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imtıyaz sahibi : SEVKh"T BİLGİN l 
Başmuharrir ve umumt neşriyat mUdUrU : 

' HAKKI OCAKOOLU 

A B ONE ŞE RAİ T İ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye icin Hariç icin 
&-nelik....... 1400 2900 
Alb aylık........ 750 1650 

Gü:ıii geçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

T E L E F O N : 2697 

ilan mtindnrrcat •ndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez OUtnAurfvdhı oc Ci!MA~ ...n1dtt &.Jeçüf, ~ ,.- ...,... ~ . 
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GÖN imsak Gün Öile ikindi Akşam Ya 
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YENt ASm matbaasında bas.ılmlftır 

' 

- -- ·-------- --~- - -- ------ --- - - ----- --- ---- - --- ------ -- ----- ------------- --

Hitlerin maksadı 

JFransız harp do., 
nanmasmı ele 

geçirmek ... 

CiJmlauriyet meydanında/ti meraaimden aonra 
x.x~~~~~~~-

Kızılay haftası 
dün sona erdi 

YarJım inaanlıkhr, medeniyettir, ahldlrtır. 
ve bunun müme••İli Kızılaydır,, 



• 

EZ YENi A.~JR 

Kömür sıkıntısı çekilmıyecek 
~~~~~~~~-x4x .., 

mag-• • e s g r ze 
• ye ge .. r ~re b a doğru 

ya 
tir •.. 

- _____. .. ._._. - -
--~~~~-x~x--~~~- u uşl kla 

a dırı yor geçit • B/\~TARAfl 1 mt'ı SA\'l•Allı\ -

ilı arda lıolı ue SömiJıoJı !emin olundu •• 
Son günlerde Knrntı.ş isl..elesine de

n ez ıarikiylc kUlliyetll miktarda kömür 
gelmektedir. Bundan başka tzmire bağ
lı kazalından da ·ömür getirilmesine 
bac;Janmıştır. Kıs ihUyacını karşılamak 
maksadiyle 13,600.000 kilo k ömür imru 
ve istihsali için mmtakıı orman miidür
Jüğünc kısmen m·· .. ;wdcler verilmiştir. 
Kı.smen rerıünektedir. Bu kömürlerin 
imal yL rkri tesb it ve keşif evrak ı tan
zim edilmiştir. Dahn şimdiden b ir çok 
ı~ö~·lülcr, kömür imaline başlamı~brdır. 

Sonı adan müracaat edenler için de 
imalata müsaade oıunmaktadır. 

r umu.zan resı 1 ılere de boyun cğıın."Sİ.uİ İst.İ}ccektir. 
Mihverin nji-r.ınd~. mağlubiyet kelime 

Halen İz.mirde yrunız denız tarikiyle 
gelmiş 1.5 milyo."l. kilo kömür mevcut-

~--·- k 
.sinin manası mutı:.k bir leslimi~·cttcı 

~ C i~til'. Bu PJe mihftl' dedcl.leJi. 
J! Jıônunusam J9 uen pe { mu a zz m o a li \e garbi Afrikada üsler veril 
sonra pi~asada . 1o·r.msn donanması ile ha\":l L"ll\' 

tur. K radan getirilenler bu yekunun 
haricindcd i r. 

• Jı --z • x etlerinin teslimi için \'işinin ~ddetlı 
9eçmı31ece ••• · . .. Hallı hafi ı · intiha olanda tazy· - edilmesi muhtemeldir. GUmUş 100 kuruşluklar Y· ine gü· Jznıir Süsleıuyor • p ~I p Nazi tazyikine muka,•emet ctıuiycı Ayrıca Ere Ü kömiir işletme id resi, 

ıni.ıhim miktarda k ol· '\' ' s • ııi ku , e
tirt n~tir. 

ntilş bir liralıklar dnrlX'dilerek piyasaya Cümhuıiyet bayramı için son hazır- çit resmini balbmızm kolayca ~e- ir memleket, mağlubiyete katlaııd.Ji 
çıkarılmış olduğu malUınduJ·. l\'Iah~:c lıklar devam ediyor. Şdırimiz EeYhli· si i~ Cünlhuriyct meyclanmda :ıcap eden üddetçe her şeyi kaybetmeğe mılh 

Bu mevsim, şehrimizde kömur s:lt ın
t•sı çekilmiyeceği zannedilmektedir. 

vcknleti, 100 kuru lukt. t"iJl 31 ikinci ldi- de surette süSlenmeğe bqJ nm r. tedhi.rlu il!ınmaktadu. llrumdur. F nsadan beklenen n ona ya 
nun 941 tnrihinden iliha;'("n tedavülden Muhtelif yerlerde zafer talı:1an hazırlan- HALK ~ATIPLERI . kışan :şey mağlubiyeti kabul etmek de 

-----------.. -------·-·------·__.....,._._..~ 
lrnldırılmasına karar '·erilmiş olduğunu maktadır. Cümhurıyct bayramında C. H. ~arti- ğildir. mu.at B. Hitlerin verdiği dersleı 
altıkndar makamlara bıld nnistir- Gü- B yram ı;ecclcri 17 nci Cüı:ılhuriyct sinin halk hatipleri tnraf~n v~lec~ istifade ederek ma;.lubiyete isyan et 
müş 10~ kuruşluklar .. ı şub~t 941 den bnyramıaın yıld~nümünü ~fade -:den l:.onferanSlar halck.ında ap.gıdılkı proı- mcktir. Ancak höyl; bir isyan nlln Hindistanın ihracatı Fra sız ara hitaplar sonra pıynsada tedavul etmıy~ yal- c 17> rakamı §Chnn mUhtclif yerlennde ram baı:ırlanm1J1Jr: müstevlinin cürctini durdurabilir. 

n ·ıtereye 

nız. mal sandıklarınca ~:c Cümlıuriy~l -7.iyadar bir §eki.lde görülecektir. Parti Kültürpark r a d y o merke?nde EV Er BILG 
Merkez banlrac:;ı "SUbelermce kabul edı- umumi merkezinin :tesbit ettiği veci- 29 /10/940 satı saat 18 de Rahı\ıı Ba-

e • t erin S •kas ecektir zelcr şehrin her yerine m.an~tler ha'lin- !aban, saat 20 de Baha Y.örük,30~ 10-940 ..,. ...... ""-·--
--.-. -- - de- asılmaktad.ı·. Çarpınba günü 18 de Ek.rem Oran, saat ~u.n.uıa BM KARAR 

l'OLİSTE 20 de Nazif İnan banka müdürü. Hükil-erika 8 al 8 Ş mu RESMl GEÇ11" met önünde 29/10/940 saat 17 de Mi-
'T ı _ 29 T~inievvel sabahı Cümhuriyet tat Okııancıık: aynı gün ve ~atte ~ar-• k tt k et e ı• •z 1 a a e meJ·.danmda Kahraman Ordumın::nn ya- sıyakada Vedide Karadayı, tkiçcşmelikte 

1 ÇO ar l l av em p:ıcağl büyük resmi geçide lzmirdeki bir Asım Kültür. Tilkilikte Ahsen Gürtin, •• •• 

A rei-1. - Amas-
• - ., .,,.._ nda yama çok .ask.eri birlikler iştirak edeceği gibi Kahnınıanlarda Mus;afa Buladanh. Eş- 0 Ur 0C8 

