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İmtıyaz sahibi : ŞEVK~"!' BiLGiN 

Bnsmtıhnrrir ve umumi neşriyat mUdUrU : 

No.I O IClrll Altıncı Yd IK CUMA 1940 1 
RAMAZAN - 23 -HAKKI OCAKOl;LU • ~~~~~~--.,.~-· 

ABONE ŞERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç lçin 
Senelik....... · 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

Gil:ıli gecmiş nüshalar (25) kuruştur .. L T E ı. E F o N : 2697 

ilan mündcrccatındnn gnzetemiz mesullyet kabul etmez 

Alman na=ı /arı Pc:ris sokaklaruıda bir Fransız polisiyle konu~yorlar 

1111111111111111111111illi11111111111111111111111111111il11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanya yeni FRANSANIN VERf CEGi 
IADAR NE OLACAK? 

"ALMANYA MUHAREBEYİ 
KAY" EDECEKTiR,, 

FRANK O 
NACAK MI? 

Hit1er hudutta 
lspanyol şefi 
ile konuştu 

Mül4fıat41 Alman IJcqfıu· 
mandanı ue llıl tarafın 
llal'lclye nazırları da 

iftiralı ettUer .. 
Londra, 24 (A.A) - Royterin diplo

matilt muhabiri Bitler - Franko mUlA.
katı hakkında şunları yazıyor : BitJerle 
Frankonun görilşmt'si dün öileden son· 
ra saat 3.30 ela 'başlamış ve altıyı beş 
geçe nihayete ermi~tir. Mülakat iki 'bu· 
çuk saat silnnilştUr. 
GörUşmeler işgal altındaki Fransız 

toprağında kU~Uk bir hudut istasyonun· 
da Führerin treninde vuku bulmuştur .• 

Qt)N tmsak Glin Öğle ikindi Akşam 'Ya 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D 

CUMA 4.52 6.28 12.09 15.10 17.30 19. 

---------' YENt ASIR matbaumda bas.ılmııtar 

İspanya hariciye nazırı B. Senıno Suner Alman hariciye no.nn B. 
Ribbentropla yanyana 

A .k v· .,, Almanlar sı·vı·ı Millfuta iştirak eden Alınan hariciye u ___ ııııııııımmnıınıHIHHHHHIHllHHHHlllHllH'!I 
--·- Olen 8 " JCJ nazırı Ribbentropla İspanyol hariciye 51 ŞEVKET BİLGİN y nazın Serano Sunner kendi aralarında Harp ve Amerika 1 NiJfatnırntl2 ;;_-

Müttefikler 
Aramaktadır •.• 

h .. k .. tj d J •ı• ı • ı}dı aynca g8rUşmelerde bulunmuşlardır. = = 
B. Hitler, Fransa harbine tekaddüm U Ume ft en ft~ JZ en Y • Hitler mUlAkatta Nw Unüormasını, = s ti = 

eden ıtlnlerde Alman ordusunun yalnız • • • general Franko ise asker! tlnlformasuıı Mihverciler i_- ayımın ne • ·= 
~şına_ düşmanla.nna ni~ai darbeyi .~· vazıyetJDl sordu ramıyacaklar tqıyordu. B. Bitler akşam kendi husu-dırmcge muktedll' olacagını sık sık soy- st vagonunda general Franko eerefine Af •k L. • 17 869 901İ 
=·,.~dô:d;.;~f:~':!'::",ı~~ ";:~ FRANSIZLAR-DONKÜ MOT· INGILIZ HARBllE Mos'rE- r...:t.:..:·..ı::~::-:t n aya ge- ,.esı: ' , 1 

!':;i: .. ~:r~~~ ~~;:'~~· .~:;'...:.n <;! TEFIKLERINE KARŞI HARBE· ŞARININ BEYANAT! . LON· ~~~=~ çecek olursa... i ldş!y~ ı, 
::a:~ii~~~=~ ~:';~m~~:r~:~!~r şa~~~ DiLMESiNi iSTEMiYORLAR DRALILARIN RAHATI ARTIYOR ~:Ut:'::i:J::~:.eıc:isi spinoza da Amertııa b;;.u Jıendlne i Nafusmnuz senede 1 
dikkat olmaktan kurtu!amaz. Londra, 24 (A.A) - Liyon radyo- Londra 24 (A.A) _Harbiye mUste- Hitlerin treni saat 3.20 de, general doğra lllr ludUe a ilinde On seJılz nlslle-i 

Filhakika bugün l\lajıno hatbnda be~- suna göre Vi§i hül.ümctinin başvekil şan Balf~r söylediği bir nutukta şöyle Frankonun treni de biraz ronra randevu telafıJıl edl'9AP S tinde Clf'tlYOI' 1 
Jiyen bir Fransa yoktur. İ~lya muhtc}ıf muavini Laval Parisc gitmek üzere bu dem.iştir : mahalline gelmişti. İstasyon Alman ve .1- " 5 " 1sta . i! 
cephelerde harp etmektedır. Japonya ıle sabah Vjşidcn hareket etmişti;. _ Almanya Londrayı bombardıman İspanyol bayraklariyle sUslenmlş bulu- Nevyork, 24 (A.~.> - .~erlka bahri- 5 Ankara, 

24 (H~d) -bildir~ i 
ukeri bir ittifak yapılmıştır.. Hemen AMERiKANIN ed k f . kazan caktır Alm • nuyordu ... Üç Alman bölüğü selam res- Y.! nazırı Knoks ~oyledıiı bir nutukta i umum müdürlü~ en ıv· ! 
hemen bütiin Avrupa işgal altınd~dır.. ere zatı~rı ta amıya kı~ ~n- mini yapm~ştır. Samimt görilşmelerden şoyle deml.ştir: :Sne ıöre 20 ilk tetrın pazar gtlnU ya-5 
Fakat Almanya yine rahat değildir. için· MOHIM T ALEBI ~:ha cfu~~ke,;'~::ı;i ve smal .,:. sonra general Franko Madrlde dönmUş- - inıittereye ve Çine Wdedn w ! ::;. 

0~:.1Y~ n:İ= ~-: 
de 'bulundufu bataktan kurtulmasına Roma, 24 (A.A) - St~fani kundan ha ati ehemmi ·eti olan merkez- tür. Mussolinüıin bu hususta ne düşöneceii- § te~-- an . n - S 
1ardmı edecek yeni milttefikler ara· Ajanıı Vaşingtondan istihbar edi- lerinde vu~arak 1ınrp ~yretlerini felce MADRi'lTE NEŞRED~N TEBLİt°;r n1 ~esab~ .katmadan yardıma devam ede- § fll:'uınUZ:~~i:i ~ti~; 
..tdlıdır. . ,. yor: Amerika hükümeti Viti hil- uğratmak olduğu lıalde Almanlann be- Maclrid, 24 (A.A) - Hıtler, Fransa eeli2.- Sılih yapacaiu ve her kim olur- 5 = ıs 158.018 kişi ohlntuna 5 

Neden böyledir. k"" . d A "h "}"' f k deli sivil halknnwn mane,iyatını azalt· İspanya hududunda general Franko ile 18 olsun yah$tırmaia eaıı.nuyacatız.. i . _ _.__..1_ fa9 i 
Zira Bitler biliyor ki, her şeye rağ· umctın en vrupa ı tı a ı artı- mak bir mülikatta bulunmuştur.. Mih,·crlc İspanya arumdald mitnke- 5 Pb'e bet tene w..- nBf mam i 

men harbin talii İnıilterenin elindedir. ıında vaziyetinin ne olacajmı ~nlar bu suretle devam edeni Bu görUşmeler hakkında Madrittr şu relerin Afrikaya yol açmak tein :r...ı- ı-t.'lll.883 kiti ~br. 8'!1.- ileti 
Alman ordusu, qe ~ va~da ne. de - SONU 3 UNCV SAHİFEDE - asker! hedefleri ihmal ettikleri müddet- tebli~ neşredilmiştir. IDlf 1'1r teşeb'bUs oldulana fa1mt1ıa eden _senede ...... 1~ dir. Bu nasbette lla-İ 
imparatorlukta "lngıltereyı )'encmı ·e· 111111111111111111111111111111111,ııııımmııımınmmn c:c milletimizin sarsılmaz cesareti Uzerl- •Alman devlet ıeisi B. Bitle:. l<~ran- baricil'e nazın bu teşebbüs muvaffak S tay n~ Jaarıç tutuhrnqtur. Vlll- i 
ff)rtir. Moskovada mOzakorelor r d ıı ı k sa - hpanyol hududunda general Fnm· olduiu takditde Amerika~ mn•mm 5 yetlerm •yn ayn nnfualarma ait I 
. Halbuki Fransa mağlubiyeti kabul et- g neA-:1~ X~~ca ~İai ko ile bi.r m~likatta bulunmuştur .. Mil· bir ehemmiyeti hib ~ sin bun- ! = Wr bç sün 9CIDra •elftllli· 
tıkten sonra .~rllter~nin ~!1k8vemet~_e AZALIYOR.. takat iki ~·~et aıasında me,·cut dost- - SONU 3 ÖNCf' qgtn:IJE - ii.111111111111ii1111111111111111111111111111111tr1H1m111i 
&tevam etmesını lmkinsız gorenler ~u- Londra 24 (AA) _Hava akınlarının luk havası t(mde t'elt!yan etmiştir" Al· 
Yfk Britan~k;ı~r::ıc;rı~~ d~fı::·~ .. Japonya Sov- halk üze;indeki. tesirleri hakkında açı- ~-hariciy~ ~Fon Ribbentrop ile 
o masmı t_Jor a . -~~un t d ehrı ... lan bir anketin neticesi Londra halkının ~~ya bancıye nazın Serano Sunner 
teY t)lmadı .. uıgıltere her v~tten a a tJ · • k _ SONU 3 ÖNCÜ SA RtFEUE _ gorüşmede hazı.r bulunmuşlardır .. • 
tinde, daha kuvvetli, daha ımanlı ola- ye eVJ 8Z80• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 BİTLERİN "ÜMİTLERİ VE VA.KARI 
rak dü manlanna meydan okumakta Londra, 24 (A.A) - Royter ajansının 
de\"am etti. Dünyanın hürriyetini koru· maöa Ç~alışıy~r dıplomatik muharriri yazıyor: Bitler ve 
m:. dih asının miidnfansım da kendi iizc· .., -~ Ribbentropun Fransız • İspanyol hudu-
rine aldı. -·- - SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Berlin ilköncc hunu istihfaf etmişti.. Gizli Amerflıa • Sovyet 
)fuka\Cnıetin deunu Londrnnın yerle nıüz-a..ereJerı· 
yeksan edilınesindt'n başka bir netice WH • 
vermiyece~ini, Büyiik Britanya ııdaJa· fef:zip edfli]10P .. 
rmın ha\•adan. denizden istili edileceği· Londra, 24 (A.A) - Moskovada 
ni söylemi ti. İngifü: milleti şu vaad edi· yeni Japon büyük elçisiyle Sovyetler 
len meşhur istila~·· bala korkusuzrn bek- hükihneti arasmda b:ı•layacak olan mil
liyor. Alman de\ let adamlarının hiç ha- zakereler hakkında ~lahU-ettar tngiliz 
:r,:ıllerinden ~eçmiy~n. şey, be!ki bir ~u- mehafillerinde bu müzakerelerin biç bir 
t•ıze, artık ıyidcn ıyı~·e belırmektedır .. hayret hi!si uyandırmadığı bildirilmek
Alman hnva ordu!'>U ln~iliz semalarına tedir. Aynı mebafillere göre japonya
h~kim olanıanuştır,. ~ı~na mukabil ken- nm içinde bulunduiu vaziyet dolayuİy· 
dı semala~ı~dan lngılız bombardıman le. :r.ıırannı telifi için Sovyetlerle müza
f ay~ arelcrı!'ı':' <'eht>nncmlcr ~·ağdırm~la- kereye eiri§mesi bekleniyordu. Göriipne
rına da nıanı olamamıştır. işte vazıyet lerde yapılmak i teniJ anla§ mah
bu şekle dökülünce. _N_azi liderleri. çık- dut bir zaman iç~dir. iki tara~ azun 
ma7.da: kkurtulldnı~~ ıçGı1! lba~~ b~areler zaman için teahhüt altına girmek iate
nrnma,.a oyu uwr. oz ennı ır ta· mem-'-ted" M....__,_ 1 • !~-- tmek 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Hitler, Mareşal 
Peten ile de 
konuştu -·-

