 inci rn:ıdde· 
~ 8=d ine ..._ bilıc;hma ıttibazı karar ederek taS\ip Ye mu-
~ :e.tbr. vabestıeJ.ir Bu .içtimada dahi Ticaret vekaleti komiserinin 

~ •-ı.u 
el id.re ~ ~ .ı:ıuQ,,'elenaıne maddelerinde icra edilecek her nevi 
k; 1~..ı GID ~ Tir:.ret ı.-eklletine ta9dik \"e sicili ticarete tes

tlılı: L.._ - et - tıa.a.1 ..___.,,_~ mer1 \"e ınafiı: olur. 
~ ~ ~ ;--~ ~yler el bldırmak wretiyle ı.-erilir. An-
~ \iı- ._ '"-.a.ı •acm ~1 ~tikleri sermayenin vnda birine malik 

.......... ~- - M.; :nuııc~alebi ~.ne reyi hafiye müracaat mecbtuidir. 

...... -nt ~ tnw:alrlp :raporları ile :ıı;enelik blinQOdan, 
!'lllı. '-.ınt "- JJdWarı ~ ':ehe~ mezkfu-ede hnzır bulunan hisseda· 
~1111lunıt he,etiıı . -'~ mubcyyin cetvelden musaddak dörder 

~etine ırsaı .ıton ıçtıma gününden itibaren ıııhayet bir ny 1.arf ında 
'e tevdi kılınacaktır. 

~ .l\LTINCI FASIL 
~ • _ Sirk.eti llrnhab Sene\iye • Me\'cudat 
~ ~ ~ SP.nri hesnbiyesi kanunu saııinin bidnci güııüııdıen 
.... ~ .,.;. ~ g\inil hitam bulur. Fakat birinci hesap 
.-...; ~ lhbt!ıı SU...>-eti kat'iyedc ıcıekkillü tarihi ile o sene· 

._ ~'it - ~uncu ~ü bc)•nindelci müddeti ihfü·a cdeceklir. 
~ ~ 1etimaı '!C ~ene deftm. blinçıo 'kir ,.e nrar hesabatı 
~ ~~ bıtbikiQe idıı ~ olunan günden laaknl bir a}• cv):el ınüra
... ._ -nte ~ 1lnn~ur. 4bu hesabat idare meclisi tarafından 
at.ıa ki.o ~ 4İıbto~ J:üssed.~ran yevmi içlimaa te'kaddüın eden on 
""1 ~ _._ ~ ez.ne muracaatle meYcudaı '\'e mü\'Uelle defte-

"'e 'bir tlttretini ur:~~:·u mürakiplcr \'(" idare meclisi raporla-

~ Te 'YEDİNCi FASIL 
te ~ h 71 - sır~Jtuatan sureti taksimi - ihtiyat ak~i 
1ıernctt~a~ hangi .:r ~~arifi umumiyesi ile baınukavelcname mi.ıdüriye
~~ tahsis edilen e:t:e memur edilen kimsclere umumi veya husus'i 
h!Unde ::~~. e veya tef :-iki Yiizdele: ve muhtelif amortimıan bedelleri gibi 
~ b&aıii'"lll\ olunan ~ -:necbun olan mebaliğ ~rketin hesap senesi niha-

Bu 'Utetı:an badetten7Jl ~1 bvcudat ı.·e muvazene defterinde tesblt olu
!~l& y hlsıı olacnk di i lan rnikdar 1emcttUat1 snfiycyi teşkil eder. 
s-iy : ilzde 5 i ihti s:: ı ternettüün : 
~ : ~e 10 ya.t akçesi .. 

da tahtın 1eltik edildik:~ rnUc.~ ~isselcrine ait temettü hisscsı, 
"ada YaııJı 0hıntır. Juı.a~ :ı::mra. mutebakisi hisse senetleri sahipleri arasııı
edil~ !ie\nde ihti~·5 ~ sse. senetleri mevcut olduğu takdirde geçen Dk
~e hali~ lieneüer··~<;e~~c 1?ilessis1ik hisseleri ayıı.ldıktan sonra itfa 
""'IYe edil 0~cak kad~; b ... J> • ıne .işb~ hisse senetleri kıymetinin yüzde sc
olunur. dikten sonra m··:·m10~~~arı buincl hissei temettü olarak tefrik ve 

llnııllnıi b · 1' c a ısı hissedar ile Juisan~ sahiplerine tevzi 

~ b:~_karariyle idare 1 lisi ~ y 

ti e ~d· 1~ te-.zi ol b"lec Y· ~gına \"e şirket :neınurlaruıa te-
Y~t ak~ o Unacak k.'lruı ~na ı ecegı gıbi, hisse senetleri \'e juisans sabip
~lindUr 0larak tefriki ,.. .ımncn .~e~a tamamen fevkalude veya hususi ih-
~ 12 ·· v la tevzıuun müteakip senelere tehir ve taliki de 

~\'iy~.- :- Senelik .. 
~~ kifa., t len.ettuatı Eafiy b" · · L: ___ • •• •• ~~ ,,e etrn~y· tak . e ırıneı ~ı tcmettuun tamamen 
~ rnuıealtfı> hiç biri rnü~ h~irc:!e Y~lmz mevcut temettü tevzi edilir. 
ıJ..~ tal &eneler terr~tt.. nın şırket sermayesinden ikmal edilmesini 
ola~ 73 ep ~- uatından evvelce tediye edilmiycn mikdann 
..:.~ - Uınurnı ~ lenıett · heyet bir d · h '-, ~uıt.:ı Uatı ~ve~~ b· e\Teı esawl e zarfında hasıl olup tevzi 
gt "8dde 7;-ıe ihııYat a~ t kısmını ı.·eya tamamım scnei fttiyeyc devir 

"asttaları_-Teınettüllta .. cn° a~.k }'!fri~ edebilir. 
Urnurnı he ~ Ve ne Şckild • e~yenın hissedarnna hangi tarihlerde ve han-
t--._. M:t_ .v.,ı ..... 'L_ la ~ 1l'S\'lye olunacay "d mccl' · · tekl"f" ·· · ""~ :~ "'" ~rllt'. ~ t.ı gı ı arc ısırun ı ı uzerıne 
4ı..~ ; 5 ~"'~t istird;· ol~Dll esas mukavelename a'hkamına teriikan 
~ t~ ?.1 ıncı =nat\(le ~ 
-... ~~den bA.a] ol tnucibınce temettüatı :senev:iyeden mUfrez me-
~ ~··-~ ~ bt~n ıd!1 

1 
ihtiyat akçesi ~ketiıı muhtemel zarar-

~ we .~-um · ı& o t.tnabilir 
'--=-__,., ~ -.ıı..a ~k olan mebu.~ . L-t . • .• d . • 
~~ ~ ~-eye baliğ oldukuı ,-.; ŞlrAC ı.ermnycsının yuz c yımu 
~~in rn·L..1 ki bu nıikd.--:ra bal' w artık ihtiyat ak~ ifrazına devam edl· 
~-~rı lf!!l~uı <:d ıg olduktan mnr.ı sarfiyat icl'UI ile ihti)'lll 

,: ~dde 76 ecek olursa tekrar temettüattan t~·kilat icra ..oy_. - h:_ 

.. -~~""'-~ ~Jatnun ihra lba~e 77 ~ kıyınt't ıhti t ~~ ! i'tlletleri kıymeti rnuayycnesindeu 
hı <aııe ihtiy.; ~tin~'" e~~wsıne ill\"e olunur. 
~ ~ kü~et e~~ayı tenakus eden sennayenin ik· 
;.JıtU ~e. 4& _ ı:J İe\'Zi oib.JnaıYJJl.2..g. urann tamamen te1ifisine kadar 
~ 1atib~ f .. ı. Yat --...:-.ı lıllali ~l~ -ıv~ ~-e, Y'C Vekiletizıin muvafakati altmda Devlet 
Pe~ .. ,..-.~1~--:-" Ht bu t<dn-iller dereces"ndc .r-· ~;.. ---'- 1 ~~ J.hü~· ı -a b ... ._cn uK;.DAU 