... .,,...cı ~akın mG de· ı < m ' ~ansızfarı 1 tnyyrırderimiz de şe:hir üzerinde 'Uçuşlar rcfpapda Şckür Çagatay, Alnncakcla 
ftf"lfttıt,.;ı;ı, de !r, c ... e!iJı e ... gi j -~i t aJt h• T,- Yl ~•z'nk vapacak.lardır. Türk Ordusunun kudret Ht.ı'lit Tevfik özüyaman, Basmahanede larJ devletçe• 

il. .iJ. i:SIL. f 1ı4 ve kuv'\'ctini manalandıracak olan bu ge- Bdızat Dines. 
d•~•'.I uma.. ist- . r ... ıı ~ ki tım•- · - -[ ·- -t-c• - - .._.. - -· ..._..._.._.._.._ • t•ı k 

E \'\ 'C kı g1.. ...... Y< -:-. ·ı .:;ın l . saat sonra JŞ e 1 ece 
Yeni D"'lhi 25 (A.A} - Neşredilen Londra. 25 (A.A) - Bur h·an anın Ka<lifeko:ılc ch;arında ynmnr. bir so:•- k y p • k ' 

bir istatistiğe öre ilk ha:rp senesi zar- umumi karargahı dün bütün Fr~n~zlıırn gwıculuk ,-a'k"a.rı olmuştur. e Ve • . ey Ir, rema •••---
fında Hindistanm ihracnu (160) milyon hitaben blr 'bey~a~c n~etmıştır: Bu Yapılnn t.nhkiknta göre, Manisalı Sn- VeJıiller heyeti fıa 
sterlin lirnsına lbaliğ olmuştur. Bu ra- heyan~m:Je H.1t1.cr~n. ez.elden b~ı ta- llm oğlu Ali, Menemenli Süleyman oğ- n 5 balık arı• Ve sabun satış hUSUSfG yeni IJfr 
kamlar nrnsında en ziyade dikbte la- sadııdıgı cınayctı ar~lmba ~etmış ~l- lu Ramazan, Ali oğıu Mustafa. Manisalı -

-

yık ıo1ruı nokta imparatorluk memleke~ duğu. imh na yemı? etmış bulun<l~i!u Rnhmi isro.inMki sahıslar yanlarında bir d •ı • f• ti • fıarar Verdi. .. 
terine yapılan Uırncattır. lptidal mııdde- medeniye~ ta~ ~b~cn '.:':1rrn k ~çın l l~üın buhmdnğu hnlde Kadüekaleyc ftJD en en Ja erJ Ereğli kömür havzası namiyle maruJ 
Ier ve iŞlenmfş mad er ihracatında F :ranszı.yı ihıç.c ~dirmek ıstedıgı ~a> dedıl-1 do~Ll gidcrleı·kcn. beraberlerindeki ka- --• -•-- sahanın Amnsra \'e Ereğli kasabaları 
(27) milyon . liıalik bir fazlabk di1ctcu nra PJy:le denilmektedir: dm bir ~.c!l' ba h:mc ederek ayrılmışbr.. 1 ES iT EDiLECEK arasındaki kısmında mevcut aıadcli 
göze çazpmaktaaır. lngiltereye yaptlan - Fnıısa. ~~ -~il~c Bunu müteakip AH, Rmnann ve Mus- ALMANLAR TAL P ÇIKTI YAKINOA T B ~:~~n ::an:~:l:t: ~:t~: 
ihracat geçen 1 milyon 500 bin utand111C1. dahi ~ ~ ı bir b~ tafa, Rahminin üzerine çullanmışlar ve Almanyanın Hamburg tchrinde çafı- Dün öğleden eTVd mmtaka ticaret ması ]ftzım geleceği hakkında Vekiller 
'-ledln lirası iken milyon 500 ~in.ster- ed~ OH~crt! asd ' ver:;:: ifp. cebindeki ~ ~irasn~.1 ~rla al~k ka~ şan tanınmış bir firma, ııehrimiz ba1ı'kçı- müdürlüiünde nlimz B. Fuad Tuksalın Heyeti yeni bir karar vermiştir. 
line çılanıştır. Bir 90k Avrupa pıyasala- ve • F • ederek ·- mışlardı.r. ~ıkayct uzerme yap ~n-~._- lar cemiyeti reisliğine 2önderdiği bir rcisl'.ind to 1anan tıA-et fiat müra- Bu kırara göre. Amasra istismar mın· 
rınm ~sebebile kapanmış olması :ih- nmsayı r;oz ~ bat neticcsınde -suçlulann hepsı yc=u- kt da iz.mir körfezinde aYlanacak ıg e p Vu.ar • 

racat unun yüzde 18 msbeti.nd.e -~· ~ ~c yoluna ~ !anmıs. iizcrlcrinde nncak 15 lirn kadar omlaen utpekm•Ü Köpek ve Yunus balıkları- kabe komisyonu, ticaret vekaletınden takası da dahil olduğu halde Amasra 
tamamen geç- bW. t kr b ve Ere~li knsabalan arasındaki kısun· auıtmasııcu tevlit etmiştir. Buna mulaı.bı1 • - ~ • - hazır- ~ra . urunuc: ur. .. nın derilerini e tın alnııık iıted.iğini bil- gelen emre cöre peynir, ema ve sa un da mevcut, üzcrlcıinde intifa hakkı tc-

Avrupa haricinde olup lıarı> ıtihnresine 11111 ~ .: önünde ana yurt- k Bud~~::ı_:J.~.?ru.n .'~~ ~ara!f ~ça~:ı:- dirmi!ltİr. Dunlann hantti yoldan Alman• satııt fiyatlanntn teahiti iıini müzakere sis olunmuş '\'C}'a kiraya verilmi~ olsun 
dahil bulunmıy memleltctlere yapılan ,2_ bahnW' bütün !'-Ctl }~1 u ~ennı soylemış el ~·.L-d - yaya sııcv.k rdilebilcccği ve teslim ~art- etmiııtir Komisyon. yapacaiı tetkikatı olmasın. ~-ı- imal ruhsat tezkereli ve ih bu azalmanın mühim kısmım te- u. Te nrın~1n canunı mur>me e yapı mcı.ıua ır. k d · ı;,c.n: .... 
iM' tmı..+;P Bunta b8' " Bitlesik Franmlar - karıı kendilerini va- "m~eri s'Uah gibi \arı sorulma. ta. ~· ul t 1 - müteakip tekrar toplanacak 'Ye bu mad- gerek .imtiyazlı Iaftl ve gayri faal, mct-
A ~-....;n,_ ~-de·:.Jı_a, _ _, ~,~bau memie- ziyetlere göre faa'I veya pasifik surette e.. .... si.,.ı.oe-•~z-- Ballık dke~ılerı ukrutedt .mt•Bşuvefi!ramauzTC: delerin eatıf fıatlerini kafi olarak teıbit riık veya imtiyazı feshedilmiş bütün 
.n.ıııt:n'"'11 v.u:.u.r:.o. e.w- ~ • • • Üyan etmİf telikki etmelidirler. Her kim fföN _. .. ..,.-ı-~- mış o ara ıstcnme ır. • . . ocaklnr Devletçe .işletilecektir. 
~ete ~tta milyon '150 ~ İngiliz büten harili.tı kendisine e.manet edilen Kemerde Gr.ızilcr caddesinde oturan balığı da istemektedir. eylıyecekbr. - -·--
linl!ık hır fa~lı'k knydedı1mi.şt.ir. + topntk c ~ransız nihıma düı- Mehmet oğlu Ali ve Ali oğlu Hüse}·in. • -·-- • -~·~- • A. Y D J il 
~~~ b~~çeln ik.emtea • CD brtannağa hnret- !,.im meselesi l'İ.İldinden kavga etmişler bucada c. H. p. Ye- lzmırlı tenı•cıler Nafıa rnüd"-'•••ü .. 
m""'~ P ~ mn-~ her kim her an lbiiıü:n kuvvetiyle ye birbirlerini ütü ile yaraJwnışlardır. • a' ., - -:1 