ft v· . d'V ftan r.ı dr'd al ır. ~ere.en wan: e , 
ra !l"d"I ışı~~· .•ıcub. htaraled d ha 1.ki4: b!zzat kendi tabiriyle «İblisle mibakere-•'<'~ır ı er. ı anı ır am e a a ı d bulunmak YUİf • b . . tngilizlerin atk sık bombardıman 
· ·rak yapmak istiyorlar. r.:atauokaya ;ÜfmÜf.:. ancıye nazırı ettikleri Beninden bir görünilf 

MlhueP deuletlePI Alı· 
denizde ue SID'lyede 
deniz, haUCI Gslerl 

~~::Y:aiS::ıt~~~;r;enebilmek i(in Bu görü~~eler japonya lehinedir. Zira YBRI IDllllZ b8GUll1rl 
dün yere serdi~ •·raasadan medet um- bu aa~ede .ıaponya garpl~ _ve Avrupa 

ldernqJer ... 
Nevyork 24 (A.A) - vı,tden pim 

malihnat üzerine Berlinden geJdlen ve 
Nevyorkta alman bir telgrafa mzann 

~ harp lllhcılarındtrn KeT&yad4 holk cipleri · 

lfrllUı 11r1111111ar lma'Biiiiiriiiiz"iii• maktadır. Hedefi 1''.ransayı ihanetten harbı ıle alakadar olmıı.k açın daha ser
i!ıanete, mezelletten mezellete sürükle- beat olacaktır. Japon ta!tlan Sovyctlcr 
mektir. Oranda Fransız donanmasının - SONU 4 'ONCÖ SAHİFEDE -
mühim bir kısmı imha edilmiş ise de 
Vişi lıilkilmetinln emri altında hatırı sa· 
yılır bir deniz n havn kun·eti hal8 
nte\•cuttur. Almanlar şimdi işte bu kuv· 
\ete ~öz koymuşlardır. Bu kun·etten 
H.1ifade için, Jo'ranıoaıun lekesini asırlar
ca yiiziinden ~ilemiyec:eği bir kahpelik· 
Ce bulunmasını, eski müttefikiyle harp 
etmesini istiyorlar. Bu yüz karası tekli
fe mukabil vaad ettikleri şey FraJJSJZ 
fopraklannın tamamiyeti \e Fransamn 
istiklali midir. Hayır, vaad ettikleri şey 
perçalamnış bir Fransadan, müstemle
lı:eJerinin büyük kmnı ile ruhunu kay
betmiş bir Fransadan başka bir şey de
ğildir. 

Fransanm mukadderatım idare eden
ler Fnınsn ruhu ile alakalannı ne de
rece kesmiş olmalıdırlar ki böyle iğrenç 
bir ihanete karar \"erebilsinlçr .. Son ha
berler ihtiyar mareşalın müthiş bir in
laidam kar$wnda duyduğu ruhi zaafa 
rğmcn böyle bir ihanete razı olnıncb(I· 
na gösterecek mahiyettedir. Fransanm 
llae$Um simasa J.ın•al Vişi ile Paris ara
anda mekik dokuyor. Berlin ve Roma 
henüz hazırladıkları suikasdın muvaffa. 
)qyetinden limitlerini kesmemişlenlir. 

Formülleri $udur : 
•Fransa sulh isti~ orsa eski miiUcfi· J 

- SONU 2 lnei SAYFADA - B. S..U. 

Almanyada bir ~J::ten~J~ er:;.~ 
çok yer ve Berlin ~tin 24 <A.A> - Bu,......, 

reaiıen resmi teblii: Hitler Fnma-

• 
ln,plizler Mısır

da taarruza bom baJandı c1a M....ı Peteni bhal .. "'..,•· 
• • _ Bu r&üpnecle Ribbenlrapla LaYal ti 

Alrnanl.,. da ,....,,.,... de hazır buhmmuttur. geç 
ye ue ı.ondraya Nevyork 24 ~A.A) - Kolambl- -•-

• 
Y • t .. 

UDBDISBD su· 
kôn ve azimle 

bekliyor -·MICARISTIN · ROlllYI saJdll'rnqlar- ~J::0;,~Cfl!::! t:" ı.: KIZIL DENiZDE IK~ ITILYltl 
,: ~ •• <A~~ - HaTa neza• cağı~ bildinni§tir. • DESTROYERi BATTI MOZAKERELERI KESiLDi 
tayyareı!Hfao 1: ~ .-.a~._-~~mih'f'e ~;~ Roma 2• (A.A) - ltalyan teblili ln- Londra 24 (A.A) - Taymjabı Aıina 

• • • ~ Yer lflblerin topçu atefl altmda Sldi Bar- muhabiri bildiriyor: Yunan hilktimeti 
Almanyanuı ~uhte1if yerler~ Fnneed•, lapuıyada, timali Afrika ranl civuuı.da ttalyan mevzilerine ta- vaziyeti s\lkGnetle karfılamaktadır. Ef
bazı hedeflen bombudumm etmit- 'ft &.iyede deniz Ye haya 6lleri ter- arnız ettilderinl, tngllfz hava kuvvetle- kin umumiye kat, bitaraflık alyuetinJn 
lerdir. lrectihneeinin bahis JDeTZUU olcluiu rlıı1n Sidi Barranlyi bombardıman et- memleket için en J,l aiyuet olduiuna 

radyo bilclinnektedir F tiklerini bildirmektedir. kanidir. Bqvekil :Metaksasm siyaseti 
ALMAN RESMt TEBLlCtNE GöRE nu aym • • • nn- Teblil diler taamW.ar hakkında d1- umumiyetle tasvip edilmektedir. Maa-

Berlin 24 (A.A) - Alınan resml teb- •. hildimeti hu haberleri teblp et- yor kJ: ~man hava kuvvetleri Maka- mafih bu :hal bir taarruz vuku bulclula 
liği diin gece İngiltere üzerine ve bil- 11111 ile de Kolambiya ndJOMI ken- omayı bombardıman etmişler, altı kişi- takdirde ona mukavemet için bütün ted;. 
hassa Londraya taarruzlar yapıldığını, cH muh.hirinin hu tekzip t.•••• nin yaralanrnaaına sebep olmuşlardır. birlerin alınmadılı manasına gelemez. 
bir kaç lııgiliz harp gemisinin Hollanda gddiii telanfm bile ean lr tuafm- Tana ıölUnUn cenubu prkisinde Baora Buı ihtiyat efradı sillh altına alınmıt
sahlllerine yaklafmak istediklerini, sa- elan pek p Jtl(leriuin pbnlmak lal. re meydanına taarruz edi1mlştlr. tır. 
hll bataryalarmın ateflyle ur.aklqtınl- .....ti le saaderi'- ine mi .de ılr:1 olü, bir yaralı vardır. Bersanoda da RUMEN - MACAR 
dığını, lngUiz tayyarelerinln Berline ~ oidlJi = ;kdil bir ölU, altı yaralı vardır. Diler yerler- MOZAKERELERt KFSU.Dt 
hücum ettiklerlnl, binalarda hafif h..._ w ...- .... ~. de huarat hafiftir. AsmR!'B ve K?"s...-ı1a Budapeıte U (A.A) - Macar - Ru-
rat oldujımu, 7angınlar cıktıtım ve bir llurtne dOpnanın hava hücumları mu- men müzakereleri diln kesllm)ftir. Ru-
fabrlkaya isabet l· • · · •·:;ını bildiri- ftffabyet elde etmemiştir. mc'1 heyeti diln Bilkreşe dönmek emrini 
1or. - 10N1J ı ONCO SABb·w~ - nl-nışhr. 





• 
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!!25-

SAHiFE 3 
----~----~~~~~~~~~~~---------------------

B. Çorçil müda
faa mevzilerini 

~ezdi 

Çocuklar ,,Ber
li11'' •len cıka-

Herp ve Amerika Moskovada müzakereler Ankara radyosu 

-·rolonya kıtalarınuı 
maneft'8Slftda da 

.:. 

rılıyoır -· '15 hususi tren ço1':ukla~• 
uzak yerlere taşıyacak •• 

bldandu- Londra. 24 (A.A) - Afton Bladet 
ı --d 2,. (AA) _ 1-....0:- b gazetesinin Bcrlin muhnbirine göre Al· 
~ ra. "' ''6...... ape- ih. . hl" . - "b" kili Vimtoa Çöı-çil refikuİ7{ birliltt manya tıyarı ta ıye proJesı mucı ınce 

d- 1a1toçr pienık .lal •miid.ı.: Bedin çocuklannı tahliye için 75 hususi 
~ senniftir. Bapekile insi- tren kUllanıln:ıuını karar al.tına almış ~~ 
liz :rü]aıek aubaylariyla pe1on7a ordmu bu ı_n~tla ıeap eden tertıbata tevesaul 

e.,kuınand ... Gelleral Silonki refakat etmı~tır. - -
• Is ordu. Çöeoçil cördüklerindea mem- • 
• .-,.etini ibqaa etmiftir. Ve Londraya f ransan111 ve1 eceği 
da..ıeden evvel Polonya latalarmın ma-
nenalannda hazır bulunmuıtur karar ne olacak? --·- - HASTAKr. ' INf'i Sı\JIİ1"El>E -