~ e ~ Yat akçesini idar . .. 
hu t.e~ ~· lL·uıa W:: ~eli. mwıasip görecegi ~kil ,.e şw-ettc 

.;usta ~ . ~ll\t'di ,. . ~ı he.iabiycnin bisılatı hisseleııe 1e· 

.. ~1r .. ı~ -;-· i <!aizdir ı:ı tnktlirde fo\•kaııı...:1_ ihti . t - 'L • • .:J b h 
ol-.......~ ÜUiyat • &GMC }a ..... çesuun ıue u u-
~- .akıoesı ·ecı . 
\re~ ~ . •. l"JCJ sureti{' scnna}·cnin jfası için dahi istimal 

~ ~~ t~:.üddetinde .. ·eyahuı ,7l1rtmden e\'\-el feSb 
n~ taksiın ~ l'Onr.a ihti;t-at a'kQHi hime-

~lıl. 81 ~sntzfNct FASIL 
~ ...... - ldare znecıisl he ~ ~ TASFil't:St 
~ °&Q ~ daviUtlınt ~ bir sebeple ~ feShi \'C tasfiye.si 
~ ......_~_ - ı.n.... -.- (~) inci ınadd~-~ üz.ere um":1111 heyeti davet 
ad...t..:.~"""'1lt ın.d._~tln hitamı ~-'L-~ .:uc&ı nısap Ye ekseriyet aranır. 
~,~ ~1e --.ıı "~Un ~ sermayesinin iki sülüsünün z.ayi ol

bir beta ~Şağı.y~ d~'lln ~USU]d u. vey~ husulü imkimn zevali bimedarmı 
-... ,ı;ı_.sı, <>yınlerın talebi. şirket mukavelenamem---·lli ue onun tahakkuku. $irbtiıı diier bir iir-

k tl hırlı.: ı .c ı. ı.ıı '"tın ·rı· t lleı 11 d id.ıa ınech ı hı~ar n umumı he· 
H•tını ıçtıın a \.tıH•t <.'tmegc ınecburdur.l-hs~IC'rı ınıktdrı her ne~e baliğ olur-
:ı olsun hı edaranın kfıf!c ı ı bu ıçtunn.ı da\ et ulwuıcaklardır. işbu ıçtiınaa 

48 mci madC::cdeki ııı ap ıcıı a 'E. ekserı)et .ıranılacaktır. Yalnız emvali tıir
ketin topta·ı furuhtu h.ıkkı.ıd , tas.fi)<: nt('lllUrlarına salfıhi) et itnsına müteda
ır umumi hc~ct kararlar :ıcbt 31 mc; maddedckı nıs.:bı ekseriyet aranır. 

Madde 8:? Fesh '" iııL h ıfl:stan gayrı hır • bebe mü tenit ise ıdare 
ınechsı bırcr hafta fasıl.ı ı t' itç dc'a ilfmat )·apac.ıktar. Bu ılannameyc şirkC?l 
dm ınlennin ·rkcttekı hulmkunu ııihayct bir sem .zarfında bilıntiracaa ispat 
etm lcrı hır.umu dercoluil'"' Ilır nclık müod('tın m<'bdei üçüncü ilanın ta
rihı mtışarıdır. 

Şnyct iclaıc ıncclısı h•ı ,. :tifosini ifa etmez \cyahul umumi hcyctın işbu 
ınuka,·elen ıım:dcki şC'rmt -laıı·l•sindc. içtima ihtimali hiisıl olmazsa şırkctle 
aliıkadnr ht'r şahıs mahk~P <''./C ır.ÜrQCaatle ş.irkclin fosh ve tasfiyesini talep 
etmek hnkkıru hrıizdir. U•nu~ni heyetçe ittihnz olunan mukarrerat alakada
ı·anca malôm olmak ilzc•·c iBn olunur. 

Madde 8.1 - İşbu csa ınukavclenamcdc muhan·..a· ımiddetın hitamında 
,·eyahut her han~i bir scb"ıı'c nıktiııdcn evvel .şlrkctin feshine umum! he
yetçe karar ,•erildiği tak-:lirrk wnwni heyette tasfiyenin sureti icrası tesbit ve 
muamelatı ifa edecek şür~:.:!rın vt: ürekarun gayrisindeıı bir :ı.'eya bir kaç 
tasfiye memunı \'e bunl::ınn !>allıhivetlerini tayin eder ''C tasfıye memurları· 
nın münfcnden \•eya ınüc~cmian 1'meket etmeleri hakkında ıittihan l<arar 
eyler. 

Bu hususa nıütedaiı· karar1ar tescil \"e iUlu olunur. Umumi be)·etçe tasfi· 

1-e memurbn intihap cdıLn zse tasfi)'C vazifesi idare meclisi tarafından ifa 
.olunur. 

Madde Sl - Tasfi)·e m..:nnrlan , . .,.zifeleıini ) ckdıgerine devir edeınwerse 
de umur ve muamclfıtı rr...ıavyencnin üası için içlerinden birini \'eya bir ka
çını \'l'yahu~ bir şahıs \•ekil olabilirler. 

Madde 85 - Tasfi)oe memurlan ı;irkelin başlamış olan umur ve muamela
tını ilanal ve intaca salihiyı-ltar olup tasfiye icabatından olınıyan yaDi mua· 
mclclere wrişmektcn ıneuınudurlar. Giriştikleri takdirde bu muamelAttan 
te\·ellüt edecek mcsuliyet mPteselsilen kendilerine aittir. 

Madde 8G - Tasfiye mcrr.urlannın tayini ile beraber idar mclisinin .sallhl
yeti hitam bulur ise de mfu-akiplerir. vezaifi nezareti tasfiye mUddetince de
\'am eder. Umumi heyet ~;rkrtin mevcudiyeti zamanlarında olduğu gibi tas
fiye esnasında dahi iktidar \·e salihlyeti tammesini istimale devam eder, W. 
fh•e memurları umumi h~.,.t karariyle ve Hükümeün müsaadesiyle şirketi 
münfesihanı.-ı hukuk ve senedat ve taahhüdatının tamamını veya bir kısmı
nı bedeli iştirak olarak ayne>l diğer bir şirkete devredebilecekleri gıôi her 
hangi bir $irlcet ,.e şah.ıa :la devirle mukabilinde klffesi veya bir losmı için 
nakit veya bedeli tediy~ olur.muş hisse senedab ve esham ,.e t.ahvillt veya 
iher hangi bir taviz alabilirter. 