hr ft ~ de~~~ - ~ veya aı:m~~ lH . ..; o: ~utulmUŞtur. i ocak lıongl'el~rı Ankara ya gıttıleT a:~:~ m!~rC:uBB.F:=,:: 
.Jll"I'~ ORDUSUNUN ~ kopmia _ • 

1 
vazife· lhtiSatU' ~"!! .. c.H.P. Buc:ı nahiyesi dahilindeki ocak Ank~a yapdnc~ tenis ~üsab~~- cayil edilmişlerdii. 

nmY • .. · . . l fQbar;~(! fe ÖfdurcJa kongreleri devam elme~tedir. Enelki lanna qtirak etmc'k uzere lamr t~- -xııwww 
Londra. 2S (A.A) -Tuymi&in Delh: Hur ;Fransı~ bahnyes~.ad~ııa Fransı.' Ödemişin Kir~ .n.abilrcsine bağlı So- gece Tahtalıköy parti ocak kongresi na- lori dün •ln" l'-\ara:ra barelet etmst- C t. • J 

rnuh biri orada toplanaca\. konfernnc. ballTiy~~ hıtaben de n eyı;t""-~.e lakhr lröyi.indc Mebmet ı0ğlu 38 ynşm- hlye pnrli başkanı B. Abdurrahman erdir. Tenisçilere Dr. Ali Halinı Bayer Um narı yet ~ ycıa• 
münasebetiyle, konferasta baz.tr bu1unan u~r~loı.iştir. ~ be)"annamcdr ~ !to). da Mchm t Ali Tir~d, bir tarla mesele- Mayda ile azadan Buca belediye reisi riyaset ..etmektedir. G.ideııler ..pmlardır : nındakf• me'raıımd•n 
memleketlerin çoğrafi vaziycİ1eri Ye ih- le de~ılmektedır: . . inden a•ncası Hasan o~lu 60 yaşında B Nazım Anık'ın huzuriyle toplanmış- !small Hakkı Çivicioğlu, 'Omit San- ~ 
tiyaçlan şark orau unun bütün tİyaç· F - lçi'!iulc J~t··ıbır . fert u~t.tr kı i\U Tiridi tabanca ile karnından ağır :su· tı~. Kongre reisliğine heyeti umumiye- ver, C. Girnuil, Erik Loluı.er, G. Aliotti, 
lanru mamiyle temine kifayet edecek ran~ ~ :> u_md~~u; ran rette ynralaını'(>lır. Ali iki saat sonra öl- cc seçilen B. Nazım Anık, iş raporunu Eristian Regı:io, lvan, Bn. Fahri ve Bn. aonra 
h i1dc oldu~nu bildiriyor. ~anın l~a d 

0
• le,.e hrazı mii.ştü... 01rnlmuş münakaşalardan ve bazı di- E:dna Lohner. - BASTA.KAFi l inci SAHİFEDE ----*- ~lsu~ •. lmp.arator up~ .• :..rı:.z "ve k' av~, \'nt:adan sonra kaçcın nmea katili, l~lCI'.d~ .sonra r~r tas\'İp edilmiştir. Ten.isçilcrimiz.in Anka.raclai pek iyi de. sihirU elidir. 

l k ? asl<l!'.ını tesl~. ~': e .F ı.u::ı :.-z ;"'~ .•••. ım •. : i:ııırlnrma fnrafından ynknlanarnk adli- Semt halkının ihtiyaç \'e dilekleri tesb~ rcceler alacağı kuvvetle üm~ edilmek- Kızılay, fnaliyetinl ç~itli sahalarn da-
Span ya ne yapaca • ~ olmıyah~ .... or. ·sıor uI.;{fl; ·:01··~~"1 "YC teslim .e<l.ilm~tir. olunmasını mllteakip B. Nazını Anık, t~d:r. ğıtnuş bir varlıktır. Ona aza olmak, va-

'd~':1W:ph:pv~izin mü;h:reti;; 21'~~,m;:;:"~ fi}Ü frir fıadın •• cihnn vaziyeti kn:şısınıfa TUrkiyeni;ı ~- -(1~ .. M tandaşlara her sahada yardım etmek de-
- 8AS1'ARAFI ı tNcl SAnlmDE - güvenebilir. Odcınişiıı Kirnz rıahiycsine bağlı Ka- yaseti mevzulu bır konferans vermıştır. mcktir. Yardım Türklüğün en parla'k: 

ıabi.ik köyt1nde Mehmet Knrabaş karısı Konferans, halk aTasında o kadar alA- .Eo!erde ders Uf?Feft sıfatlarından biridır 
edi en müddcU n faz.la .kalın!§ ve B.rc:n: Nevyork, 25 {A.A) __ cEbedi f rnn-i l!5 ya..ımda Hatice. c\'1nin üuuindeki ta- kn ve heyecan uyandırmıştır ki dinle- mııallfm!ere dair Yardım insanlıktır, medeniyettir, ah-
nenl vuku bulan Rıtler: M'!sso1ını s<u Cemiyetinin reisi B. Löbri Nevyork ı ınçada öiü buhmmuştur. Genç kadunn ~·icilC'rden bir :ıat: . . Evlerde hususi surette ders verecek taktır. 