BAŞT ARAFI 1 inci SAYFADA - HASTAltAFI 1 inci SAHİFEUE -
dan böyle Brezilya karşısında Nazilerin Birliği lehinde pek az ledakarlığı ihtiva 
bir hav:ı iissii 'temin etmiş ol.,cnğmı kay- etmektedir. Japonyanın Sovyetlere kar-
dctrniştir. . şı ananevi düşmanlığından vazgeçmcai 
FİLİPİN MÜDAF'AA ED1L1ECEK Mihvr.rlr nlasmnsının bir neticesidir. 
Londr::ı, 24 (A.A) - ltoyter ajansı Alman do tlu-:.unu aray.m bütün memle

bildiriyor : Aınerik.'l bahriye nazırı ketler bu dostluğu~ ilk aksüliimeli olan 
J{noks Amerika bayrağı albnda olduk- menfaat saholannı ve ananevi siyasctle
ça Filiııin adalarının her lmn'!i bir teca- rini değiştirmek mecburiyetindedirler. 
\iizc karşı miidafan edileceğini beyan YE.Nl JAPON SE.FiRt 
etmiştir. M O S KOVADA 
AMElıİKALlLAR ARASJNDA Moskova, 24 (AA) - Yeni japon 
T~ANÜT b .. ""k ı .. K _ı_ M L 1 
Bal . 24 A.A~ A ·1ca bar" uyu e ÇiSi atexava os~ovaya ce -ütnor, ( , - mt:rı ı- . f 

ciye müsteşarı Sümner Vds söylediği m~ME.RıKA - SOVYET 
bir nutuk~ şöyle d~miştir : . .. MOZAKERESt YOK 

- Amerikanın mudafaası yenı dun- L d 2 ..ı (AA) Lo d _L_ 

h hangi b . ktas karşı on ra. "' . - n ra mcna-
ynnın er ır no ına ya- fiil · B R 1 · ·ı.1· So 1 1 

ı1ı:ı k h ·· ı·· t · .... :}A t erı . uzve tın gı ıce vyet er e 
P en • er tür u :ıarruz ve-ya .,,..., a e- - ,_ 1 d bul d w h- '-'- d 1c· 

bb
.. .. .. ..sk- 1 w ktcd" I muzaJi;ere er e un ugu zuuı;ın a ı 

şc klU!:UllU ~u :
1
mr ıne~tl rııu ır11 .,. 0 

• sayiaların asılsız olduğunu beyan etmek-
ma ı,.!ınıızı ısti 1.m11 f'< en son yı ı;.,nn d. ~ . ı d 

BVGVN 
8.00 h-ogram ve memleket saat ayan 
8.03 Mürik pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 
Miizik pl. 8.50 - 9.00 Ev ktıdını - Yemek 
listesi 12.30 Program ve memleket saat 
ayan 12.33 Müzik : Alaturka 12.50 Ajans 
haberleri 13.05 Mürik : Al::ıturka 13.20 
14.00 Müzik pL 18.00 Program ve mem
leket saat aynrı 18.03 Müzik : Radyo 
Sving kurtcti 18.30 Mllz.ik : Fasıl he~eti 
19.00 Müzik ; Şarkılar \"e türkillcr 19.30 
memleket saat ayan ve ajans haberle.ri 
19.45 Mütlk : Radyo ince saz heyeti 20. 
l 5 Radyo gazetcSi 20.45 Temsil 21.80 
Konuşma (İktısat saati) 21.45 Milük : 
Radyo salon orkestrası 22.30 Memleket 
saat ayan, aja:ıs haberleri borsalar, fiat
ler ..• 22.45 Müzik : Radyo salon orkes
trası programının devamı 23.00 Müzik 
ol. 23.25 - 23.30 Yarınki pro~m ve ka-Af rikada çarpışmalar tasrih etmesini istemiftir. 

Nnyork, 24 (A.A) Nevyork 

l •.ı- l · k 1 uı a·t to le ır. ~ e>!"ım propaganc ası 7.amanın a 
ıauıst. c-rı ~nup omşu anmlıı d kı P- Vl\pılnn hu ~ıwialara !!!ıluhivcttar meha-

rnklar emnıyet a!tında o na ı ça ne f·ıı . h" b" • • ld le 
P kanalı d ı d . ı cnn ı~ ır znman ınanınnmı, o u - pamş. 

anama mn '\ene c ;en ı top- 1 b .. t . ·ı kt d" 
l ğ an tc nn., t> tın mc · e ır. 

Taymis &'azete&i Fnmada Hitler - Laval 
- BAŞTARAFI 1 INcl SAHlFEDE - mfd;ntmm ehemmiyeti takdir edildi-

ra.klarımızın emn•yette o amıyaca mı 
her zamankinden <lıilia açık olarak gös- - 9 - -
termiştir. Yan küremizin tesanüdü hiç A' man va muharebe

ÇocuJılarımıza ~ardım 
eden hayırperuerler .Kızıl denizde hasara uğrıyan Nolla ğini, Fransanm hiç bir halde lngiltereye 

adb ltalyan destroyut sahile yakın bir karp harp etmiyeceği, donanmasını ve 
yerde kendi kendini batmnl§tır. bava kuvvetlerini vermiyeceği bakkm-

Tebliğ yine Kızıl denizde vuku bulan daki teminatın mnumi bir rahatlık hissi 
dEllliz muharebesinde ciddi hasara uln- uyandırdıemı bildirmektedir. 

bir zaman bugünkü kadar ~erçck olma-

nu:~İ BİR us y; kaybedecek 
Bcrlin, 24 (A.A) - D. N. B. ajnnsı - BAS'J.'ARAI"I 1 iNCi SAllİFEDE -

Tcrmevün cenup sahilinde bir deniz ve ::kınlar csmmnc1a bir ay e\'velkinden 
hava üssü kurmak için Amerika, Kana- daha fnzln uyumakta olduğunu göster
da ve İngiltera hüKümetleri arasında bir miştir. Akınlnnn !azla1aşmakta olmasına 
itilaf husule geldiğmi bildirm~ktedir. rağmen bun!nnn tevlit etti~ mUşkillAt 

--·--
Çocuk .&irgeme kurumu İzmir ımer· 

kezinden : Yaklaşan kış ve Cümhurlyet 
bayramı münasebetiyle kurumumuzca 
ihtiyaçlarının tcmiııine çalışılan fakir 
QOcukların ilbasına medar olmak üzere 
ço'k kıymetli yn.rcfonlarda bulunan tilc
carunızdruı Boldanu Karacasulu zadeler, 
Hacı Ahmet Tatari. Kasabalı Abdullah 
zade Nuri Selim. Sağır zadeler, Canbaz 
zade Mustafa Hüseyin Tatari ve oğlu 
Sami ve ortaklarına kıymetli muavenet
ten dolayı alenen teşekkUrlerimiii ib
Uiğ ederiz .. 

ynn diğer İtalyan destroyerinin de bat- ,Aynı gazeteye göre B. Lava) Paristen 
tığını bildirmektedir. avdetinde Mareşal Peteni ziyaret ederek 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİi bir saat kadar görüşmüş ve Paris görüş
melerinden kendisini haberdar etmi§tir. 
Laval nazırlann 1':~ .-naivle de görüş
mü~ür. 

::zalmnktadır. 
35 YAŞINDAKfı,ER ASKERE 
ALL'IO\JIYOR_, YENİ llE$RiYA2' Bayramda y . 

!:m eOJDIR 
Bilir bunu lzl\lİRİN HEP YERLİS 

Viti hükümctinııı bafr\ ekil .muavini 
tayyl'lre ile tekrar Pnisc hareket etmiş
se de ke$if bir sis yüzünden Vi iye dön-

. . -. . . . . ..-. . . . . Londra, 24 (A.A) - İş ve milli hiz
REDEN TERBİYESİ VE SPOR - 22 met nezareti 35 yaşındaki erkekleri 9 ve 

•ı••••••••••••••• meğe mf"'!"ı..ur kalmıştır. 
İn('i sayıs1 1Pn"in Tl"iindt-:·cc~ıtla çlk- 16 ikinci teşrinde askerlik icin kaydo-

1ZM1R StCtL! "nCARET .MEMUR- et'idlec:cktir. Müteaddit mürakiplerden 
LUôUNDAN: birinin esbabı kanuniyeye binaen va:Li-

- DONDEN MABAAT - :fesinden sukutu halinde diğer mürakip 
Bundan baıka meclisi idare bir veya bir veya mürakipler heyeti ıı:numiyenin ilk 
ita~ mesele iç$n huauai nkiletname ile içtimama kadar ifayı \•nzüc etmek üze
mllnaaip gördüiü hir YeJ'* bir kaç ub re yerine birisini intihap ederler. Bu 
tevki edelıilir. suretle vazilesinden sukut eden mürakip 

•<11!". 

~ ... ,.,,. >"7V/~~I 
~ PEK YAKINDA 
; Tayyare sınnnnsmdn 

F&ANSIZCA SÜ7.f.ı(} 

Ah ne kadın Madde 32 - Şirket n.IDlftll tanzim bir kişi olduku takdirde heyeti umumi
edilecek bi11lmum evrakın muleher ol- yenin ilk içlimnına kadar vazifedar ol
-- ve firbtİD ilum edebilmeli için mak üzere atikadarnndan birinin mü
meclisi idarece vaz'ı imzaya mezun kı- racaati üzerine merkez.i şirketin bulun
haan zevat tanJt.dan Dirketia İılminin duğu mahal mahkemesi tarafmclan bir 
ilavesi sureti>-le imza edilmiı olması mürakip 1.ayin olunur. Bu hususta mec-
prthT. 8u imzalar aicitll ticarete teecil ve lisi idare azasının da mahlce-!J,..'V(' miira- 1ıf E y ı. iJ r 

lunımığa davet etmiştir. 

...................................................................................... . . . . 
~ LJevıet Demı1 Yollarından s . . ..................................• , ................................................ .. 
Muratlıda Sırtköy Taş ocak:lanndan ihzar edilmek üzere 8000 metre miklba 

balast kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve muvakkat teminab 1500 liradır. Mil

nakasa 6/11/940 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu İşletme binasında 
A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün saat ona kadar kanuni vesnik, teminat ve tekliflerini ih
tiva edecek olan kapalı zarflarını Kom"syona vermeleri liızımdır. 
Şartnameler parıısız olarak komisyondan verilmektedir. 