Umwnt heyet her 7.amal1 ıazwn gcrüldüğü :takdirde memurlarını '\'e tasfi
ye ,.azifesinı ifa eden idare mecli.od izasıru azletmek ve yerlerine diğerleirni 
tayin etmek salahiyetini hiizdir. Keza tasfiye esnasında umumt heyet tasfi. 
l'e memurlarmuı teklifi Ül'P.!"ine feshi ~ket ha1c1anda evvelce ittihaz edilmil 
olan kararın ipt8li ile tasfi) e meınurlanmn saWıiyetlerine niha)'et vererek 
yeniden icb.re meclisi ve :r.ıUrakip intihap edebilir. Bu takcJirc1e fesh kararm
dan sonra hüısedaranm gayri eŞbaı.ın iktisap ettikleri hukuk ımhfuz bhr
Tuliye eaumnda $irketia ın-!nkul ve gayri menkul emvali yine liibt p)ui
)W mane\iyesine ait olup ~ biç biri qbu emftl OlıeriDC1e :plul 
bir hak iddia edemez. TMfiye denm ettiği mnddet ı:arfıncla umuırit heyeti 
tasfiy-e meıuurian '9e mürüip}tt VP lii%um gördüiü takdirde Ticaret ..ekl
leti içtimaa da\'ct cdcrhr. Fundan başka :sermaye! şirketin yüzde onunu tem· 
sil eden hissedaran tarafınd.uı talep vukmmda tMfiye memurları vera mm.
kipler umumi heyeti içtinuul '\"e bunlar U. edilen hususah rmname,e ttha1 
etmeie mecburdurlar. Tasfiye muamelMı bir seneden iazla devan eJWii:i 
takdirde tasfiye he}'eti şirltctin muamellt w heabatmı ımi.iheyyin tamım 
ccleoeği mevcudot .. -e ~e defterleri ile blAnça tevdi etmek ve tasfiye
nin ikmaline mini :te'1dl eden esbabı arzetmek üzere umumi heyeti içtimaa 
davet edeoektir. Tasfiye ec;n.."lsmda akdolunan umwni heyet içtimalanna ait 
zabıtnaınclcrin suret \•eya hülasaları muteber olmak için tasfiye memaıdan
nın inu.asım haTi olması ~hr. 

Madde 87 - Şirketin hali 1asfiye-de bulunduğu zamaularda tir.ket namına 
tanzim olunacak bilcü~ • vrak \'e senedatın şirlceti ilzam ~bilme9i :fçia 
(Hali tasfiyede bulunan S:ıve-l T'ürit Anonim şirketinin tasfiye memurlan) 
ibaresinin illh·esiyle tasfiye memurlan tarafmdan imza edilmesi prttır. 

Madde 88 - Şirketi mJnfesihanın mevcut düyunu tasfiye edildikten ve 
infisahın üçUncii illnından itibaren bir sene mürur ettikten sonra hissedaran 
arasında hisselerine göre takrlm olunur .. Defterlerden ~a nıaltbul sair Ye

aiktcn dain oldukları «Ma,afan efıasa taahhütlü mekt4J)larla istifayı hakka 
davet cdilirle.r. !ca~t ~\'enleriiı :veya haklan benUr. muhtelifünfih buhı
nanlann a\aeaklan mUtcber bit bankaya 'teTt!t olvmır. 

Madde 89 - Kanuna '-'e iiOO esas mubvelenauıe ahklnuna mµğayir ha
reket :eden tasfiye memurları "1rek.Aya ve U~ .-'iilata ~ ıntlıt •W
len mesul oL+caldan gi'bi tar..n ,.e isühdaın ettı1deri $asın bu ka'bll muame
lelerinden dehi kezılik a.)".oi v.eçhile nıesul olacaklardır. 

Madde 90 - Ticaret Veka!cti şirketin esas mukavelenamesiriden ~
lit hu.susal hakkında şirket ü~.inde mürakabe hakkını hAizdlr. 

Madde 91 - Şirket fesh ı·e tasfiyesine mütedair umumt heyet mukarnratı 
sicili ticarctce tescil ve i!Dc olunw. 

DOKUZUNCU FASIL 
.Men.ıcb Miitef errika 

Madde :9:? - Sırketm gerPk :faaliyet \'e gerek tasfıyesi esnasıııda §irket 
umuruna UlÜleallik olarak :şirket ile hisscdaran arasında tahaddüs edecek ih
tillfat :şirk!:~ merkezinin bulunduğu mahal mehaldminde ahklıru umumiye
ye te\':fikan hal ve fasl olunur. 

Sirltet wnunma ait o1ııraJ hüısedaran beyninde tahaddüs edip şirketin hu
kukuna müessir olacak füt!ltıfatın halli dahi kezalik şidcet merkeünln bulun· 
duiu mahal mahkemele:ine aittir. 

Bu kabil bir ihtilifm zuhuru ıh.alinde maılkemeye müracaat etmiş olan his
sedar şirket merkezinin hu!u:ıduğu Jllahalde her glliıa tebligab lamuııtyentn 
ifıw kin bir ikametgiht lmr.unJ intihap ve iraesine mecburdur. 

Madde 93 - Her banf{i bir hissedar şirketin umur \•e muamelatında gör
dükü bir yolsuzluktan dolv.)-ı şirket mtimessilleri veya onlardan biri aleyhine 
doğrudan doğruya ve fe."'t!en !kamei dlva edemez. Ancak 41 met madde ah
kamına tevfikan ikamei ~va olunabilir. 

Madde 94 - Şirket bb.ı esas mukavelenameyl tabettirerek talep edecek 
hissedarlara ita eyliyeceli gibi 50 nüshasını bir defaya mahsus olmak tizere 
Ticaret vekaletine irAl ed~ektir. 

Madde 95 - HUldlmet Wafından kanunu mahsusuna tevfikan Rbkedeeek 
talep üzerine şirket istatistik iiairesinin verecetl nihnuneye göre !her sene 
bir istatistik: cetveli \'erecektir. 

Madd 96 - Ticaret '\'e'kft!ctinden .istilıdamlan için müsaade istihsal edile
cek olan mütchassıslard:.n ve fen memurlanndan ~ ..mamn müstahde
mi Türk olacaktır. Ticaret 'fDC?ktebinden mezun o1mak esbabı rUçbandan lld-
dolunacaktır. · 

Madde t7 - Kanuna ''e :Sbu esas mllkavelenameye mugayir ve Jelib1 :tir· 
keti mucip ahvalin tahaklcukwıda Ticaret veklletl tarafından feth dlqsı 
ikame olunur. 

l'ıladde • - Müeaiilec .aPbda yıada ımikdarda hiwleri satm aJma,rı b· 
bul ve pefioen dörtte Wr b!'ldelini teclln etm•.a- .-e miltebMI döröe üç l>e
<lell Qba mubveleo~ yazıtı i\tikUmlıer tWıesiade t..li)'W71 den1* et.. 
m!Perdir. ~ki : 

Müessis ismi 

l'ı4U.bat Nemlı. 
İhsan DorWc 
Feyyaz Sanat . 
Kizım Gürel 
Kazını Musal 
Kemal Gencol 

T-.a!ıhüt eU.iği Hiue bedeli Mecmu Wel 
hii88 Tüdt I. Türk L 

» 100t ıs.• 
~ l~O 28.000 
15 1000 u.ooe 
15 1000 :ıs.-
12 lDOO l2..00I 
5 ı 000 S.:000 

100 ltO.OOI 
Madde 00 - l$bu nıuka 1•elenMM h:ııurde taDZiın \•e JDWl t.-.dilmiJtir. 

On .ıtı bn-1uk snd iiseri• 2'/l/.MI tarila Dma Donalı; imail 
' }'eyyaz Sanıt illlZUI JUmn Jr1usat hnzası Khim Gürel .inu.all 

Kemal Gelll.'01 iaızası .MitJud Nemli 1-ası 
Sa\•el Türk Anonim şirkctlnin yı!Jr.anda yazıh esas mu\.aveleaamesi 22./7/ 

940 tarih ve 2/1!1024 nıırnaralı :laş Vekllleri heyeti kararıaameaiyle tasdik 
edilıniştir 

Ticaret \'ekili N.; laaıa okıımam..ıı 
Umumi No. 3243 Hususl No. 1/171 

işbu anonim şirket mukevc-1esi :suretmin görUleo aslına doı;yaıuuda .alıko
nulan ve miihrizi tara(ındcUl imzalı ltulunaa nÜ~'lll8 uygun o~UDU W• 
dlk ederim. Dw dokuz yüz kırk senesi Aiuitos aymm yinnl :sclür.incl çar-
.,amba giinli •• 28/8/MI . 