katında? ~0Kont Ciano ile ıtek- radyosunda .aöy1cd.ib'1 bir nutukta f"ran- neden öld~ğü hnkh,nda müddciumumi- - .. Naz~m '\'~r <>l! ~n hızım ~Du- öğı·etmcnlcrin hususi okullar Uilimatııa· ~kfe~~~d~!!~da kalbiııizin sn.-
r r ~Ü§filt". :zaman Bremıe~: sa hnlkımı şu suretle hitap etmiştir: lıkçe tnhkıktıt..'ı hımıştır. w z~ .soylcdm; diye bagırmıştır. ~ ıa- m ine göre rubsatııame almağa mecbur -:ı k l 
t e<lılen pıAndnn h~r edildiği cAlmnnlar ezildikten sonra. mütt~fik Hfll VGn hı sızlıgı ltıuı alkıı::lamıstır. olınndıklan maarif vekaletinden şehri- ladığıru duyarsınız, içiniz feU cuedc e-
ve ~1!yadan belclcnm rolün son B_?- ordu1an takviye edeceğimiz an için, sizi Torba1ıi!a Çrı)~başı köyünde Recep .oğ- * mizdeki .alakadarlara bildirilmiştir Yal· re yardım edebilmek anfrzusu ile _yanlar, 
ma müUücatına mevzuu bahsoldugu ı C. H. P. Buca yukarı mahalle kong- ruz bu gı'b·ı "o'ğretmenler icabında ~mni- bra.katkbllirsıfa'nlzdalki m~ 1eritdyoğuardım ar. r.~:t..n...:ı." hnzır bulurunnğa davet ederim... lo Musın"fa $"ntiir1'üu .koyun ağılından '" il ti rnmaz 
~~· i ırcs'ı de bin kadnr """"ti azasının i.,.;,..._ t te kiu't tab'. .. -'-hesin 'uy ve Y ı ne cc er · 

B S • S 1~ft- d tin - - '* ~ medn.ı1 • • J br bir kı<,Ttlk ve 2 ya':Wdn ııı-- :ı-- ye ş ın ının 11 mura.ıut. e ve B' Hk tır 1.,..n b b" lik Kızılaydır 
· ernno uner ~,yaya av c - J p b'i t • . ,,, __ ,;a_, ~ - ivle parti 1ı:aza idare heyeti uasmdan \•erni bakımından da umunil hUkUmle- ıBr .. ~b · .~:" . ~ ırh ! . b' . . · 

den n• .....,.,.._ L--'cı'ye n,....,_.::...e tayın' Hı·t •r mare aı •len r ns c~ lll:,..ıurw. ~,, ... ırun·· epımız ıcın epunı· ırımt• 
""' -..... rnan --~""" 4- " _ _ _ B. Haydar Aryal'in iştirakiyle toplan- re tabi olncaklardır. Resmt mektepler . . "' • / .. " 

edilmiş ve dahiliye nezaretinde 'kendisi- k l ? "''"" u ......... l\"t ı , ....... t •nışttr. Konnre reislig·'..tine B. Nazım • .ı\n.ık ölh-tmen.le.rinin bu mekteplerdeki ıken- ıçm .•. >. . .. . . 
k k d ne •r On•·a..·:u a ·r. '••:ı.n~ı;. .ı,,:.u..,.. • • 'b b'"' B ht.ab muleakıpmerasımenflıa ni ya ın mesai. ar n aşı B. Lorenze lis- ~ - 'l ' ' seçilmiş, lhtiynç ve dilekler tesbit edil: di talebelerine hususi ders vermeleri u 1• _ey_ı · -

tihlM etmiştir. lç politJ'ka bakımın an _ Ui\'$Tf\U 1<•t t (~ıs nlı·U•f< - C" •· .__ ... ._aı· · nıiş. bnzı münakaşalardan sonra eskı yqsaktır. yet venlmıştir. 
bu tayin Falanj nUfuzunun nl'ltığını gös- telgrafa nazarıın Frnnsn ile mihver dev- tl't11ilı.2 ~ti.11.HH l,YeSJ idnre heyeti t.ckrar intihap -ediJerek -•- ........................................... . 
termiştir. ıetleri nr d daha mkı ir i~irlif:i ola- sahiu!eri i'Jeraet ,ettj kongreye son l'mlmlştir. KADİl!f':EKALEDE : OKURLARIMIZIN · : 
. Dış si;:asete gelince, B. Se.ra?~ Sune- bilece~ne dair belirmekte olan emare- S:ıku lJrıkkaliyel>i snhtbi bay Galip Kongrece verilen karara göre büyük- :. D.,. ~xı~-• :.· 

rm Berlm • Roma sey-ahatlermın aka- ler va .. ingt'·nda büyük bir alaka uyan- Sezer ve Ynşar Bcrtmcnin ihtikar su- lerimize taz.im tel ..... afları "ekilmiştir. Ve Cümlaıriyet ~---~AA 
ı,. _ _;_:.. &!.:......."'1 ~ v .,... 7 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

binde ._.;.;,,e neı.aretlne ünım ·hiç dırmıştır. ç~dan "ye cczo mahkemesinde mu. fogilterc mağlup- edilemez llorııJuğıında.- ~EYDl.KÖYD'., 
§ü.ph • bu seyahat nelicelerinin ~ t.i ö~diğinc göre hal;cmeleri dün neticelemniş ve '.llicaret --•-....- Belediye reisi Dr. BWıçet Uz, dün be- ~ :.:. 
ral Franlto tarafından tasvip eaild~ini Amerika batı yan küresiu.in müdafaası vekfıletince fa.da kav.rulmus kuru kah- B U C A D A r~berinoo bulunan hazt mühend.Weile Efırnelı fiati yülıselı 
gösterir. B. Bitlerle general Frnnko ara- noktasından mecburiyeti hasil olduğu vc1-e fiat tesbit cdHmediği .nazarı dikka- ..,._.,ın~ -••~te• blı-Jik:te Kaclliek:aleyc gitmiş, surların Seydiköy4e snbık belediye reisi bay 
sındaki mülaknttan az evvel Alman takdirde diğer A caindıuriyctleri te almam· .suçlan ıSa'bit örülemediğin- .a _.- Kil ~~ u- , Wnirııt ve restürasyon işlerini tetkik et- Hasan Gtirsel tarafından tclclonla bildi-
G~tapo fi .B. Himlcrin İspanyayı ii- ile miiJtcreken Antilddti Fra.ua arazi- den b tlerine karar ""erilmiştir. 'Y.arm öğleden sonra hasılatı K1Z1J~Y aıiştir. Belediye :reisi bundan ıSOTU'8 rildiğine göre evvelki gün fınncılar ek· 
r ti de bu intibaı :takviye etmektedir. • • q etrndc mrc icap eden pl&ntan Ye i il' iiJatiiı~ dciuası.. ve Çocuk Fnrgeme kurumlarına ait ol- Cüm.huriyet korull,.\ğuna giderek ağaç- mek çlkar.manut. dün de birinci nevi 