23 - 25 - 27 - 29 4544 (2180) 

a1efuaul i1&111 edilecek.tir. caati mecburicJi.. Babamız Mustafa Kaptan Deniz A~- •- • 
Madde J3 - Mecisi idare aza81 de- Madde 38 - Mürakibin vamesi fir- nın ruhuna ithaf edilmek Üzere TC1rini- a..MIR DEFTERDARL1CINDAN: 

nıhte ettikleri vezaifm ifumdan Te tir- ketin muamclitı umumiycsinl müraka- evvelin 2 7 nci önümüzdeki Pazar günü Akif kw Makbulcnin Kaqıyalı:a ıubcsine milli emlak. satıı bedelinden olan 
ket namma yapm11 olda1dan ukut .. ~ be ve hesabatını tetkik ve teftiş ve mec- öğle namazını üteakip Hisar camiinde borcundan dolayı ~ciz e~i~en Kal'Jıyalca Donanmacı mahallesinin 1 717 No. lu 
M011melattaft dolayı .-htıen me.ul deiU- lisi idare ftZaSiyle müttefikan bilanço- mcvlut şerif kıraat olunacağından hu- Kemalpaşa caddcsınde kam 167, 169, 1 71 aayJı ve 3200 lira kıymetindeki 
~T. Ancak iıltu em:. ~mukaYel~ nun şekli tanrimini tayin ve hisse sene- zurlariyle şeref vermelerini gerek mcr- iki dükkan ile bir evi vilayet idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle müzayede
ftln Ye kanuaan 1tendilenne tahmil ettiği datırun vaziyetini tr>c:bit velhasıl şirke- humun ve bizim dostlanmızdan gerek ye çıkarılm1~tır. 
9eaifİ tamamea ifa etmemek suretiyle tiıı menafüne muvafık gürdü "i her ne- ihvan dinden rica ederi7_ Taliplerin 11 lkincitC1rİn 940 Pazartesi günü saat 1 S de vilayet idare beye-

: •ehb-et ~leri zaTUlardan dol~ vt nıürakabe ve tefti.şatı icra ve üç ay- Aile.:i Efradı. tine müracaatları ilan olunur. 18, 25. 2, 9 043 (215 J) 
..ute.ea.L. lftelıaldailw • .Şu kadarkı dan fazla fa.Wa vermemek ş:ırtiyle za- 25, 26 4622 (2209) 

· lreadilerine •••• ~fin i~da aiır man zaman §idtet kasasını "'e kuyut ve 
lu.t& iba ~-- ..ıahiyetlerinı tecavtiz defterini konirol ederek mcvcuduu ku- tZMlll SICtLl TICARET MEMUR
~ .W olaa zarar kimler tarafm- yudata mu\'afık olduğunu tesbit ve mec- LUCUNDAN: 
4an iıa eda..it- mmuliy~ yalnız onla- Usi idare azasını kanun v~ şirket mu- . - . Marko Morgcz - ticaret ünvaniyle 

· ra terettiip ed.r. &. ~ayet luml olan kavelesi alıktunına tamamile riayet e)•- lzmırde Odun puannda Kebapçılar 
...ddt Ye ltakilci zanr mikdanna mak- lemettrine nezaret ".: seme nlhavetinr1e çarşıaında 2 1 nunıanllı ml\ğazada her 
•rdar. . . . içtima decek olan h"yeti umurnjy~ye şir- turlü kazmi.r ti.careti~le iıti~al eden .Mar-

tZMDl DEFTERDARLtCINDAN: 
Arif luzı Rcmziyenin Karııyak.a ıubesine olan milli cmli.k satıı beeeli bor

cundan dolayı haciz edilen Karfıyaka Alaybey M. 1694 cü Sezai sokağında 
kain 1 7 sayılı ve 1 5 O lira kıymetindeki anası idare heyeti 1'arariyle 21 . pn 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 1 1 1kinciteşrin 940 Pazartesi günü saat 1 S de vı1ayet idare heye-
tine müracaatları ilan olunur. 16, 25, 2, 9 4445 (2149) 

Madde 3 .. - Mecliai idare azası p.h- ketin vaziyeti hesal-.,tı ve bilLnçosu ve ko Morgezın ı~bu tıcaret unvam tıcaret 
•n alabdar bulundaklan lnımaatm mü- meclisi idarenin faaliveti hakkındaki kanunu hükümlerine sicilin 2855 numa- İZMİR DEFTERDARL!GIND & '-.T•. 
-.keresine iftjru edemez Ye heyeti kanaat ve mütaleatm~ havi bir raoor raşına kayt ve tescil edildiği ilin olunur. ~ 
\Unumiyeden izin a~dan kendi veya takdim etmektir. Mürakip esbabı müb- _ Hasan kızı Ayşenin Ba~durak ıubesine milli emlak satış bedeli borcundan 
tahsı ahar namına bızzat Ye:ra bilvasıta reme ve rnüstacelc taharldüsü haHnde tZMIR SICILt T:tCARF.T MEMUR- dolayı haczedilen birinci Karata~ mahallesinin 188 numaralı 9 E:>Ww sokağında 
tirketle bir uıuam~ci tüc~ari~e y~.pa- heyeti umumiyeyi fevknlade olarak iç- LUCUNDAN: kain 4 taj ııayılı ve 360 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 
maz1ar. Keza heyeti umumıyenın musa- timaa davete mecburdur -M. Rasim Hancılar- ticaret ünvaniyle gün müddetle müzayedeye çıkarılmı§tır. 
adeüıü almBkazın tidtetin icra eylediği M dd 

39 
M.. ki 

1
· kan l:ı:mirde Osmaniye caddesinde Çukur Taliplerin 11 ikinci.teşrin 940 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare heye-

muamelei tüccariye nevinden bir mua- . b a e ~ tra - P ~f k ~fn .ve hanında 62 • 35, numaralı mağazada tine müracaatlan ilan olunur. 18, 25, 2, 9 .. 44.f (2150) 
me1ey kendi veya ahan hesabına yapa- ıtş ud. esas] mu.uıve eif~amh: ı : en tıler.1:'[ manifatura ve kaput bezi ticaretiyle i~ 

.. .b. . 1 . t"" ev ı o unan veza ı t•snu sure e ıw H 1 b mıyacap iP ı aynı nevı muame eı uc- . . k . .. ıs· l tigal eden M. Rasim ancı ann iş u ti-
cariye ile meıgul bir şirkete fa}ısen e.tmedıklen ta dırde mutese ılen.mesu caret ünvıuu ticaret kanunu hükümlerine 
ııne.ul aza .feriyle da'hil olamaT.!aT. ve vukua ~el~~ek mlldclt ve hakı1d za- 1öre sicilin 28S6 ncı numarasına kayt 

Madde 3S - Meclisi idare ıirket he- rarları zamı" \·e tescil edı1diii ilan olunur. 
•bma firlcet 1'i89C senedatım iftira ~ Madde 4'.l .Müraldplcr hıssedaran 
~u aenedatı re'hin mukabilinde kaba! tarafından meclisi idare azası veya mil- iZMtR ASUYE tKtNCt HUKUK 
ederek para ibaz veya avans ita ede- diir aleyhin" vaki olar.ak şikny<'ti tah- HAKtMLtôtNDEN: 
lnez. Şu kadarki temettüattan tefrik olu- kjk ve ~kik ile sıhhatine kail olduk- E,refpqa Hatay caddesi 35 sayılı .cwde 
ft&n meblai mukabilinde bedelleri tama- ları takdime keyfiyeti 1'!'nelik raporla- oturan Zeliha Maide tarafından kocası 1z 
lhen tediye olunan hiaacı eenedatuwı it- rına derç edecekleroir. Srumayei şirk~ mir Alsancakta Mesudiye cadedsinde 7 7 
tirası için heyeti umumiye meclisi iclare- tin onda birine malik olan hLc;sedaranın No. lu aile evinde 20 sayılı evde oturan 
h saliJıyet verebilir. talebi üzerine mür kip1er heyeti umu- Abdülgani aleyhine açılan bo~ma da-

Madde 36 - Meclisi idare azaıı işbu miyeyi fevkaliıde olarak içtimaa ôav<'t vasına mütedair dava arzuhal suretiyle 
eaaa mukaY~enamenin 7 1 nci maddesi etm~ye ve müracaati icap ıettiren mad- da.-etiye varakası müddeialeyhin ika
rnucibince tefrik ve ita edilecek temettü d~yi ruznameye ithal ~tme}'e mecbur- metgihuun meçhuliyetine binaen bila 
lıiaae.inden maada her içıtirna günü için durlar. Mürakipler '11Üracaat ile heyeti tebliğ iade edilmesi üzerine keyfiyet 
rnikdan heyeti umumiye tarafından ta- umumiyenin fevkal:tde içtiınaa davet k~ndisine lzmirde münteşir Yeni Asır 
Yin ve te.bit edilecek ücreti huzur alır- cılwımasıııı :1.nlep eden hi.:>Scdaranın ser- gazetesinin 18/J 0/940 tarih ve 10633 
lar. Bu hakkı huzur meclisi idare azası- ınnyci şirketin yüzde onuna -tekabül eden sayılı oüsluwyle ilanen tebliğ edildiği 
nın rudematının ve tedviri umur için tah- mikardaki hisse senetlerini muteber bir halde müddeialeyh tayin olunan gün ve 
llİa ettikleri zamanın mukabil Olduğu ci· bankaya tevdi etmeleri llumdır. saatte mahkemede haZ1r bulunmadığın
hetle jçtimada lıazır hulwvnayaalara MacJde 41 - Sermayei şirketin ondn dan hakkında muamelei cıyabiye icr~.sı
tediı-e edilemez. Aylık ve senelik olaralı: birine muadil hisse saıedatına malik oa ve muhakemenin 9/ 11 /940 Cumar
tnaktuan hallı huzur verilm~i memn•· olan hissedrırlar heyeti ıUınumiyenin ka- teai saat 1 O talikine karar verilerek usu· 
odur. ran hilafına meclisi idare mnsı aleyhine len tanzim kılınan gıyap kararı tebliğna-

l>öRDüNCO FASIL: \kamei dava edı1m~inde ısrar eMrlerse mcsi mahkeme divanhanesine asılmıı ol-

~1HHA1 ~KAi.ETiNiN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KASE 

Şiddetli BA_ş, DIŞ a1l91· 
!arını, ROM~IZMAsan· 
cılaruu SiNİR, rahatsız· 
lıklaruu derhal gedrlr 
GRİP, MEZll ve SOCVK 
algınhğma karşı mües• 
slr Dlctır. 

kabında gÜnde 1 - 3 kqe 
ahntr. Her Ecnnede bulunur. 

Murcı.kı.p: bil' ay urfında müra'ltinler ik:ı~i .(laya. duğundan müddeialeyhin tayin olunan 
Madde 37 - Heyeti umumiye her se- va ~rdurlar. Su kadar ki bu altal- ~n ve saatte mah~emede bi~at h~ fzndr YIJa)1efl Daimi EaciimenJndeıt : 