45 ku~1t oul üzerine lr.ınir üçüncü Noteri resmi mUhürü \'e 
SOREYY A OLCAY imzası 

!Esas l9fO 514 
Karar: 

Re.is: Calip Kıaoilu aza Hikmet Türel aza mua\•ini Piraye Pilavoğlu 
Müsted'i : 88\·el Türk Anunim şirketi 
Savel Türk Anarıiın ,irlte•inin tasdiki müessislere \'Ck&leten '\.·e kendisine 

asaleten Feyyaz Savut tanıfmdan verilen istida ile talep edilmiş olmakla mah
kemeye tevdi olunan wsailt tetkik edilerek; 

Gm'lii kın qıl .. : lleıbzi İzmir ve ini olarak ieiekkiil eden .şiı-keün ka
nunt şartlan cami olan mübrez 26/6/1940 tarihli esas nıubveJenamesiııi İcra 
vekilleri lleyetince kabul olımarak reisicUmlwrun Yilbek tad&kiN iktinD 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 
Aııari lise tahsili ıörmüt elanlar araıından, barem kanunu !bü

kümleri dahilinde tayin edilmek üzere, müsabaka imtihanı ile 
idare merkez ve ,ubelerimiz için lüzumu kadar memur ahnacak
tar 

1 - Müsabakaya girebilmek için afaiıdaki tartları haiz olmak 
lazımdır. 

a - Türk olmak, bulatıcı bir h aıtahğa veya vazifeaini muntaza
man ifaya mani olacak derecede bünyevi zafiyet veya anzaya 
müptela olmamak. 

h - Ufet ve haysiyet erbabından olduiu Ye amme hizmetlerini 
istimal hakkından mahrum edilmemi, bulunduğu yapılacak tahki
katla sabit bulunmak. 

c - Yatı 18 den ataiı ve 35 den yukarı olmamak. 
il - Müsabaka imtihanı l"'Oğramı: 
a - Riyaziye. 
b - lktııadi coğrafya. 
c - Türk tarihi. 
d - Soayoloji. 
e - Fransızca yeya ingilizce veya Almanca lisanlarından Türk

çeye ve Türkçeden bu lisanlara terciime (ehliyet teabitinde tMan 
tart değildir. Fakat müsavi hallerde tercih sebebidir.) 

ili - Jdare merkezimiz ile tatanbul ve lzmir tubelerimizde ya
pılacak olan bu ;mtihana ittirak edeceklerin 5/9/1940 tarihine 
kadar mezldir tube müdürlüklerine ve Ankarada memurin •erviıi
ne müracaat ederek lüzumlu veıikalan tamamlamaları lizımchr. 

iV - imtihanlara Ankara, Jstanbul ve fzmirde9/9/t940Pazar
tesi günü saat (9) da batlanacakbr. 29, 31, 2 3515 (1782) 

İZllİR DEF'l'ERDARLIOJNDAN : 
Satı~ 

No. 
Mulaammca B. 

Un K. 

7 '4 Cöztepe Şahin aolcalt 9 32 ada par~I 124.25 M. M. 
'4l No. ana \00 00 

75 Göztebe Nevzat B. aokak 85 7 ada 12 parsel 495 M. M. 
4S No. araa 300 .00 

76 llUnci Karantina Bülbül sokak lJ-47 ada 3 pand U~6 iM. M. 
J No. -- l-4 .60 

77 Salhane M. Selamet sokak 694 ada 1 panel 142.50 M. M. 
10 ıı.;ıa.... 26 so 

78 K(;prii M. Kayatepe aObk 1737 acLt ~06 panel 21S :M. N. 
bill No. araa 2 f 5' 

79 Oçk.,.W. 3 No. lu so1takta 186.3 ada 9 pusd A 80 M. ıM. 
bill No. aru 9 

80 Gözt.epe Mm& c:ad. 9 34 ada 3 ıpa.rıd N. 1 S.f M. M. 
S<M/I bıpe. 326 -.naralı arsa * .O 

81 3 üncü Karatat Eııveriyc sokak 649 ada 2 paıwJ 
J J 9.SO M. M. 46 numaralı arsa ıs Ol 

62 üçüncü Karataı Enn:riye ve HiW _. 671 ada i paget 
Nolu 977.50 M. M. JD ..numaralı aaa 68 .. 

83 .Gi&eı,..L Teceddiit ı90bk 9-07 ada 4 pa..d . 40.JS 
M. M. 14/1 N. ara1a 48 et 

84 Güzelyala Teceddüt •oltak 904 ad. 3 parad N. U1 M. M. 
1 3 tajla arsa 82 S.i 

as ~ıTeceddit Mkak 806 ada 7 panel . .81 M. M. 
'9 N. ara 7-0 ot 

36 Cüzelyali T.ecedGüt ~e .dinaet •<*ak 906 ada l par.d 84 
M. M. ~ 9 / I numan11 .arııa • '1 O 41 

81 Gizelyalt Tın11ı:aepe Mü.tecabi zade eokak 9J9 eda 14 
per.el No.lu 2U M. M l:apı 60/1.58 tajluuaa Uıi N 

88Cbelph Metı"*>pe 91'4 ada 1 ,,.....d N. 1-'•,zs M. M. 
.. tajlt .. ,. 1 ot -

-89 Cüel,.81. T.ecedaiit Ye Selamet eekııılc '907 ada 1 panel 
177 M. M. 1412 -.mania...... " .. 

90 Glzelya1ı Repdiye Nblt 898 .ada 9 pantel 137.!5 M. M. 
ıs taj... 10 • 

91 Cü2ef yalı Erik ve rUclenci Şiil:rü eo'ltak ~9e a<la .ıf ~ 
SJ,75 M. M. 5/Z ftUlllanılı arsa M '$1 

92 Giizelyalı madenci ~ tı0kalc 9().4 adııı 1 parwe1 l 48 M. M. 
1112 No. ana 208 00 

93 !kinci 'Karantina Bülbül eokak 17-48 eda 7 parııcl N. 2U 
M. M. 211 kapı numaralı ana (,3 )O 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri pcııin para 'eya ilin.ı tmip htfire 
veaikuiyle ':Ve aça'k arttırma maliyle 25/.8/9-40 ıtarihin<kn nibıııT"en 16 «in 
müddede müzayedeye konulmuttur. ihaleleri Ç '9 946 tar:t\tme ma.aaif h
art-' .ıünti .. t ıs dedir, T.&pleıôn mabammen bcddlei iı~em ,.we 
7.S depozito akcaa .,..tlranılt ,.eftDİ mezk6rda milli <-mlik 'lliUdiriyetiatle 
m&tqelckl •tlf bı....,oaana •iinıcaadan ilin olaaur. :J4fJZ (1799) 

JZMIR BELEDiYESiNDEN: 

l - Karşı)-A ttamvay 1dueei lt.ayvan
lanna ecneliı~ 12000 kilo \epek satıl 
alınma•, yazı ıifleıi müeliıliğüadeki tart. 
namesi Yeçhile bir ay müdaetle pazarl.ğa 
bıralcılmlflır. Muhammen bedeli 240 
lira ....... ıtbt aemic'lh 18 linıdar. ıı..le
ıi 20/9/940 e.ma CÜ.Ü uat 16 Gadıır 
TaliplerUı t.enıinatı Qi}edc.n evvel ciim· 
lwriye:t merkez bankasına yatırarak 'haf· 
tanın • ·nrtcai, çarpmba ve cuma gün· 
leri eı mene müracaatlan. 