Soo umanlardaki bu uhtelif ıförüş- bulun tadır. İkiçcşmclik ınınt;,knsında Orhaniye nınk üzere !Bucada )•ağlı ve yağsız .pch- lanclırm:ı faaliyetini de tetkik .etmiştir. ekmçği Jl.3 buçuk, ikinci ıncvi ekmeği lZ 
meler.hı ltspanya ile mihver de\·letleri ----- mahnllesinde iibrahını oğlu ba'kknl bay lh·an ~ürcşleri ynpılacaktır. Bü)•ük bir -*- buÇUk 'kuruşa satmı..._ınrdır. İzmi.rde ek-
arasındaki rabıtaları sıkıştırmış olduğu ~ !'l!el' G! enle,. Celtıl hakkında fazın {intle 'kniwc Sata- ırAAbet ğörecc!; tahmin 'Olunan bu ü- ..Sardel•e balığı ~olı- ınek 11 otuz para jken Seydiköyde on 
beyandan mü.'>tağnidir. Fakat bundan ""- ' rnk milli korunma kanununa muhalif reşlcrc bir çok tanınmış pchlh·mılnr iş- ~ üç buçuk~ l!!aiılması halk üzerin-
lspanynmn faal ur tte hnrbe gireceği Aydın mebusu Dr.. Maz'-ar l- ·ı-men harer..ctt buhtnclugu ıiddiasiy1e kanuni tirak odecck1erdir. Son günlerde körfez içinde sardelya de .pek fena bir ıtesir yapmıştır. 
neticesini çıkarm malıdır. İspanyanın Aydından gclmiş, iskan mü t. u'>ı bny muamele :terasına ba •anılmıstır. --*- balığı istihsnlatı çoğalınıştır. Günde Ba- Fırıncılar İzmirdeki fiate un tedarik 

Adil Güven Ankartt'•a ..;tınislır. lık'·--e""' " 5 b.in kı"lo kad"'r ~elya L- 1 ekmek fj ş i rncUy~ kadar tak.YJ ettiği bitaraflık sı- J "'' • ir m hlıaimi"et J!. E uaıı ., .... • - .. ıs;u-u edemediklerini, bu scuep e a-
~ c;r lini terketmt>k üzere olmadıi;ı nn- "' ... ;.ı -ı~. I lxılığı getirilmekte :ve toptan kilosu 5-6 tinin yükselmcsinın zaruri olduğunu 
1.Stlmaktadır. şiar veri i. ·or.. • Bomo,·ada terz.i B. Hüsnü Pl}ancıya fGpit S12 isaGo'e er kuru~ satılmaktadır. beyan cdiyorlarmıs. Vilayeiln ehemmi-

BERL1NE VE LONDRAYA GöRE Dün resmi dair~cr memur ve müs- ~akar t etmekte? rrıaznun B: F~ıi ~- (arşıyaka orta okulu askerliğe h:wr- _.._ !.~etle nazarı dikkatini atlbederlz. Mesc-
Londra 25 (A ) - Pres ajansının tahrlc J rin'' nı "e ücretleri te\'7.İ ı::un muhakeıncsı ~na ernuş, uç gun . clers öğretmenlığine binbaşı B. Şük- İaoin hnlli ve işte bir yolsuzluk var~ 

fürlindek.i itimada de;:;.er kaynakların- edilnıi tır. 1 ~psine, bir lıra. ~~ıı· P?ra cezası~~ ':~ ru Güreş, Devrim crta clrulu askeri öğ- bir care bulunması her halde güç oln11· 
dan öğn>nd" •int? göre dün İspanyanın Bordrolannı geç tnnzim eden bazı da- .. yrıcn da lOO ln.a ~mata mahkumı ıretınenliğine de binbaşı B. R1za Güralp )'acaklır. Seydiköy halkı namına tcınen-
İ} ı haber alan mahfilleri memleketin ireler memurları wnaş '\'l' Ü"retlerini yelme knrar ;·erilruiştır. • .. n rin edilmişlerdir. . ... . Göçmenlere .arazi :tev:ri.inde sarf ohm- n1 edilen şey de bundan ibarettir. 

bnau'"n aJ .. n--klardır. ır.:,,eue Ue~ıfdı Tilkilik -0r.ta okulu rcsım ogretmcnı ınak üzere :ic.ap eden para ile göçmen-h:ırbe girmek niy tinde olmadıg~ını b - -.. ......... "_,. JI' ı_..:_ · · lh --'- - 3200 ı· 
yJn e~ lerdir. Londrada alınan ha- e - Ha\a ~azı fabril:.nsı fen ustası Adem .B. Abidin Eldcrin vnzHesine .Inz lkoll~ u:ı-ı.u ıaşesıne arcnnm<Ut uz.ere ı-
berlere göre Hitler general Franko ile ediye ergi ve oj!lu B. Ramiz. üzerinde bir parça esrar .;ind7 nlb saatlık ÖCTS daha iav.e edil- ra S~t '\'ekaletinden vilayete gönde-
lspanyanm stratejik ve iktısadi vaziveti .__ •• tin nda bu1undu~u iddia.siyle adli}·eye teslim niştır. rilmlştir. -*-
h • e l'HIHHI _ _.,,lmi tir. -*--akkmd ss'rüsmüstıür ~-uı 