1'" gerek hiasedarandan ve ger.ek bari~- liyet miiı'a1dpler haricinde bir vekil de but?nm~ı ve~ bır Tekil gondenneaı lnönü caddesinde olup halkevi binam yanında bulunan iduei husuaiyeye ait 
len QZami üç sene için bir veya beşi te- intihap ve tayin edebilirıler~ Ve hisse se- alan t~\tdır~~ bır ~waha mahkemeye. kabul 104, J 06, ı 08, 1 ı O, 112. 114 No. ]u evlerin tamiratı 1326 lira 38 kurut ~eıif 
c.avüz etmemek üzere müteaddit müra- netlerini .de sirketin melhuz zarar ve edilmıyecegı teblıg makamına ka1m ol- bedeli üzerinden 25/ J 0/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık wilt-
kıp intihap eder. Şu kadar ki ilk mües- ziyanına kar.'4ı teminat olar.ak davanın malı: üzere ilan olunur. 4605 (2206) meye :konulduğundan isteklilerin 2490 .ayılı }'asa hükümlerjne göre hazırlaya-
Sİsler ticaret kanununun kendilerine lıitamına kaaat" kalmak ilzcre muteber caklan teminatlariyle birlikte 1 1/1 1 /940 Pazartesi günü saat 1 1 de 'VÖyet daimi 
Verdiği salahiyeti bilistioıal heyeti umu- bir bankaya tevdie mecburdurlar. Dava- mukavelename ahklmma muvafık su- encümenine başvurmnlarL 25, 3 4612 (2208) 
mi yenin ilk içtimıına kadar o1an devre nm reddi halinde C!avayı talep eden rette içtima eden heyeti umumiye umum 
için Nabi Uulili mürakip tayin eder. ekalliyet şirketin maddi ve hakikt za- hi.s.sedaranın heyeti mecmuasını temsil J 
~üteakip seneler bir milrakip intihap rar Ye ziyanını tazmin mecburdur- eaer. zmfr Y~etl Daimi Encümeninden : 
~dildiği takdirde bu müraklbiıı ve mü- lar. Heyeti umumiyenin her ne sebebe Bu suretle içtima eden heyeti umumi- Bornova • Mersinli turistı"k yolu üzerinde Emin Tarımcıdan istimlak olunan 
teaddit mUrakiplerin intihap edildi~i müstenit olursa olsun meclisi idare aza- yede ittihaz edilen 'kararlar gerek mu- bağ kulesinin yıktmlma• pazarlığa çıkarılmıştır. Enkaz ylkmay:ı teahhüt edene 
takdirde nısfından bir 7JyadesirıinTORK sı aleyhine ikamei dava olunmasına mU- halif ltalarilar ve gerek içtimada hazır ait olacaktır. İstekliler 3 t /10/940 Perşembe günü saat 1 O da vilayet daimi en
olrnası lazımdır. Müddeti hitam bulan tedair bulunan karann icrası keza mil- bulwmuyanlar hakkında dahi mer'i ve cümenine '\'e ev:ralc:ı görmek isteyenlerin mmtaka müdürlüğüne müracaat eyle-
rtıürakibin tekrar intihabı caizdir. Vazi- raldplere aittir. muteberdir. Heyeti umumiyeler ya adi- meleri. 25, 27 4604 (2204) 
fclcri hitam bulan meclisi idare azası Madde 42 - Mürakipler meclisi ida- yen veya fevkalade olarak içtima eder-
heyeti umumiyeden beraet ilctisap et- re müzakeratında rey ve müzakereye ler. Heyeti umumiyeyi fıdiyc devreyi İ · j j 
tlledikçe mürakip olarak intihap oluna- iştirak etmemek şartile hazır bulunabi- bcsabiyenin hitamından itibaren üç ay DEVLET DEN ZTOl.t.ARJ l~ R SUBES 
ttınzlar. lirler. Ve münasip gördükleri teklifah zarfında ve :senede her halde bir defa MVD'URLUCONDElf : 

MUrakiplcrin meclisi idare azalığına meclisi idare ve heyeti umumiyenin adi vuku bulur. Bu içtimada şirketin sene- Vnpurlnnmız için satın alınacak 1260 kilo Spesiyal Dizel oyl ve 2940 IUlo 
lntihaplan ve şirketin memunı sıfatlle vıe fevkalade irtlmalım ruznamelerine lik muamelatı umumiye ve hesabiyesi Mnrine En~in Oil Extra ~ 7 /10/940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye ko
\Jtrıur ve muamelabru tedvir temeleri "thal ettir,,hilirlcr. tetkik ve ittiha-ıı karar oltmur. H~eti nulmu h••. ihale mua~lesi S/11 /940 tannine tesndüf eden Salı günü devlet 
Caiz olamaz. Madde 43 - Mürakipler heyeti umu- umumiyeyi fevkalade ~irltet muamelatı- denixy<'ıı •rı lzmir tubcsi binasında saat 1 S de yapılacakbr. 

Meclisi idate azasının kendilerine ve miyece takdir ve tesbit .cdılecck Ucreti nm istilzam ettirdiği ahval ve zamanlar- Mezkur ınalzemeo.iıı muhammen bedelleri il~ muvakkat teminnt akçalan 
\Jsu} ve füruundan birisine karabeti ı1lırlar. İşbu ücret sirketin ınasarıfı me- d.ı içtima eder. Tesis 'heyeti umumiyele- qağıda göstcrilmi!\ti:. B1J h'IJ)taki şartnameler şubemiz körfez vnpurlıırı §eOiğin-
~lnnlar rnürakip fntihao olunamazlar vanma ithal edilir. - ri bu fıısılda tasrlh edilen heyeti umu- den parasız o tarak · verilir. 

-·--ÜZÜM 
376 Nihat Üz.ümcU 
365 Albayrak ti. 
278 İnhisar idaTeSi 
123 Lidiya Kavalyero 
92 D. Arditi 
62 P. Mikalef 
60 M. j. Taranto 
45 Vitcl 
44 A. Lafont 
44 M. Portakal 
51 lrt Beşikçi 
33 'M. İzmir 
27 Ş. Remzi 
19 P. Klark 
19 i· Taranto 
11 ÖztUrk şir. 
8 Akseki ban. 
6 S. Erkin 

1663 YekCın 
81881 Eski yek1ln 
83544 Umum1 yeldln 
No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

bici& 
208 M. İzmir <>Alu 
137 M. j. Taracto 
110 B. Mizrahi 
103 K. :1. Franko 
90 A H. Albayrak 
30 j. Taranıo mah. 

678 Yek<bı 
64328 Eski yekfuı 
65006 Umum! yelcdn 

ZABi:a 
.90 Ton Buğday 

5 ton SUIBID 

11 
15 50 

9 
16 25 
13 25 
14 
25 
13 75 
11 50 
16 25 
21 50 
18 
23 
25 .50 
13 50 
15 50 
14 
14 

., 50 
T 50 

10 25 
11 

8 50 
8 

8 50 

ccUllD&Ln __ ._ .... _ 

13 50 
18 50 
13 
16 50 
21 
18 
27 
17 
23 
16 Z5 
24 
18 
2'1 
26 • 
21 50 
ıs so 
14 
14 

1325 
15 
lB 
22 
2' 

17 51 
10 
1021 
15 
11 
8 

'50 11 50 

UMUMt IJENlz Al.'~J(°;f tm 
HKU.Qıit.: UND LTD 

tzMfa • HEVYO&K AUSINDA 
llaftaltk •ue'·- ...... 

HOLLANDİA :vapuru 21 lıiriDd t.t-
rinde -~ olup dolnı .... 
york için hareket edecekt.ir. 

ANGHYRA vapuru l ikinci t8'rinde 
beklenilmekte olup dotnı Nevyork Çıt 
hareket edecektir. 
ATHİNAİ \'llpuru ikinci t8'riD Jptida

sında İzmirden dofuu NeY7Ql'b hare
ket edecektir. 

NOT: Bütün vapurJarumzm ambar 
içi elektrik vantilatör tesisab i1e mü
cehhezdir. Gerek 'ıııpurlarm muvasalat 
jarihleri, gerek vapur isimleri ve nn
lunları hakkında acentemiz harp dol.. 
yısiyle hiç bir ..aahbtlt aJtma ~ 

Daha fazla tafsilat almak için Birind 
Kordonda 1!)2 ııunıarada •U)flJAL• 
umumi deniz acen~liii Ltd. milracMt 
edilmesl rica olun1.&r TELEFnti : cm 
............................................ 

OUYIER YE. 
$VU"A8J LrD • 

VAPUR ACEMTASI 
A'.I'AT0RK CAOUESI Ree1 binuJ 

TEl~·-ON: 2'43 
Luudra ve Liverpol haUan ~ 

piyasanın ihtiyacına ~re nPUJ'ı. 
nm12 SPf Pr vanıw-o~ldardır. 

........................ i ................ ... 

tZMtR BELEDtYF..StNOEN: 
Karşıyaka - 17S 1, U7S, 1782 sayalı 

aolcak1arda adi döfellle yaptmlmaaı. fen 
işleri müdürlüğündeki kqıif ve tutna
mesi veçhile açık ek.Ytmeye konulmut
tur. Keşif bedeli 2858 lir.a 5' kuruş mu
vakkat teminatı 214 lira 40 kunqtur. 
Taliplerin teminab C.M. bankasına ya
tırarak ihale tarihi olan 6-11-940 Çar
şamba günü saat 1G da encümeM m\1-
ıracaatları. 

20, 25, 30, 5 (2164) 
904 ncü sokakta 16/28 emlik sayılı 

dükkan ile 65 7 nci •olca ta 2 7 Ayılı ~in 
yıktınlmua alana ait olmak üzere Ye 
2-490 sayılı kanununun S 1 nci maddesine 
tevfikan enkazının satıp yazı itleri mü
dürlüğündeki şartnamesi mueı"bince bir 
ay müddetle pazarlığa bıra1almııtır. Ke
~f bedeli 7 3 lira muvakkat teminatı S 
Jira 50 kuruıtur. Pazarlığı 22/ • 1 /940 
Cuma günü saat 1 6 dadtr. Taliplerin te
minatı Cümhuriyet merkez bankasına 
yabrarak makbuilariyle tay.in edilen 
gün ve -.atte encümene müracaatlan. 

25. S. tS. 21 -4621 (2212) 
Belediye mecliaiain Teşrinisani dene 

toplantdanna 4/ 1119•0 Pazartesi gG
nü ıbaılanacaiından &f6iıda yazılı naz. 
namedeki işleri müzakere etmek üzere 
sayın azalann o gÜn aat 16. 30 da bele· 
diyeyi tqrifferi rica olunur. 

~ - Geçmiş r.abıt hüliauı. 
2 - Belediye riyaııetinin bir yıllık İt 

raporu. 
3 - Oi.-anı riyaset ve encümenlerin 

yeniden İntihabı. 
4 - Enciimcnlerde bulunan itler. 
5 - Riyaset makamından yeniden ve-

rilecek itler. 462-0 (220) 

ı s wwwrnınsa aıassw:z 

"1800" Liraya 
3 CÜ Karataş Halil Rifat pap cad

desinde 21 7 No. lu ev 3 oda, 1 sofa, 
bahçe lrumpaqya suyu ve elektrik 
MORACAAT: Aynı semtte 227 no-

da BalckAI B. Mustafaya 1-4 (220nl 

Z AY 1 
Tire ziraat bankasındaki 4 39 nı11na

ralı vadesiz tasarruf tevdiatında kuUan
makta olduğum mührümü zayi ettiiim· 
den badema yeni lcazdırdığım mihrü 
kullanaca~ımdan eskisinin hükmü ol-•nürakipler her va'kıt b~ 111nUmfyto BEŞtNCt FASIL: miyelerden hariç olup bunlar hakkında 

~rafuıdan azlolunabilirler. Milra1dplt-- Reweti umumiye: ticaret kanunu ve ~ ~ mukavelcna-
1-trı tayin ve tebdffieri mecllsI idare ta- lıladde 44 - Şirketia hlssedarlan 1e- menin lasnu mahmmunda mUnaeriç ah

Muhammeıı 
bedeli 

MllYakkat teminat 
akçası 1, madığmı i1i.n ederim. 

~ derhal sicilli ticarete tescil et- nede lbkal bir defa heyeti ummnlye kim caridir. 
1l'tlınelde beraber pzetıeleM d@ ntn haltnae i~tima f!dmer. Xanuna "9 !fba IWllMıo•ITNEDI~ 

• 

Spesiyal Oizel Oit 
'Marine Enğin Oil Extra 

529.20 LiTa 
1352.40 Lira 

79.38 Lıril 
202.86 Ura 

llrenin Kurtuluı mahalı..inde 
Tütilncü tbrahim Kdh 

.. 619 (220H 
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Garbi A vrupada 
ciddi bir vaziyet 

Alman)'a yeni 
müttef ilıler arı11or ••• 

YAZAN B. B. 