2 - Döte:me .mütemadi tamiratı ve 
!iiım temizleme işluinde kullanılmalı 
iz.ere ar~ ~11 * yaza itlerf 
müdürlüğündeki prtnarncsi vcçhie biı 
ay müddeale JWWlrhia hıralulmıttır. Mu· 
l.amnıen .hockli 1500 tita mUYallat te
miııwı 1 J 2 lir.a SD kul'1.lftur. ihaleli 
lD/9/94'0 c•ma günü aaaı J6 dadır. Ta· 
~a temipetı öBeclen ev.vel .cüml.wi
yet merkez bankasına yatırarak haftaanı 
pmrteai GStamDa ve .cwma gü.aleri en
cümene müracaatları. 

2~. Jt rn. ı9 .3347 (J1t>S> 

tzmlr .Ü$8111 Kaz :Smt ebl• lftiid~ 
ilen: 
()b1uuım talebe kayrlına 119/9W taı-.ibiade lxLl!auacak 30/10/940 akp

mma bdar devam mecektir. ~lnlak ve izahat ıalmak istiyenler her giln 
cku1 idıaretıine müracaat etmeleri ilh olunur. 

24-,25-.27--2fh2!l-30--31 ll73Zl .3421 

etmİI cWuıiu mlihrez nw.kBlttoamc altıncı.ki 22/7/1940 tarihli Tiaaret ye
kileti serhinden ve (100 000~ Türk lirasından ibaret olan esas se~ 
dörtte birinden 11750 lir:ısı 1zmir Esnaf ve Ahali bankası şirket milessislen 
t.nlmdan ~atınlıhğa 3n/1:l40 tar.ihli meıkür bankanın ce\•abmda 13251 li
ranın dahi ınUcssisler :tarafından İstanbul İş Baııkasına tesviye edilmiş oldu
ğu !2/8/19t0 tarihli meaur '-nbmn keşide eylediği lıderafa mündeNcatın
dan anlaşılmasma blnaen .te..likindp kamm bir mani aöriilcrıüTen naez1Wr 
Savel Türk Anonim şirketinin Ticaret kanununun 299 l~n~u ma~~~e tev
fikan teşekkülünün tasd!kine 1:e JOO iineil ı.19.dde ınucıbmce ~cıl hcaretçe 
usulen tescil we Mrıma %3.18 'L'MO tarilıünde 'lttifü!a karar '•eıi\liı . 

Beis ka aza mull'\-ini 
3340 5783 6537 

Galıp Kınoilu rf. Türel Piraye Pılavoglu 
irnzL'n Hm.ası imzası 

26/8/1940 
Pul T. C. İzmir A,.liye mahkemesi Ticaret dairesi resmi mlihUrü 

Umumi No. 3244 Hususi No. 1/178 
işbu karar suretinin görülen aslına ve dosyamızda .aldwnulan, rnübriz.i ta

rafından imzalı bultman sı•~ mutabakatini tasdik ederim. Bin dokuz yfü: 
1ark senesi aıimlıos IU'DllD \·in:ni St'kiz.inci .~mba günü .. 28 8/1940 
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SAPJFE 4 

lnf{iltereye son 
Alman hava 

hücumlan 

YENi ASIR 
E ıs 1 

Zafer bayramı Edirnede 
-·--

Bir günde 9 Alman 
ıa31~aresi düşürüldü, 

İngiliz za31iatı 3 tayyare 
mera imle kutlandı 

lngiltere bir ts 
raftan taarrııı' 
hazır lanı j ·ot 

Del:şet saçı;;-;,.u.ıofİ 
usulleri tatbilt -·-Londrn. 30 (A.A) ~ cHoyter> 

Dun gPce lngilterenin şimali garbisin
d bir şehir iızerine ) apılan bir hücum 
esna ında 3 ki~i olmu , müteaddit kim
~ !er ) arahınmı lır. B zı evler hasara 
uğrnmı tır. 

Sı\ ıl.LERE A fEŞ EDiYORLAR 
1 ondra, 30 (A.A) - Anavatan em

nil'et nt'zart'tinin tebliği: 
Dun oğleden sonra düşman tııY) are

lerı Sorlin U<" hücum etmi !erdir. 
Bombalar atılmış ve ıivillere mitral

) ÖZ ateıi açılmıştır. Yangınlar çıkmı' ve 
bir kişi yaralanmıştır. 

Diı man tnn•areleri sabahleyin cenubi 
ı•arbidc bir şehir üzerine de mitrnlyöz 
cıkşi açmı !ardır. Ne hasar ne de olü ve 
yaralı yoktur. Dün sabah erken lngiltc
ıenin cenubunda da az mikdarda bom· 
bn dü müştür. Her ev hafif surette ha
&tHn uğramış, fakat kimse yaralanma
m~tır. Bu hadiselerden başka lngiltere 
uunne bombalar atıldığı da bildiril
mektedir. 

LO, DRA YA DOŞE.N BOMBAU\R 
Londra, 30 (A.A) - cRoyter> 
Sabahın ilk saatle.rinde Londra rnın-

takasına iki uğultulu bomba atılmışbr. 
Bu bombalar halkla meskiın bir mahal
leye dÜfmÜJ ve bir nıikdar yaralı ve 
ölüye sebebiyet verm~tir. 

Aynı zamanda münferit bir düşman 
tay) aresi lngilterenin cenubi şarki sahi
linde bir şehir üzerine bir kaç bomba 
atmıştır. Hnıınr azdır. Ynralı ve ölü yok
tur. 

Dün akşam bir kaç duşman tayyaresı 
§İmali ıarki sahilinde bir kaç şehir üze
Tinde uçmuşlardır. Yüksek bir irtifada 
hnreket eden bu tayyareler bütün mın· 
taka üzerinde gidip gelmişlerdir. Kırla
rn bazı bombalar düştüğü ve bir kanalı 
hn ara uğrattığı bildirilmektedir. 

Gece şehirlerden birinin üz.erine yirmi 
kadar büyiık kuvvette infilak bombası 
duşmü tür. Bir kaç ev hasara uğramı!I 
ve bir çiftlikte yangın çıkmıştır. 

Düı;man tayyareleri nynı zamanda ce
nubi garbide üç tehir üzerinde bomba 
ntmadnn uçmu lardır. Yalnız kırlnnı 
yans;ın bombaları bırakmışlardır. 

Şimali garbide ) nngın bombaları bir 
ehirde Ye kırlarda bazı hıısarı mucıp 

olmu tur. 
9 ALMAN TA YY ARESI 
IJOŞOROLDO 
Londra, 30 (AA) - Ha\u n<"z reti 

teblığ t'diyor: 
Dün öğleden sonra büyük mıkdarda 

dü man tayyareleri Kent kontesi ahil
Jerine ) nkloşmışlnr i~ de: a'li cılanmız ta
rnfından dağıtılıp takip edilmi !erdir. 
Az mikdnrda tayyare kara üzerine var
mağa muvaffak olmuş ve fakat hücum
larda bulunmamıştır. Aynı mıntaka üze
rinde dün düşman tayynre teşekkülleri 
nynca faaliyet göstermiştir. Avcılarımız 
bunlarn hücum ederek dağıtmış ı.·e de
nize kadar takip etmiştir. 