~e .. roje.. AnB?aıraya lıir tlauet .. 
TAYM1S!N TAHMlNLERt Dahiliye "-cl.-fileti hazırlanmış bulu- ~--;-·-: -:. - -- - -- Mıntakn ticmat mütlüri.üğü j?mr.inde 
Lnndra 25 ( A ) - İspanya - Fransa nan belediye vergi \'e resimleri kanun J O'Jı e~ nltzl GŞI~ ıvaüfe gör.en lisans mütehas..'ilsı B. Ek· 

hududunda, B. Bitlerle general Franko projesi üzerinde yı.:nidcn bazı tetkik ,.e i b·r hale getirmeli iz ırem Geriş. İznıirdc:ki vazifesi nihnyet 
a ında ynpı1an müLikrıt hakkında tndıller yapmaktadır. Proje, son şeklini Zekat , e fitrenizi Iİıml kurumwın 'bu1duğundnn Ticaret vekaletince Anka-
«ThymiS> ga7.etesinin diplomatik nıu- aldıktan sonra müU:lfuılnrı alınmak üze.. \·eriniz.. Taya c~ğınlın~r. 
haniri şu mütalealnn kaydetmektedir: re aLikalı vclrulctkı·c cöndcrilccektir. Türk :::oklcrini a..,calıruız bir sınır hn- -- _.""' ~ 
Yalnız B. lfitl rin çok büyük bir oyu- :--- line getirmek k;n fitre \e zekatınızı 

na llamılarak lng'liz ordularını Cebe1üt- 9·-İT1z • -R----y da '\.'Cl'Crclc Türk Ha\•a kurumum $chıiruiz Ticnrc~ ve Saııa; ı "dru:ınca 
tanktan geç.lrmemnk noktası istisna edi- f i . ardım ediniz. y=ı,p.!lan bir istatistiğe nazaran, J 5 birin· 
lirse, bu milt1katın l egdrıe gayesinin 

1
. B. Salahı!ttin Knntnnn Ramazan 

1 
Tayyaresi, tnyytırccisı bol ve ku\·- ci teşrinden 23 hiı inci .teşrinc kailnrki 

1 yaya bir milkabt \-fı.detmek \'C • ;ahab~ haberlerin çokluğundan \etli olmıyan ınılletlerin luıyatını er 1 hafta 'içinde fönnnnnızdLlll ecnebi mem· 
F ransamn Bask memleketi ile Biyariç ' ı l?Ün de mna!esef konulamamıştır. 1 ı .. ec tclılil·e sar. L':lh"tır. Tch. 1ik. 'C)i .ön\ 

1 
!dk,,tlcrc 1 603.532 lira lkıym • indP 

VI! B yon ş~lcri?i :tspanynya terket- ziır dflcr ve yarın neşrolunacağmı ı 1 
• • !çin Ha\•e kUnımuna :J 2.644.397 kilo muhtelif mnhsul sevke-

• ek ga.Yesindeı:ı ıban-t oldu!ru tahmin :.:cdertz. etiiniz... dilmh;tir. Bundan başkn 3117 lira k ı~ -
... bilir. - -·-·-·- - - - - -·-·-<·ı ---·-----·---·-------·---·-.... ·-· ---..-.-<·,,mew:we 107 

I 

JAPONLAR!. 
Ticaret mv..zalıereieri 
BugilnkU ahval ·e şartlara uygun bir 

şe'.kilde yeni 'hir ü~et ve klering nn
lnşması yapılması için Ankarnda Japon 
elçiliği ile müzakerelere devam olun
maktadır. 

'Toprak m:ıhsullc:r; ofisinden devlet 
tillirderi t:ırnfından satın alınan buğdny 
~'Nk !erinden tediye ı;ırasındn vergi ke
i im emesi kararlastırı1ınıstır. 

' 

~~12'WZ:i 

Atlantik 
Gazinosu 

He,. Akfam -
Fevkalade restoran 

tabldot ve alakart.. 
GREGOR idaresinde 

Radyo kulüp orkest• 
rası •• 
Tam ga7.ino Üniindc otobüs d~ 

\"ardır .. 



1940 

61rline uıni hücum Amerikanın vaziuetı 
-sisTARaf'l 1 iNCi SA.BİFEDE - - BA$TARAFI 1 inci SAYFADA -
bticamlarını yedi misli olarak iade nutuk söyleyen Amerikanın Fransa bü-

YENf ASIR 

Ankara radyosu Borsa 
BUGVN 

SAHiFE J 

L~~~ıı.t T1CARET MEMUR- ~r.WY:.CUERTUCRUI. 

- DÜNDEN MABAAT - s d. T k 
Madde 45 - Heyeti umumiyeyi udi- 8 l e 

12 
ye zamanı mııayycninde meclisi idare · 
ve bunların :ıdemi teşebbüsleri halinde 2"1Y ATRO.fV 

~-~- yiik elçisi Bulitt şöy]e demiştir: 
~-· - Bugün Amcrikada esmekte olan 8.00 Program ve memleket saat ay< 
~YAPILAN SON~ hava 1938 de Fransada esmi~ olan hn- 8.03 Müzik pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 

ÜZÜl\f 
54!) İnhisar idaresi 
214 M. j. Taranto 
81 Cevdet Alanyalı 

9 
13 
14 50 
18 

25 50 
16 

tktısat vekaletinin daveti Ue aktı içti- BU GECE 
ma eder. Bundan bnşka doğrudan doğ- Knrşıyakadn MEl..EK sinemasında 

Berlin 25 (A.A) - D~.B. aJansın.a vaya pek z.iyade beıızemektedir. 19 38 Müzik pl. 8.50 - 9.00 Ev kadını - Yemek 
ıJ5re lnilJh ta~arel~ diln gece Berlı- de Fransaya tehlike mevcut olduğu ha- listesi 13.30 Program ve memleket saat 
liri taarruz e~lerdir. Muhtelif yerlere her verildiği zaman Fransızlar bu tehli- ayarı 13.35 Müzik pl. 13.50 Ajans ha
'lnfilAk ve yangın bombalan attlmıştır. keyj görmemişlerdir. Bugün süratle ha- berleri 14.05 Müzik 14.20 Müzik : Riya-
:Y'anplar çılan.ıştır, yaralananlar var- 1 1 ~ d B h l seticümhur bandosu 15 00 Konuşma · 

100 Üzüm tanın 
98 Haydar Dündar 
81 Albayrak 
54 Hilmi Uyar 
40 $. Riza Ha. 

15 50 
13 
12 50 
18 50 
13 50 
1150 
21 50 
Zt 50 
zo 
ua 

26 
19 50 
21 
12 50 
19 

ruya meclisi idare veya mürakiplerin KON'l' AK 'l'.APrl 
ve yahut sernıaye.i şirket.in liıakal onda Vod'\'il 3 perde ,.e 
biri kıymetinde lıi$e senedatına malik ARriSrl..ER REVVSV 
olan bissedaranm esbabı rnucibeyi hı- .. ı * 
~ tahritleri ii7.erine meclisi idare ve- Gündüz saat J 5 te talebe matinesi d.r zır anmamız azmı ır. u o.zır anma · • · 

• belki de geç kalmıp.ır. Bu hazırlanma (A~ra Sonbahar A:~ ~arışları tahmin-
32 M. Be~ikçi 
32 Barkı SiDa6o 
29 j. Kohen 

13 50 
Z2 ya mürakiplerin ve ledeliktiza ticaret *-•APf _.ABVD 
v~ heyeti umumlyeyi .sureti ...... .... 