Garbi Auupada mUhim şeyler hazır
Franko mülakatıs 
}anıyor : Bitler - Laval ınillakatını Hit· 
)er - Franko mülakatı takip etti .. Şimdi 
de Fiıhrer ile ihtıyar Fransız ınareşalı 
P t n ar ında hır goı üşme bekleniyor .. 

J)avctlil rını şimdıye kadar Bre tesga
d nde. kendı kbşkiinde kabul itıyadında 
ol n Alınaıı d ' t reisınin, İspanY.ol 
devlet rci t.} le gönişmek içın Fransa-1 -
p::ınya hududuna kadar zahmet etmesi 
ve mülakatın Frar..sız. hilkümet crkfuııy
lc ıki mUlUknt nrasında vukuu dıkkati 
calı t r. Almansan: n Fransa 'e İ pan
yad n yardım görmek istedıgı ve bu 
yardıma ihtivacı oldugu anla 1lmnl .. tn
dır. 
Şimdiye kadar ihtıyatlı bir siyaset tn

kip etmiş olan İspanyayı hnrbc sürükle
mek için Alınanya onn ne ,·aadetmiştir? 
Bcrlin ve Madritte neşredilen kısa teb
li~1erde hiç bir tafsilat yoktur. l\foha"~
rcJ rın mevzuu bıle meçhuldür .. Fnknt 
F ın vansını Fransanın İspanyaya ter
kettn ini Almnnyanın sulh şartı ola
rak ileri silrdUğü doğru ise İspanyayı 
hnreketc geçirmeğc kfıfi bir taviz bu
lunmuş olabilir. 

Bu memleketten Almnnyonın bckledi
f; ne olabilir? Her halde Cebelüttanka 
taarruz .. Almanlar bu taarruza şimali 
A!rikndnki Fransız hava kuvvetlerini, 
belki de Fransız. füosunu iştirak ettir
mek istiyeceklerdir. Bu ihtimallerin İn-

, giltcre ic;in endişe verici mahiyeti inkar 
edilemez. İngiliz hnriciyc müst~n bay 
Butler CebelUtt.nrıka karşı Fransız ha
va kuvvetlcrlnin taarruz ihtimnlinc na
ıııl mukabele etmek icap edeceğini Bü
yük Britanyanın pek filli bildiğini söy
Jemişt ir. YanJ, vazıyet garbi Akdeniz.de 
çok nezaket kcsbetse bile İngiJiz muka
vemet azmi zaifliyecek değildir. Bahu
sus ki, İngiliz filosunun Akdenizdeki fi
ili hftkimiyeti bir çok tasavvurlan suyn 
dUsürecek mahiyettedir. 

Fransnya gelince : B. Lavalin zahiren 
Uıkip ettiği maksat bu memleketi sulha 
yakın bir vaziyete sokmak, Alman işga
lini nsgnrl haddine indirmektir. Fransa
rıın fngiltereye harp ilfuıına kadar git
mesine ihtimal verilmemekle beraber, 
Almanyaya hoş görünmek siya.setinfu 
İngiltere ile Fransa arasında çok vahim 
lhtilütlarl mucip olııbileceği tabüdir. Bu 
ihtimaller knrşısında, İngiltere garbi Af
rika.da bazı milhim limanlıın ~gal altın
ca tutarak "Ümit burnu yolunun emni
yetini takvıye etmiştir. Çünki.ı, bu son 
kaynaşmaların ilk neticesi, Akdeniz yo
lunun emniyetsiı.li~nf hiç fdiphcsiz art
tırmak olacaktır. 
Frnnsnnın bu işten kazanac~ı nedır? 

:AJsas Loreni, Nisi, Fası, Tunusu, Bin
diçiniyi feda ederek şeklen bir sulh \'a
dyeli ihdas etmekle Frnnsa ne hakiki 
hilrriyct ve emniyete, ne hakiki sulha 
kavuşamaz. B. Lavalin Frnnsnyı mihı·er 
devletleri blokuna katarak ona Avrupa
da zeliltıne bir rol oynatmak istediği 
tahmin edilebilir. Ancak Franscının mih
ver blokuna mUsnvi haklarla gireceğini 
kimse aklına getiremez.. Olsa olsa, esa
retini yaldızlı bir perde arkasmda giz.le
miş olur. Böyle bir sulh Fransayı-Fran-
61Z milletinin bunu istememesine rağ-

Almanların hedefi Ruzveltin geni nutku ----·--------·---
Amerika bir ta Boğazlara do~-

•• •• arruza uğrama- ru emen yuru-
dıkça barba meyic!~lermiş 

• • SüPJe)1ş lıanaJın almalı 
~ rmıyece v~ 1ı e iz eh· İngi iz 

-•-«>-
RUZ VE L T, HITLER VE MUS· dona m sını e e geçDr· 

1 1 1 1 
eJı .. s i •o ! rmış ••• 

SOLI IY PT D D r~ BER Londra 24 (A.A) - Deyli Tcl-
ITHA ETTIGINI SOYLEDI. grnfm diplomatik muhabiri Alman· 

lann boğazlara doeru derhal yürü-
l K 1 Ş l NOI yecek!erine dair hiç bir delil mev-

Fıl d l .1\-a, 24 (AA) - Ruzvelt dlln cut olmadığım yazıyor. tneiherenin 
Fıl delfı ada intihaba nrc.C sinde ılk Atina sef'rinin rap rları Yunanist&
nut unu o lcmck ıçin kür üye çıktı ı nın Alınan ve İtalyan nüfuzuna 
vı:ıkıt on H<li bin kişilik bu· halk kitle- dü§meme1: için elindeki bütün vesa
inın t hi.ıratiyl knr lanmıştır. 
Uıın It nuUrnnun bazı }c~Ierimlc itle muk&vemete 1 nrar verdiğini bil-

ciiml ri dçilerc har!'>ı şiddetli bir istih· dirmektedir. 
fof •• · krmi tir. TAYM1S1N MOTALEALARI 

ı:\\cl e llitlcr \c l\Iussolini ile Çc· Londrn 24 (A.A) - Taymb yazı~ or: 
ko hrnkla mc clcsindcn dolayı telefon· Alman) r kmd"lerin Rum n ha· 'lı ri 
la f.:'Ôrüştü;:ü 'olcit kendilerini ith:tm et· tarnfmdan tc Hm ecl 1 n Romanyodaki 
mi oldu ~unu beyan etmiş, Birleşik htıkimiyetl rini takviye ilt:' m c:~ldur
Am rikanın ne şckılde olur-...n ol un hiç I r. Alm nhırın emri altında hnr ket 
bir itilifn:ımc imzalnın:ımış olduğunrı ed n d mir muhafı7Jcır petrol kuyu} rı 
dair resmen teminat ,·ermi yeni il tı- c trafınd:t yapılan tahkimatın ikmalin
sadi J nlkmma sisteminin tatbiki SalC· den evvel bu mınlakanın lnr.iliz tayya
sinde )apılmıs olan i lerin muazzam bir re]"ri tn.rdındnn bombardımanına mani 
Tısk-sini okumuş \"C elde edilen netice- olmaıt icin Romanvanın İncriltcre ilt'.' 
ler arasında i sizligin azalmış olduğunu diplomasi münn'lcb;tlerini ke«ml'm('ğe 
işaret el lenıişfir. çalışın ktadırlı:ır. 
R~~.cl~ c~huı~~ctçil~rc ka:,şı şi~- Balkanlarda Yunanistanın vaziyeti de 

detlı. hır ı~1;ili.fnf. g~. tennış v~. c~urı- ğ"sme>~t.ir. Türkiye ihtiyatkar, fakat 
yetçı part!smın ı~tıdar mev~ıınde }kcn az.imlidir. Rus:va da ihtiyatlıdır. Fakat 
mcm.lekcti n~ıl .ıdn:~ et~ış oldugunu Bukovina ve Besarabyndn askeri harc
telmıh etmcsı ti~erıne yuksefon yuha kat yapıldığı bildirilmektedir. 
sesle~. nutl~un dıp,cr pa:.ç~nrını k:ırşılı- Mihver için Romanyanın en büyük 
yan şıddctlı nll~.şln~ • YU7.und~n. ko?.uş- rhemmiyeti petrol kuyulardır. Ancak 
~akta adeta muşkülat çekmıştir. Oyle Karadenizdc de Romanyanın mlihim bir 
kı Ruzvelt : t t ··k k"l Jd - 1 

1\ır.. d 0 . . "ı.l . d s ra eJı mev ı o ugu unutu amaz . 
• ·ıusaa c c mı=. so crune evam y · ta · ti l" "h 

ed · d" b - b lm unanı" nm vnı.ıye ne ge ıncc mı • 
eynn• ıyc agırmaga mcc ur o uş- k• Akd ·-.:ı •• 1 ld tı k 

t R ] d . ı .1 · 1• ver şar ı enız.oe us er e e e ne 
ur. uz.ve t m e..> ıcı erme şu sun ı ::;or- d d ,,.1 k •- t B ı · 

r-4 • arzusun ıı ır. .n mnn ı ı.un ı u garıs-
mu~.ur . y d 1 ih l 

S'!-'e · v z."h "d" ? tana geçer vc unan a a arı m ver n 
- \T.t.ı rım a ı mı ır. lin d .. T'" ki · · · h 
Buna cevap alkış tufom olmuştur. e. e uı:C'rS" ur ye ıçın vaz.ıyet !e : 
Ruz\'clt Birleşik Arncrika<lcıki fahri- dıtkfir ~lıır. İtalya v_~ Almmyanın n·hnı 

knlann randmanlaı ınm 1929 senesinde- gayel<>rı M151r ve Suvevş kanalını f"th
kindcn -yüzde on üçe yakın bir faz.Idık C'tmck \•e Alı:den·z.dC'ki İm(liz. don"'nma
gösterdiğini SÖ.} ledıkten sonra sôzlcrine sını .. ele reçln11ektır . 
şöyle devam otrnişt.ır : Bo ·le bır gayeye hır hamlede varmak 

- Simdi 42 milyondan faz.la memur e~bcttf• imkllr ~dır. Et.er EPe d,.n'zinde
tek.niit snndıklnrma dahil olmuştur. k~ nd?,J r B:ıtany' kuv;--ctl~ ıçın 
Bunlar patron ve i~çiler nrasındal.i ınü- hı.rer u: t~ kıl. e~e~ee mıhverın Tüı-
nasebetlcri tayin eden te«kil5ta da da- kıyey. .ehdıtlerı muhım surette azalır. 
hil buluıunaktadırlar. Dem0 k ki Yunnnistan bir nskeri yardım 