Şimdi gelen raporlardan öğrenildiğine 
göre, 9 dÜ§man tayyaresi diifüi-ülmiiftür. 
Bunlardan birisi hava müdafaa topları, 
bakiyesi de avcıJanrnı.z tarafından dü
ıürülmiiftür. Oç avcı tayyarerniz avc!et 
etmemİftir. 

lngilteredeki 
Fransızlar 

--·--
ra~mis gazetesi bunlar 
ltaJllıında harar 
verilmesini isti~or-

Londrn, 30 (A.A) - Lef Ajan ı bil
dıri_yor: 

Ta,> mis gazetesi, elyevm lngılterede 
Lulunan F rnnsız askerleri hakkında yaz
dığı bir makalede, lngiliz topraklamıda 
k lmnğa karar \ermiş olan aııkerler hak
kında hukümetin ııerian bir statü vücu
dt' getırme ini talep etmektedir. 

Bu gazete, F ransada ailelerini bırak
mı~ olan bir çok Fransızların avdet et
mek arzularını çok tabii bulmaktadır. 
Bunlara dönmek için kolaylıklar yapıla
caktır. 

Taymis yazısına şöyle devam etmek
t cdir: 

Bunların hepsi lngiltereye gelmekte 
olun iki vnpurld dönmiyccek veya dön
mek istemiyecektir. Diğer taraftan bü
yük malullerın yaptığı gibi lngilterede 
kalmağı tercih edenler de vardır. Fakat 
bunların coğu tereddüt içinde bulun
maktadır. Esas itibariyle lngiliz tabiiye
tine geçebıll"ceklerini bilmektedirler. 
Fakat genenı1 Oogol ile B. Çörçil ara-
mda pren" p ıtıb:ıriylc husule gelmis 

olan ıtılafın t r ilatını öğrenmeği arzu 
edı} orlar 

Cenubi &frika 
zafere kadar 
barba devam 

edecek 
-*--

c ~~1e il, İtalyanın 
bü.yek bir tehlike teş
kil ettiğini söyledi .• -·-Kap, 30 (A.A) - Cenubi Afrika 

Parlamentosunda harp hakkında cere
yan eden müzakereler esn. sında baş"·e
.kil B. Sınuts, cenubi Afrikanın tutmuş 
olduğu yoldan tıynlmıyacağını tekrar 
beyan etmi~tir. 

l talya hakkında baş, ekil şu sözleri 
söylemiştir: 

- JtaJya, cmubi Afrika için bir teh
dit ve tehlike olmUJtur. Kenya ve diğer 
ingiliz müstemlekeleri, cenubi Afrikanm 
hudutlannı teıkil etmektedirjer. Cenubi 
Afrika bu hudutları müdafaa etmek ni
yetindedir. Cenubi Afrika zafere kadar 
harbe devam edecektir. 

----<z---
F r ansız m Üstem -
lekelerinin ge
neral Dö Gole 

iltihakı 
--·--

Bu sayed.e mihverci· 
lerin A'rikanın 
cenubuna sarkmaları 
önlendi ... 

--e-
Londra, 30 (AA) - Royter Ajnn

sının diplomatik muhnrriri yazıyor: 
Kamerun ve Kongonun general Dö

goli.ın ınüdafnasına iltihak etmeleri bü
hin Hür Fran ızlar tarafından Lüyuk bir 
şc\ k ile knrsılanmı tır. Bu iki Fran ız 
mü tcmlelelt"rınin, Tchad e} aletinın iki 
gün en el 'ermiş oldu~u karan takip 
ederek enernl Dogolu nb yrağı altına 
girmeleri. çat F ran ızları taraf ındnn 'e
rilen mi alin mue sir oldL:{.'Unu isbat et
mektPdir. Butrünkü ' .. zi) ette bu müs
temlekelerle Fransız mnndnııı nltındn 
bulunan arazinin n"keri ehemmiyetlerini 
takdir etmek mül!küldür. Bunlnnn müt
tcfıklere iltihak ••tmiş olmalarının stra
tejik noktai nazardan büyük bir fark 
husule getirebileceği pek mükemmel de
ğildir. 

Fakat bugün Nijervadnn Sudana lıa
dar giden ve müttefiklerce ait olan ge
nİf bir mıntakanm mevcut bulunması, 
mihver devletlerinin cenuba doğru sark
ma ihtimallerini bloke edecek bir ma-
biyct arzetmektedir. Vasat Kongonun 
müttefiklere iltihtokı, hattı üstüva Afri
kasında malların İngilte:reye ve ingiliz 
imparatorluğuna gelmesi için sahile ge
kn ticari yolu açnnf bulunmaktadır. 

ıL TıHAKl..ARIN Y APTlôl 
1Yi TES1RLER 
Kahire, 30 (A.A) - Tchad eyaleti

nin Büyük Britanyanın yanındıı harbe 
devam edeceğine mütedair kararı orta 
onrkta derin bir tesir ynpmıştır. Bu ce
surane kararın ınir Frnns\Z müstemleke
lerine de sirayet edebileceği tahmin edil
mektedir. 

Hali hazırda Süveyt kanalında ant
renmarılannı y~pmalda olan Fransız kı
taatı üzerinde de bu karar derin bir tesir 
uyandırnuıtır. Mezk\ır kıtaat orta şarkta 
bulunan Hür Fransız. lntalannm nüve
sini tqkil etmektedir. 

---;:.----
Almanya Jrlandaya 

tarziye verdi 
Dublin 30 (A.A) - cRoyte.r> 
Resmen bildirildiğine güre, Almanra 

hariciye nazırı trlnndada kayıtlı Kerry
head vapurunun 1 AğuMosta bombardı
manı hadisesi hakkında yapılan tahkikat 
neticesinde miltearriz tayyarenin bir 
Alman tayyart>Si olduğunun anlaşıldığı
nı trlandanın Berlin mnslahatgüzarına 
bildirmiştir. Alman hariciye nazırı mas
lahntgilzara Alman hükümetinin bu ha
dise dolnyasiyll' &ımimi teessürlerini bil
dirmiştir. ı 

j'"'""il~~~ ... K.ii;ii;iii;.iii .. üÇ ..... i 
. 
' taburluk bir paraşüt 

k .. 'ası yetiştirecek 

Bulgar hudut taburu kumandanıEdir
neye gelerek resmi geçidi seyretti 

olunuyor 
-ıc-

Londra 30 (A.A) -- Roytrrin )ı 
muhabiri cenubu s. rki muıtnkrı 
mi karargfıhındf n hildıriliyor: . 

Cenubu şarki 1!1mtnkasındal.1JdS 
kuv\ etler. cenubi Jngiltcrcııin 'V" 1'I 
nıaıı istilfısınn hns,ınıak değil. d 4' 
nı uıımında ingiliı taurruzunn d 
mebdt• olncn~ı ihlimııliııi nazarı 
ıılmal,tadırbr. Ceııııh aS,kcri rıı~ 

~*oıMN-----~---------

Edirne 30 (Yeni Asır) ••• 30 Ağustos za2er bayramı burada büyük me
rasim e esi e il iş, kahra an ordumuzun resmi geçidi emsalsiz de· 
recede muit eşem olmU$hır. On ·ıerce halk, askerlerimizi heyecanla ve 
da ükalarca aHuşlamışbr. 

kunumdunı gcııerrıl Aurhinlcc 
dedi ki: 
•- Kıtnlarını muharebe.) i . 

nra1Jsinc nuklctlcCl·kteri giin i~1ıı. 
lnnmakta<lırlar. Alman usüllcrin• fil 
mi.il ettiril o ruz. V (; Almanları jj.' 
kendi o~ unhın ile maf:l\ıp t•dccd;.ı! 