ALMANLABIN llfG1L'l'ZRSYJ: Ye japonya arasındaki üçlü pakt bizim lerı) ·• 15.10 -15.30 Müzik pl. 18.00 ~~-
AKINLARI iç.in .-a.zih bir ihtardır. Bu pakt diktatör- ram ve memleket saat ayan 1~.~3 Müzik ~ 

50 
fcvbllde .içtima& davete sal~hiyeti ~~~~~~~~~~~~!!!!! 

Londra 25 (A.A~ - Bava ve dahlll lerin fikirlerince gelecek sefer sıranın Radyo caz orkestrası 18.40 .M~ik : Şar-
..uıf7et nezaretler:iııin. tebllll: MUnfe.. bizde olduğunu göstrmel<tdir kılar •. 19.00 Konuşna (Bibliografya) ... 

27 Ahmet Tabd 
26 M. İzmir 

'1 A. R. tizümcil 
21 50 vardır. Bu auretler ile vaki olacU da- f( U M D A L H 

13 50 
vetlen» yeonni içtima aut ve maAalli 
içtima tesbit olunarak davet ve içtima UMUM! UENİZ A<..'EN'ft:LI01 L'm 

dt hareket eden bir~ dilpwı tayya- 30 BiN KARA TAYYARF.S! 19.15 Müzik : Halk türk~eri 19.30 
reM. d6n sabtllerimlzi aşmt§lardır. Lem- Vatinston, 2 5 (A.A) _ Birlqik ME711lcket 9?.a~ ayan ve A~ans haber-

1372 Yeldln 
No. 

günleri dahil olmak üzere yevmi içti- DEUL~1c UNES L"n) 

.. mıntakasında Kent n Y olqayr Amrika harbiye n&D"l kara lruvvetlerine lcrı 19,45 ~uzık: F~~~ beyetı 20.15 Rad
koııthlklarına ve kırlara bir kaç bomba ait tayyare adedi • 30 bin iblağ edile. yo gazetesı 20.45 M uzık : Alaturka 21.15 
a~-,ft~... ce:X.:..: bild·-· tir'nmD · ek t1e • Konu ına (Günün meseleleri) 21.30 

No. 
No. 
No. 

'1 
8 
9 

10 
11 

13 J5 
ıs 
18 
22 

madan llakal iki hafta evvel gazetelerle tzMfB - NEVYOBK AKASINDA 
ilh olunur. Heyeti umumiyenin içtima- Baftaldt muntazam hareket 
ına mOteaDik olan davetiye ve ilhıatta HOLLANDİA vapunı 28 birinci ~ 

--,.WU'""- 5 .... ı ı. ... ~ . enız uvve nne M.. .k Rad 1 k 
Londra mıııtakuında bazı evlerde ve memup tayyareler de fazlalattanlacak· uzı : yo sa oo or estrası 22.30 No. 26 

ruz:namei müzakerat derccdilecektir. Bu rinde bck1eni1mekte olup dolru Nn
n.mıamei mfi7.ak~ratın mcdisi idare ve york için hareket edecektir. fabrikalaıda ban hasar olmUJ ve pek ta. MemJeket .saat _ayan, ajans haberleri 

u ktr: yaralanm•c:tır. V · t 25 (AA) o·· R _ borsalar, fıntlerı .. 22.50 Konuşma (Ec-
iNCİR 

95 P. Klark 
mürakipler tarafından verilen raporla- ANGHYRA vapuru 1 ikinci teşinde 

15 rın kıraatini bOAnço ve mevcudat def- heklenilmclde olup dofru Nevyorlc: için 
19 terlerlle kir ve zarar hesabı ve temet- hareket edecektir. 

~ ...,.. aşıng on, . - un uz b" dill rd y a1nız kısa d l 
Yokta,yr kontluiunda bir tchirde ev- velt Avrupa ve Uzak prktaki vaziyet n_e ı e e - .. . :ı ga posta- 58 Füroige 

11 
11 

lerde bilyü.k hasar olmu•+ur ölü ve y•- b-Lland ha · · H I ·ı .. .. sıyle) .• 22.50 Muz.ık : Cazbant pl. (23.10 
""Y·~ • ..,... _.. a rıcıye nazın u ı e goruş- k da 1 dal · l ralı az.dır - 1 d. s· 1 .k Am "k G 1 k ~ a r ya ruz uzun ga postasıy e .. ) 

35 Oskar Eğ1i 
29 Öztürk 

~ 50 tüniln sureti tevzii hakkındaki teklifat, ATHİNAİ vapunı ildnci t~ iptld.-

lO 50 müddeti mmıkazi olan meclisi idare aza =~~ doğru Nevyorb hare-

11 
• muı er ır. ır cııı erı a ene ur- "325 23 ao y ınki ka 

• n;~er yerlerde yahu& ı.-~.ı L---- ol b k .. d ··ı·k h b ... - . ar . program, paruş.. 29 Ali Çelik kaptaa 
24 j. Taranto mah. 
21 Pol Miknlef 

10 
10 50 ..,"t!i ~u. ~ - may aı anı reUli e mu u atta nzır u-

mut. bir kaç kişi ölmOf Ye yaral~- lunmu~tur. 
tir. ~---.q..--~-- MEVLlir 

5 R j. Frank" 

1 5t 
18 
18 

7 50 sile mü.rakiplerin tekrar intihabı ve bun- NOT : Bütfuı ~ ambs 
18 1arm :Ocuratının tayini ve lüzum görü- içi elektrik ftfttilltör tesllatl ile ml-
18 len mevaddı saire ithal olunur. Ruma- cehhezcllr. Gerek va-·_.__ muvuallıt Avcılarllll1% iki d~ bombardıman O R D U D A 

tayyaresi dilşürm~. Gece de diğer Babamız Mustafa Kaptan Deniz Aşa· 
bir dilşman tayyaresi daha dUşUrülmfüı- Fındılı lıooperatif ıerı nın ruhuna ithaf edilmek üzere T qrin.i-

296 Yeldlıı 
mede gösterilmiyen hususat mevzu ~~-
mliıakere olmaz. Fakat rumamede tarihleri, ~ vapur isimleri " ...,. 
münderiç bir meselenin milzake lunlan ha!danda acentemiz harp dol. 

tllr. Avcılarımızdan kayıp yoktur. IJJrliji toplanfJSS- evvelin 27 nci önümüzdeki 'Pazar günü 
ı:;..- - Ordu, 25 ( A.A) - Fındık tanın satış öğle nama.zını üteakip Hisa~ camiinde 