Geçen seneler zarfında bütün di.~ün- tal h:ndc bulunur veya Romanva ıtibl 
cclcrim diiıı;,·a ullmmm, bilhassa Birle- h~el t rerb stisind n mahrum bırakı-
ik Amerika \'e hah ·ıırı kiil' i rulhu· lırsn alın:ır") t dhirler birin'"i d<>recede 

nun idamcsine matuf bulunmuştur. Si- eh m'n"yl'ti haizdir. 
l~hlannmmızın C"Dl esi ııe bir (l.'Cn\ tiz Bizler bu huırusta JYafil avfonacak de
lınrbi ):ıpnıak, ne de fiituhattn b tlun- piliz. Z"ra en iyi tedbirleri almağa \':tk
mak Ye ne de bir ~ abancı h:ırbe müd:ı- timiz olmuştur. 
imle etmektir. . 1 ~---

Tckrnr ediyorum ; Pnrthnizin progra- F k k k ? 
mına riayet etmekleyim .. Yabancı h~r- ran O anaca ffll . 
be jştirnk etmiyeceğiz... Ordumuı;u, do- - BASTARAFI l inci SAYFADA -
mınmamızı \'e havn kU\ vetJcrirnizi ta
arruz vukubulmndıkça Amerikanın h:ı
ricinde harp etm ge göndermiyeceğiz ... 
Ben sulh içi11 çalışmaktayım \"e lmvatı
mın her s::üniinü sulh için çalışmağa has
rcdeceğim ... 

dunda general Franko ve Sunner ile gö
l ü~üş olması Londrada hayret uyan
dırınaınakta.dır. Londradaki kanaat Al
mnnlnrın sistemli bir surette tatbik edi
len diplomatik şantaj usulüne müracaat 
etmekte oldukl:ırı merkezindedir. 

men - zaruri ol:ırnk İngiltere ile mu- J t• J A 
hasnma v~..iyetine düştirecek mahiyet- s 1 sa a ve 

Hitlcr. Şimdiye kndar knrşılaştl~ı zor· 
hıkl:ırı lspa.nl n dm Jet reisiyle şahsen 
teına,.•a bulunmak suretivlc bertaraf 
< dehilccef.rini \ cyruıut ta yaptığı z.iyarct· 
le koltukları kabaracak olan general 
Frankonun i pany:mın gerçek menfaat· 
lerine en u~ gun olarak kabul etmiş ol
tluğu h:ırbc 1 ıı~mumak siyasetinden in
Mr fn tem l ül cdcccğini zannetmekte
dir. 

tet~nl. mütarekeyi yapmakla Fransız m 0 him atı rt-. 
imparatorluğunu kurtardığını iddia et-
mişti. Sulhu yapmak için bu imparator- tırma ; • 
Juğun milhim bir k'1Sl1lını fedn ettikten .a 
başka, bunu ayni ıamanda. Fransız mil- -· 
Jetinin kaniyle mi ödetmek istiyeccktir? «DELHI)) ({0 !f ER NSI 
Pariste yerleşmek arzusu Frnnsız hiikü-
mctini dünkü müttefiklerine karşı diln- BUGÜN iŞE BAŞLIYOR 
kii dlişmanlariylc birleşmeğe sevketse Delhi, 24 (AA -Tnymis muh=ıbiti 
bile, bu ihanetinden ne kazanabileceği- bildiriyor: Ş rk iaşe grubu konferansına 
ni kestirmek hakikrıten güçtür. ~tirak eden memleketlerin müme58illcri 

Fsasen Almanvmıın bile bütün bu iş-- Sir Alek andr Roje ile rıörüşmü Jeıdir. 
k•rden kazancı, tesiri muvakkat bir gös- Konferans Hindistan i tihsalatı ve mü

risten ibarettir. Çünkü : Fransa ve İs-
µanyayı kendi çevresine almakla Al- himmı:ıt ı:toklan hakkında iptidai bir tet-
manyanın İngiliz filosunu Akdcniulen ki~ .:vnpmaktadır. !3· Ale~~a~dr Roje 

klaşt b"l -· •- uhta b" "d Hındıstı:ınının evvela kendı ıhtıyacını te· uza ırn ı cccgı ısp.a"' m ç ır ı - . . . . 
diadır .. Kaldı ki, ibtimnl haricinde olan ~~n .. ıçın. memleket s::ınnyicile.ri~ı~ dn~a 
böyle bir farazi~ e bile, Akdeniz havuı- ~uyuk hır gayret s:ırf ctmclennı ıstemı~ 
mı harp harici kılınak neticesini ver- tır. . 

mez. Amerikanın günden güne artan Delh~, 24 (A.A) - Şark gru~u mcm
~·nrdımı ve yoklnşruı mUdahalcsiyle. İn- leketlerı konferansı yarın (bugun) nçı-
11iltcrcnin her darbeye şiddetle mukabc- lncaktır. 
J • imk5nını bulacal:tı muhokknldır .. B. D~hi, 24 (A.A) - İngiliz lmpara
Cörcilin 1941 yılı i~in İnglltercyc vadet- torlugunn men up grup memleketleri 
tij:,ti hO\·n hAkimiyeti gözden uzak tutul- k~~fer~nsı~a Hollnn?a ~indistanı dört 
mamalıdır. Acaba B. Bitleri yeni mUtte- muşahıt gonderecektır. Konferansda bu 
fikler nrnmnğa mecbur kılan .saik te bu ~.ı~~~alnrda harp molzemesi istihsali 
de;,.il midir? ~on.l§Ulccektir. 

Hitl r bunu tahakkuk ettirmek için di
i er devlet adamlarını keneli nezdinc ça
ğırtmaktan ibaret olan mutat <liktatör
lUk t•"'ulünd n inhiraf etmiş ve bu uzun 
seyahate katlanaral. bir şeyler elde ede
bilmek için ,., k:mm haleldar etmeği gö
ze almıştır. 

Ncvyork, 24 (A.A) - Nevyork 'fay
mis gazetesinin Bcrlin muhabiri bildiri
yor : Bitler Fransız iopra?{ı üstünde ve 
Fransız. - iı;panyol hududu yakınında 
r.encral Franko ile bir görüşme yapmış
tır .. Her iki diktatörün maiyetinde bir 
çok memur bulunmakta idi. Matbuatın 
mülaknta mütedair resmi tebliğinden 
başka hiç bir .şey ncşrctınesine müsaade 
edilmemiştir. Berlindeki bitaraf diplo
matik mUşa.hitlerin görüşlerine naznrnn 
diplomatik hfidiselt'l" bugün İngiltereye 
karşı harbin devamından daha ileri bir 
safhada bulunmaktadır. İngiliz adalan· 
na knrşı ynpılan harekatın Akdenizde 
inkişnf edcn hfıdisclcre nazaran ikinci 
derecede kaldığı kanaati mevcuttur. 

Roma, 24 (A.A) - Stefani ajansı bil
diriyor : Bitler ile Franko arasında ya-

za ta 
- __..,.·~-

• p nya,. n ı-

liz - merika lstanbulda fecA kaza ar 

işsbir;!d~:~~- eş_b_a-lık-· ~~·-b-o_ğ_u_ldu, 

ı ~ctL TERE VE .MERi • •• e e ar la 
HOLLA o Hl DIST Nı IŞlfı 1 x~x·-----....--

EHE n IYETLE TA iP İstanbul 24 (Yeni Aı:ır) - Geceleyin çekmece civarında feci bir kamyon 

EDiYORLAR 
Boğazda Kilyos civarında müessif bir zası olmuştur. Şoför lsmailin idaresi ja 

deniz kauısı olmuştur. Balık tutmakta ve içinde altı omele bulunan kaım .m 
(AA) D li T l f iken fırtınnyn yakalanan Sürmen li Ke- lstruıb l 1' k H "d k. 

· 1- J __ . e ~a. malın balıkçı knyıgı parçnlnnrıu , iç"n- u ~e ır en nrrunı r ya ının· 
1 ..ı ;,;o una twC'ilS cttı?ı d bt lunın on bi rkl.şid n b i b -ul- <la ht'nd yuvarlanmıı;tır. İçindeki 

m le }olu n l 'illlda takip t B 1 d .. .. .. t1 . b am l d n i. "'li n'iır ur ttv yaı l nmı~ 
cdı~cn h d fı"' ;,;:ıhı Çine sevkiyattnn mu ur. l n r n u unun c Hı U· • . • • 
ıbn t ı ..ı_ ç· d A "k lun'11u'>tur. tı . Dunlard n b r n n hal atı t hl k de-

re o m:ıw ım, m en men ayn KA'ırYON KAZAS · 
ihracat ynpılın ı nrzu unda olan Birle- ıa • I .. .. dır. .. 
ik AmerJ' a cümhuriyctlerinin muvafa- İstanbul 24 (Yem Asır) - Buyuk- ~ofor yakolanmışlıı-. 

katiyle yolun nçılacagındnn Tokyonun -----·-·-·-·-·----·-···-·-·-·---·-·-·------
mnlfunatı lmlund\l~Unu yazıyor. Benzin ve motorin yağı f iatı biraz yükseldi 

Amcrikn h rİcİ) c nazırı Kordel Hull 
Japcnyamn lmHctc miiracaat ederek Ank~ra 24 (A.A) - Ticaret vekaleti benzin ve motorin yağının 
Bimuın~o yofunu 1.apatmağa tc•·cbbüs fiatlt-rini hafif bir surette yükseltmiştir. 
etm ci takdirinde Amerikanın hareket· "S l 
siz knlamıyacn<:.•uıı bildirmişti. Japonlar am un,, da asker ai elerine yardım 
evvcln hu yolun tekrar n~ılınası harbe Samsun 24 (Hususi) - Halkevi sosyal yardım komitesi asker kardeşlere 
seb P ofahileccğini söyledikleri halde çorap ve pamuklu mintanlar haı.ırlamak için faaliyete geçmiştir. Tacirlerin tc
şimdi Hindiçiuidcn elde ettikleri tnvi. berrüatı on bin lirnyı geçmiştir. 
:znttnn sonrn bu :)olun chcrruniycti çok •11-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-u----··-·-·-·-·-·-·-·-..-.......,-·-·- _._., 
nı.nldıl:rıııı so~ liyorlnr. 

Memurların maaşları 
bugün veriliyor 

lngiliz ticaret fef i 
lstanbulda 

Deyli Telgraf di.} or ki : İngiltere ve 
Amerikanın l.nt'i 'e nzimli hareketleri 
Jnponya için bir sürpriz teşkil etmiştir. 
Çinliler Japon isti15sına karşı koynbile
cek vaziyettedirler. 

İstanbul 24 (Yeni Asır) - Memur İstanbul 24 (Yeni Asır) - 1ngiliz ti· 

llOLJ.ANDA lIİNDiSTANL."\DAN 
NE İST1YORl...AR? 

mnoşlarıntn bayram münasebetiyle ya- caret birliği Balkan şubesi şefi Lord 
rından (bugünden) itibaren verilmesi Knikol Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
hakkında Maliye vekaletinden gönderi- Bir kaç gün lstanbulda kaldıktan sonra 
len emir Defterdarlığa gelmiştir. Yarın müzakerelere devam etmek üzere An• 

Londra, 24 (A.A) - Tokyonun sala- (bugUn) mn~Jar verilecektir. karaya dönecektir, 
hiyctli mahfiJlerindc Japonya ile HoUnn- ··- ·-·-·-·-·- · - "· - · - · - ..----- · - · - ·- ·- ·- · - · - ·- ·- - ·-- --

da Hindistanı nrnsında müzakerelerin M k. lng·ııı·. z tauuareıerı lnkıtaa uğradığı tekzip edilmekte ve en- . a ın eye 
gelsiz devanı ettiği bildirilmektedir. 