Bulgar hudut tabur kumandanı, ordumuzun resmi geçidini görmek 
arzusunu izhar etmiş, yanında ailesi ve bir üstteğmen olduğu haide bu
raya gelmiş, resmi geçidi dikkat ve takdirle seyretmi$tir. Miitcrıl\"İ:Zi gafil nvlnnmk ,e ~ 

nıak bahsinde bir tok mahirane f 
rin sonuncusu gi1.H tutulnıaktaclıt· 
knt bıı usul dehşet sn~ıcıdır. __./ 

Jltacarlarırı Rumenlerden istedikleri Trcınsilt;anyacla Sinaya şatosu 

MACAR - RUMEN İHTilA
FUHN SONU NE OLACAK 

--·--
ln~ilizlere göre 

umenler karlı 
cıkacak _, 

Roma 30 (A.A) - Ste! ni , j~n n 
dan: 

Ak anı matbu tı, d mokr t c1 v! ti -
rin meşum tr>!>ıri (?) znil olduktan !;On· 
ra Rumen M ,.ar m -.} 1 ·~·n·n hM! n 
do<inı gıd n rnuznk rat h 'lçkında mut -
lcalar yiırütınckt dır. 1'1.hv r d "' ti 
rinin politikası c:ay sinded•r ki Tun. 
havza ında harbın öniıne g .. lebilmiş
tır. 

Lavoro Fnsci.'ila gazetesi ~ôyle ynz
maktadır: 

Romanya ile .Macaristan arnsındak1 
münasebetleri normal bir hale ge-tir
mek için uzlaşma yollarını arayıp tara
f eynce frdnkfırlık yapmak lfızımclır 
Aksi takdirde (Ki buna ihtımal vrril
memesi lfız.ımdır) müzakerelerin netice
len.-nesi için mihver dcvletle>rinin müda
halesi icap edebilir. Tabiidir ki bu mii
dahaleden mnksat simdiye kadar harp
ten masun kalmış bulunan bir mıntn
knyı Metten korumaktan ib:.ırettir. 

La Tribuna gazetesi, mihver devlet
lerinin iki hariciye nazırlarının hazır 
bu]unmnsı, Rumen - Macar noktai na
zarlarının hll'birlerine yaklaşmaları için 
yol açacağını yazmaktadır. 

ROMANYADA SALTANAT 
MECL1Sl TOPLANDI 
Roma 30 (A.A~ - Stefani ajanc;ının 

Bükres:ten alarak n <ırettiği bir telgraf11 
güre, Romanya saltannt meclisi birden
bire dün ant 21 de toplantıya cat<rıl
m~. Toplan ı Viyana konferansı ile 
alakadar bulunmaktadır. Ve muhalefet 
liderlen BB. Manui ve Bratianu da bu 
toclantıya ic:tirnk!' dnvet <'dilmiş! rdir. 

ROMANYA MI KARLI ÇIKACAK? 
Londra: 30 (A.A) - Ro~·t.er ajansının 

diplomatik muharriri, Vivan:ıda Fon 
IDbbcntrop ile Kont Cianon~n Romanya 
ve Macnrlstan hariciye nazıl'larlyle bir
leşmesi hakkında şöyle yazmaktadır: 

Kont Ciano ile Fon Ribbentropun 
düknü ihzari görüşmeleri, gösterilecek 
olmt ve Romanya - Macaristan tarafın
dan takip roilmcsi beklenilmeK.te bulu
nan tnn.ı hareket hakkında bir mutaba
kat hasıl olduğu hissini vermektedir. 
Umumiyetle tahmin edildiğin" göre, Al
manvnnın Rumen tezine ve İtalyanın 
da Macar mutabakatine mlitemayil bu
lunmakia oldukları zannE'dilmektedir. 
SalzburgUıki kont Ciano ile olan ihzari 

müzakerntta Führerin işe bizzat vnz'ıyet 
etmiş bulunması, terazinin Romanyanın 
lehine tartacağı fikrini hasıl etmektedir. 

Viyana, 30 ( A.A) - Stefani A ian
sının hususi muhabiri konferans müza
kerelerinin yeni bir safhaya girmiş gibi 
göründüiünü te1efonla bildirmektedir. 
filvaki Macar murahhasları Budapeşle 
hükümetinin, mihverin tavsiye ve teklif
lerini kabul edeceiini beyan etmişlerdir . 

ALMANLAR VE ITAL YANLAR 
AYRI A YRJ HARF.KET EDiYOR 
Bükrq, 30 (A.A) - «Royter» 

.. 
AKDENIZDE ITALYAN 
HAKIMIYEli YALAN --·-

Ortada 
yareleri 

ne 
ne 

tay
do-

var 
Ccb lüttarık 30 (AA) - Royt r 

ajan nın h ~u j muhabiri b ldiriyor: 
Al:nan v • 1t..,:\ anların bir kaç dnfn 

bntırmı o'd ıkh mı ıddn ctt"kleri bir 
fa.)~ nrc ge nı "ni Akd nizd • dört "Ün 

ç rcl:'ll. İn ı •z b hr.l e ·n·n dü man 
hnkkınd ed ndı "•i kan.-ıati ~ u vaka izah 
Nll'bılir: 

Tam b 1r ~a.ıt siiren bir gel' talimi .) d

ı:ııldı. Kalyum h«enklerindcn t c;kiJ edıl
miş olan hedPfler ve harp gemilerinin 
projektiirleri denizi iki mil mesafeye ka
dar aydınlatıyordu. Parlak hedeflerin 
etrafına mer•nıler düşt'ı·ken tayyareler 
havada cirit oynıyorlardı. Düşman pro
pa~anda.sına inanılacak olursa, Akdeni
ze hfıkim bulunan İtalyan hava kuvvet
leri ise eseri haynt bile göstl'remiyorlar
dı. 

Muhabir, 1,500 metreden uçarak ttal
) nn denizaltılnnnı aramak için çıkan 
bir tayyareye binmesine müc:aade edil
diğini, fakat h;'f bir İtalyan denizaltısı
na tesadüf eclJJ nediğini ilave etmi tir. 

tqvik etmİJtİr. 
MOZAKEREl.ER TEKRAR 
BAŞLIY ACAK MI ) 
Rumen ve Macar heyetlerinin yeni

den buluşmark emrini a1ncc.ıklan muhte
mel tclükki edilmektedir. Zira burada 
öylendiğine göre, Almanya iki devlet 
adnmını kat"i kar>ln zorla kabule kbar 
ettiği hissini dünyaya \'ermekten tt'nl'f
für eylcmektt"dir. 
CALıBA ıŞ \ IYANADA 
BiTMIYECEK 
Viyana, 30 (A.A) - Stcfani Ajan

!ının hususi muhabirinden: 
Çarşamba gÜnÜ Kont Ciano Hitl erin 

hususi ikametgahında kt'ndisi ile ve Fon 
Ribbentrop ile bir görüşme yapmı!ltır. 
Dün mihver devletlerinin ilci hariciye na
zırı Viyanado Tramıilvanya me~lesi 
hakkında müzakereye memur Macar ve 
Rumen heyetleri ile görüşmüşlerdir. 

Evvel «"mirde ahali mübadelesinin ye
gane mümkün hal sureti olduğu zanne
dilmişti. Fakat bu sistem bütün müşkül
leri halledecek değildir. Ve tatbiki ko
lay olmıyacaktır. 

Ekalliyetler için yapılmış hususi mu
kavelelere de itimad caiz değildir. 

Mihverin iki devletinin Tuna havza
sındn Bİyasi 'e iktısadi menfaatleri var
dır. Binaenaleyh bir hal sureti elde edil
mesini kolaylaştırmak için mübadeleye 
karar vermiş olmaları tabiidir. 