Avam launamsında bu mesele hak· v •ı• k 
lnndn bir Suale CC\'np \Crcn hariciye erı ır en 
miistcşnrı Rutlcr mii%akcrelcrin cereyan e •a Q4 

tıırzından tıınınmen haberdar edilen İn· 
gilterc \'C Amerikanın vaziyetin <'hem· 
nıiyctini mlidrik bulunduklnnnı söyle

Almany oda bir çok 
yerleri bombaladılar Hitler -Peten Londra, 24 (A.A) - Hava nezareti· ---c nin tebliği: Dün aahil tayyareleri Manıt 

miştir. • denizinde iki düşman iaşe gemisini mu .. 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.! Mülakat F ühre- vaffnkıyetle torpili emişlerdir. Diğer bir - A • 1- h - gemi §İddetli mitr lyöz ateşine maruz: 
~ tl1Crlliı.anHJ aı·ha; • t • d bırakılmıştır. Dün gece bombardıman - . . " . - rın renın e tayyarelerimiz Bcrlin mıntnkasındaki he .. 

gırllleSI DC Dlafll - k b ld defJere hücum ctmi§ yangınlar ve infi4 

: VU U U U lukl r vücuda getirmi§tir. Ayn tayynro 
ohnak isti vorla l" filolarımız Emden limnnında demir yol• 

J Fransada bir mahal, 24 (A.A) - Füh- lannn, tezgahlara ve antrepolara müte--
-.- - re.rin Fransız devlet reisi mareşal Pc- kfisif bir hücum y pmışlardır. Bombar• 

El.fi '1~ ~!!er, Ameri• = ten ile görüşmesi hakkında D. N. B. dımnn tayyarelerimiz Almanynda vo 
ajansı aşağıdaki tn!silab almıc:tır : Füh- d.. · ı· ı d b ı "d §_ lıadaJti in!ihantan - 'S uşman ı~ga l n tın a u unan arazı o 

_ r rer ile Fransız devlet reisi mareşal Pe- başka hedeflere de hücum etmi§lerd.ir. i CVVel t!Ul'Upada ten nrnsında yapılan görüşme bugün nk- Bu hedefler arasında Magdeburg ve Ha· 
E jp ç Jl şey : !"ama doğru meşgul Fransız top- nuvr petrol tesisatı, lkrlinin şarkında 
- .. 1 raklarında ldlçUk bir istasyonda Führe- Hanuvr civarında ve Frnnkfurttn mar• 
E j7tıpacan armq... - rin hususi trenJndc vukun gelmiştir. şandiz :İstasyonları. §İmal ve garbi AJ .. 
E Londra, 24 (A.A) Ba zelcr ~ Meşgul Fransa. ile gayri meş~~ Frn~ manyada fabrikalar ve demiryolları illi
: Nahrihtenin Berlin m uhab irine : arasındaki sınır hattında bilyilk elçı sak noktalnrı, doklnr düşman tayyare 
2 eöre Hider - Laval mülakatı §. Abetz ~arafındnn karşılanan mareşal Pc- meydanları vardır. Tayyardcrimizdcl"\ 
;:_ Birlesik Amerika ""mh • 1 : ten mUlflkat mahalline otomobllle gel- bir danesİ kayıptır. 

~ cu urıyet e- = miştir. Alman ordusundan bir tabur e 
§ rinin harbe girmesine mani ol- E Fransız mnrcşnlına selam resmini ifa • - -. - - • 
~ mak için mihver tarnfından ya- 5 etmiştir. lstnsyonun methalinde Fransız Oıplomatık f aalıget 
E pılan siyasi taan-uzun bir cüz'ü- § devlet adamlarını Almanya hariciye na-
5 dür. Bu nc.zariyeye gfüe baş gös- ğ zın karşılamıştır. Filhrcr mareşal Pe
- • IA l teni vagonunun önünde karşılamış ve 
:: termesı azım ge en hadiselerin§ görüşmeler Führerin vagon salonunda 
E Amerikadalci Reisicümhur inti- E yapılmıştır. Görüşmelerden sonra Filh
~ habatından evvel vukua gebnesi § rer mareşal Peteni otomobiline kadar 
:: lazımdır. :: teşyi etmiş ve mareşalın hareketi esna
:i.ıııımııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııF. smda askeri merasim yapılmıştır. 

Gizli celse Roman~adalıi Polonya 
sefaret mensupları Lortlar kamarasında 
da mevııu;.. h .. d ,. • . 
Berlin, 24 (A.A) _ o. N. B. Ajansı- ~V~ ~U •• aıoaası ışı 

nn göro snbık Polonya hariciye nazın gOIL'U$UldU 
Kolonel Beckden başka Romanyııdaki Londra 24 (A.A) - Bugün Lordlar 
Polonya sefuretinin bütün azası da dün komar.ısı gizli bir celse nktetıniştir. Giz-
Bükreate te' kif cdiJmi~tir. 11 celse sonunda neşredilen bir tebliğe -*- göre meclis hava müdafansı işlerini gö-
İst n""··•d-s.i ı·ngı·ıı·z rü.şmüş ve hava nezareti bu hususta be-

,.,... KH yanattn bulunmuştur. 

elçileri döndüler T.. k · J 
Londrn 24 (A.A) -1ngiltercnin Tur- 'r ıue • aponua 

kiye bU~-iik elçisi lstanbulda lngiltere
nin So!ya ve Belgrat orta elçileriyle gö
rUştüktcn sonra Ankaraya hareket et
miştir. Belgrat orta elçisi de diin ak~am 
Belgrad.ı hareket etmiştir. 

pılan mi.ilakattan tıkan mnna şudur : Bu 
görüşme Akdc.nizde istiklalini, kuvveti
ni ve hürriyetin! temin etıneğe karar 
vermiş olan yeni İspanyanın alnuş ol
du[.ru vaziyeti resmen teyit etmiş oldu
ğunu göstermektedir. 

Ticaret müzakereSine 
başlandı 
Ankara 24 (Telefonla) - J aponya ile 

y eni bir ticattt anlaşması müzakeresine 
hariciye veklilctindl' başlanmıştır. 

lsveçte petrol ue 
madeni yağ az .. 
Stokholm, 24 (A.A) - laveçle ben

zin, petrol ve mftdeni yailar tevziatına 
nihayet verilecektir. 

Askeri ltar ekat ikinci 
salhay a girmiş gibi 

Londra, 24 (A.A) - Roytcrin diplo• 
matik muharriri yazıyor : Şimdilik as
keri vaziyet ikinci saflıaya girmiş gibi
dir ve Bitler diplomatik veya siyasi her 
hangi bir muvnf fokıyet elde etmek için 
blitün gayretlerjni sarietmektedir. Fran
sa ve İspanya ile görUşme)erden bnşlca 
şarkta zamnnmda öğrenilecek tecrübe 
balonları uçurulduğu da muhtemeldir· 
Mu\•nffnkıyctsizliğe düçar olması ihti
mali ile hiç bir zaman evelden taahbUd" 
girmemek Alman siyasetinin prensibi .. 
dir. Bunun içindir ki B. Laval ve ge'" 
nernl Franko ile yapılan görü§meler et
rnf ındn bu derccc ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. Diğer taraf tan Lavalitı 
tam mutiliğine rağmen Ahnnn tekJiIJe
rinin Vişinin bazı mukavemeti ile knr
ılaşmı olduğu tahmin edilebilir. Jlit

ler - Franko mUl!ıkatı her kes için bir 
sUrprlz teşkil ctmi§ gibidir. Fiihreritl 
sekiz yliz kilometrelik bir sevahate kat
lanması bahis mevz.uu olan ~escleJerU: 
ehemmiyetine deU\let etmektedir.. 1lc1 

buçuk saat süren görüşme progratJ11 

hakkında ancak tahminlerde bulunınnlC 
mUmkUndür. Fakat şu cihet mnkul bir 
surette .söylenebilir ki mihverin Suner· 
den elde etmesiıli Umit eylediği şeyi şlfll]c4 

dl General Frankodan elde cdcbiltnC 
için bir teşebbilstc bulunulmuştur. 

•1tW11~aau•~~<1Z:*P1m11111111: .. zzzwm:ıı•ı:m11mac4liıarıı>S1&elll:l!aaE:zı•aım ......... ~ ...... lllii .... l9l!! .. ll!l!111111 ...... a. ................ aıaıil9tz11 ...................................... lllM ................................................ ~ 

1 

··································································: 

Mecnunun Feryadı 
Ynzan : VJ~CDİ Bİ ' GÖL 

l.cyla SC\•dn iyle, Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı, bcliıdnri yana .. 
Hicranla, sitemTe bağrım dolalı, 
Gurbete e oldum, sahradan ynna .. 

Onun, bu halimden haberi ,·ar mı? 
Çektiğim çileden kederi ''nr mı? 
Kalbinde, nşkımın eseri var mı? 
Ah, 'ara bil eydim l.cyliıdnn yana .. 

A ilah için, söyle bana Leyliıdan: 
O goncc yaprağın açtı nu bensiz 
Vazgeçmeden SÖ'L verdiği davadan 
Siteme göz yaşı saçtı mı be.n.9z? 

' ••• 

~ ................................................................. .. 
~ 

Bütün bir tarih boyunca Şark dünyasının en büylik AŞK mattrası ve K lasik TÜRK edebiyatına eşsiz bir RO· 
MEO VE JULYET hediye eden biiyük Tiirk şairi •FOZULİ• n.in dhruışümul ölmez şaheseri." 

EYLA ile MECNUN 
ŞARKISINJ SÖYl~İYEN .ŞARKISINI SÖYLİYE...~ 

Müzeyyen Senar Münir Nureddi,.._ 
.A&KlLARINI Bl!.'STELiYEN RUBAB ~.'\Rf{fLARI ŞÜRLERi n YA1'AN 

SADETTiN KAY A CEVDET SOYDANSE VECDi Bi. 'CÖL 
BÜYÜK FASll .. UEYETİ: 'OBAR TEKYAY. SAİM ÖZSOY. MAKSUT SAZER - SÜKRC TUNAR - SALAH 
CANDAN • EDiP BRTEN • HASAN DRAIUALI - YORGO BACANAPLO - İSl\tAİL ŞENÇALAR • HASAN TAH

SİN PARSADAN - U~'LA ŞULI..ER • FEYZİ A SLANGIL 
Kudretine paJ.un olmıyan bir AŞK • Sonsuz HİCRAN \"C görülmemiş İIITİŞAM i~indc yaratılan bu şaheserler 

~eserini BUGON MATİNELERDE.1\J EL HAMRA SİN1~1ASJ1''DA görüp allu~lıyacak \"e 
iT.lBAREN sonsuz hayranlık duyacaksıll1% 

SEANSLAR: Her ıUıı: 1 - 3 - 5.15 - 7.30 • 9.45 te.. Cumartesi ve Pazar ve CUmburiyet ı>ayrammcla 10.45 te başlar.. ~. 