Macar - Rumen meselelerinin tetkiki 
hususunun, -hali hazırda Viyanada mü
nakid konferanstan ıonra da devam et
mesi ihtimali vardır. 

Malta üzerine yapı
lan neticesiz bir 

lta]yan akını 
Malta, 30 (A.A) - Düşman tayya

releri dün ııabah Malta üzerine bir saat 
süren bir hava hücumu yapmışlardır. 
Bombardıman tayyareleri bombalarını 
atmışlar ve lngiliz avcıları tarafından 
geri kaçırılıncaya kadar •·ivarda kalmış 
olan avcı tayyareleri refakatinde geri 
dönmüşlerdir. Askeri hasar, ölü ve ya
ralı yoktur. Fakat bnzı evler hasara uğ-
ramıştır. --·--Pof on ya hududunda 

büyük inf iliıkler 
Polonya 30 (A.A) - Dün öğleden 

sonra iddetli bir infilak i•-itilmiş, bunu 
müteakip iki infilak daha vukubulmuş
tur. Bu infilaklar Polonyaya 10 kilomet
re mesafed~ bulunan bir baruthanede 
vukubulmll§tur. Bir pavyon harap ol
muştur. Şimdiye kadar 150 kişinin ya
ralandıgı tesbıt edilmiştır. Ankaz altın
da ccst'tlM' bulunup bulunmadığı ına
JCım değildir. --·--
BERLl~DE TEHLÜKE 

Bir ln~iliz bonı
bası asfalta 
saplandı 

ombanın patlama
sından horhulu];G? •• 
Nevyork 30 (A.A) - Ncvyork Jour

nal American'da neşredilen l>ir Bcrlin 

FRANSADA BUHRAI 
--Jl..--

Ord u, Lavalill 
politikasıııı 

istemiyor 
B. Lavalin ga31bubd 
ettiği biidiriliyor 

telgrafımı gfüc, Peı ~embe sabahı İngıliz- B LA\' AL 
1er tarafından ynpıl<ın hücumdan biJhas- Cenevre :w (A.A) -r •D.N.B· . ti 
sa mü•('('SSir olan l\Torilzplntz i.izerinde Frmı ada bir k.ı~ Jıaftud:uı~~r0. J.1 
Kotthusscrstrassc'cJc bir noktada patla- ren hii!<iimct bnhr.ını, reis ,·ckılı ~ 
mnmış \ e ynhut tchırli infilfıkli bir bom- \ nlin gnybnbe(İ clola~ ısiylc 4~~ 
ba a. folta ı;aplnnmı bulunmaktadır. fe\'lmlfıt!e lu:d bir tlcnl'ye .~' ·f(~ 

Ga7.e!cnin ilin eten bildirdiğine ı:öre, Hiikiinıct ic;crisintlc mc\ kıı 'ııı'
cğcr bu bomba irıfil:ık cdcrı-c Bcrlinin gcmı k için miicaddc olduğu ri 1 
şimdi~c kadar inkıtan uğrnmnını olan mel ;::öriinmektediı· Bilhassa nsk~1j,1 
l crnltı dcmiryolları nahliyatının sekte~ c hafiliıı. reis \ekili U. I..m alin ıJOh 
uğrumns.ı muhtemeldir. 1 nı tenkit ctti~i nnl.:.ştlmaktadı~ 

Beden terbiyes; mükellefi yeti 

Genç1erin1iz dün akşafl1 
bir geçit resmi yaptılat 

------X4X ıl 

- UASTAltı\Fı t inci SAHiFEDE - nnda Cüınhurıyct mc~ d nı '('·ı .. 
kanı sıfotiyle vn:ıifo almış bulunuyorum. içındn kalmıştır. 
Ben sız0 faydalı o1mağa \'' vazifemi ıfa- RESMt GEÇİT 
ya çalışacağım. Sizin cJ .. n·ılli \•azifonin Bundan "Onrn grnçler p. rlak b t< 
emrett'ği mükdlefiyetf ifa cdt't"l'ğ•nize r mi yap;nışlnrclır. Bütün !>pl11 
ve muvaffakıyetJ ... rc ulaş:ıcnğınıza emi- arasında temiz Unıformnluriylr, 
nim. Pamuk nwnsucatı fabrikacı g.!r.Ç 

Aziz yurtta§larım, mnyü:ı etmi ll'rdir. .. t ) 

Bize bugünleri hazırlıyan Ebedi Resmi geçide bu fabrikanın _d~~'k 
Şefin yüksek manevi huzurlarında den fazla kız "'-' erkek işçi i ı 1 ıı1• 
bu münasebetle de eğilmeği ve onun miştir. Bir hafta gibi kısa bir ııııerı 

Pamuk m:.nsucat fab!.'ikası g ~uçlil~ 
ölmez hatırasını anmağı bir vazife dığer fabrıka ve hatta spor ~ rt 
bilirim. Yüksek ir§at ve ilhamlariy- gençlerine tefevvuk cden'k geçıt 1' 
le, gençliğe ve hepimize le§vik ve nt' iştirak etmel>?ri, bilhassa g nÇ 1ı.ı 
heyecan vesilesi veren iltifatlariyle çilerin temiz spor C'lbi !eri \ c 

11

11 
mübahi olduğumuz Milli Şefimize 1ımı yliril) ilş ıle !!eçi~leri umlı:1'11 

bu münasebetle sarsılmaz bağlılıkla- dirini celbeyleınist.ir. 
Fabrika i ç leri fabrikadan ~\~ 

nmızı huzurunuzda eda etmeği borç stadyumuna, omdan da cuıtı e 
bilir, hepinizi muhabbetle selamla- mt'ydanına g lmi~ler. guek bı1h 
nm. ve gerek resmi g çit "ırasınd.ı 

B. NEDiM KILICIN HITABES1 rafından alkı lanmıc.lardır. 
Son olarak Altınordu gençlik kulii- Bu mılli mıicssr E mizin .) en 

1 
bündcn Nedim Kılıçoğlu adında genç bir teşkiJutına vermis oldugu eh t 
sporcıı güzel bir hitabede bulunmuş, genç kız ve erkek i~çilerinin ı:;o5d ı 
sporcu gençliği Milli Şef adına üç defa leri spor istidat \ c ine liği, k~ ıt 
cSağol .. deme·re davet etmi.~ir. Bu <"S- tebrik<' hak kazandıracak '"" h 

B. Fon Ribbcntrop ih ayn olarak 
yc.ıptlklan görüşmeye rağmen Macarlar 
Triano muahedc~inin reddi hakkındaki 
ltat'i hattı hareketlerini mu!ıa! aza eyle-

---- x.y.x ır.işlcrdir. fakat Rumcn!cr d1! Transit 
Ankara 30 (Yeni Asır) - Ha- paraşüt kıtası yetiıti.-meğe knrar vo:.nyada e.hali mi:badelcsi yap.im.:·: 

va kurumu, 9 Eylülde nihayet vermİ§tİr. Bu gençler aynca üç hakkındaki taleplerinde aynı derecede 
bulacak olan lnönü kampiyle lı:atidirler. . 

aylık bir talim devresine tibi tu- · c · · ı · d' • Türkkuşu şub 'erinden ayrılacak ayrı rc::mı surette söy enıl ığıne gö-
olan oencledrn üç taburluk bir tulacaklardır. I ~on ~ib;ntr't- R~n~a ~ 

•••••, 1111 , , ... 11 ..... ••••• ••••• ••••••••• ••••••••••••••••••• .. ••••••••••n•••••••••••••: etm.if. ont ıano ile car. l;;miT pamuk meıuucah ueı~Lak kulübü 1meıuııpları duıılciı 9 !;it ı·csmı esııa.mıclu 
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