GSOOG Eski yeldlıı 
65302 Umumt yekOn 

ZAHİRB 
1726 ton Buğday 

da 
. - ' 'YlSiyle hiç bir ~ahhftt altloa t(lrmeL 

resi esnasın o mesele ile al&kadar hır Daha fazla tafsilAt almak için Btrind 

Kanada, "efı kooperatifleri birliği, vali vekilinin hu- mevlu.t terıf kıraat olu~a~gından hu-• °"' zuriyle senelik umumi içtiınaını akdet- zurlanyle şeref veımelerını gerek mer- 10 ton Susam 
7 

18 

hususun tahtı karara alınması lAz.ım gel Kordonda 152 ou.marada •tmflJA..L
diği takdirde hissedaranın Arasına mü- umumt deniz acenteli~ Ltd. mnr.c..t 
racaat edilir. Sermaye! şirketin laakal edilmesi rica olunur TICLD'OH: 407I ldJJıüntetfnf tanıyor m.iştir. Senenin işlerini tetkik eden müs- humuo ve bizim dostlarımızdan gert"k 

Ottava, 25 (A.A) - K.anadanın ha- t:ıhsil ortaklar Milli Şefe ve Cümhuri- ihvan dinden ricrı ederi:r.. 
35 ton K. Dan 

128 Balya Pamuk 
6 50 

65 50 
5 25 

19 

onda biri kıymetinde hlıse senedatına :-• ....................................... .. 

riçte bulunan <;ek hUkümetinl tanıdı- yet hüküMntine bağlılık duygularını hu 
1 

Ailesi Efradı. 
1ı resmen bildirilmektedir. \'esile ile- dc- :zhar etmişlerdir. i >. 26 4622 (2209) 

30 ton P. Çekirdeği 
15 ton Fasulya 

64 
5 malik olan hissedaranın esbabı mucibe- : • *wrf : 

yi havi talep tahrirlm üzerine mUz.a- S O..,. Y · BR YE i 

İZMİR DEn'ERDARLIGINDA1' : 
Mehmet oğlu Mustafa Bedrinin Baıdurak ~ubcsine olan milli emlak satış 

!>edeli borcundan dolayı mumaileyhin hazineden satın aldıf,ı Göztepe Şafak 
aobimda kain bet •:rdı TC 240 lira ktymetindeki evi vilayet idare heyeti 
kararlJe Z1 llln mi1ddetJe milzayedeye çıkarılm~tır. Taliplerin 31 Birinci
tepin 940 P~ ırünll aat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilin 
oıl.aur. 5. 12. 19, 26 4111 (20S6) 

IZHİR DBl'TBRDARl..IOINDAN : 
Mu.sa oğlu Güneşoğlunun B~durak şubesine olan mlllt emlak satı~ bed~li 

INtrcundan dolayı mumaUeybJn hazineden satın aldığı üçüncü Karataş Enve
riye sokağmda klla 89 eski 91 yeni sayılı ve 288 lira klymetindeki evl vi~et 
idare heyeti kararfYle 21 gün müddetle mü1.ayedeye çıkanlm~tır. Taliplerin 
31 Birincitepia 940 PeiJembe ~{1 saat 15 tc vilayet idare heyetine miiracaat-
lan ilin olunur. 5-12-19-26 4112 (2055) 

İZMİR DEITERDARLIGIHDAll : 
Hana paşa veruelerindea kansı Naciye oğlu Adil kızı Melek ve Layıkanın 

S.,turak ıubeaine olan veruet vergin borcundan dolayı haciz edilen birinci 
Karataı M. Tramny caddesinde klin 500/ l eaki 608 yeni sayılı binanın 
4612608 hissede '84384 hissesi 66'4 lira 86 kuru:ı kıymet üzerinden vilayet 
idare heyeti kararile 21 eün müddetle mi.izaycdeye çıkarılmıştır. 

Tllliplerin .JI birinci tetrin 940 pcr,.mbe günü saat 15 de vilayet idare heyc-
tifte müracaatlan illn olunur. 8, 12, 19. 26 4251 (2073) 

IZMDt DBITERDARLICJllDMf: 
Abdun ...... eli• Mehmet Rasimin &,durak fQbeainc. olan milli canlik 

aabf becleU borcundan dolayı murııailcyhin hazineden satın aldığı Birinci 
K.uatat Poataca Afi Riza •okaiında lr.iin eski .31 yeni 3S/ 1 aayllı ve 864 lira 
kıymetindeki evi ile dükkan vilayet idare heyeti kararİ) le 21 gün müddetle 
miizayedeye çılı:arılmıştır. Taliplerin 31 Biri.nciteşrin 940 Perşembe saat 1!' 

de vilayet idare heyetine müracaattan ilin olunur. 5, 12, 19, 264113(20S7) 

İzmir Hasasi MallCuebe müdürlüğünden : 
SlRA 435 MUHAMMEN SATIŞ BEDELI: 
Mersinli .. Bornova turistik yoluna tcaadüfü dolayısiyle istim1Bki tnkarrür 

eden ve Emin Dramalı, zeytincilik iatuyonu, Hüseyin o~lu Ramazan, Sami 
Çelebi, Ali kana Selime Emin Tarımcı, Eoıl:ici İbrahim ve luz.ı. Abdurrah
man. A1i Mınrlı, Bekçi Feıbat, Hacı izzet, Sabri oğlu Mehmet. Bayram ve
resesi bekçi Halil Ye Recebe ait ~ntzi ile bağ ve bahçe içindeki meyveli mey
ve.iz muhtelif cins ve cesamette ceırtan 295 ağaç köklenmek ııurctiyle ve 
tanzim olunan satıı §Artnamesi mucibince hilmüzayede satalaccığından talip
lerin aabf aünü olan ve 7 / I 1; 9'40 tarihine rutlayan Pcr,embc KÜnÜ aaat 
1 '4 el. •bf komiqommun içtima mahalli olan Mersinli - Bornova yolu üıe-
rindeki zeytincilik istuyonuna münıcaatlan ilin oluıııır. 4635 (2216) 

ı...... RIUllSİ llulla.lelle MMltrlftğltnden: 
Ha,,clar oilu Emin ve Retat kıza Zduanın müterakim vergi borçlarından do

layı baek ediJmit olan Maudiye maWlcainin wnci Kordonda ki.in 5200 lira 
kıymetindeki 1 18 numaralı evi villyet idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle 
miizayedOJ"e çıkanlımpır. 

Taliplerin teminat melı:tuplariyle birL1tte 12/Teırinisani/940 günü saat 15 
iıle Yiliyet idare heyetine müracaatlan ilan o1unur. 2-4, 26 4562 (2189) 

VİLAYET Dlltlfl ENCfJMEHINDEPf : 
bmir-Bergama yolunua eaaslı tamiratına gereken SOOO metre mrkab ham 

tapn ocakta ihzari 4500 lira ketif bedeliyle Ye 15 gün miiddctle açık ek
siltmeye konuldujundan iatelWlerin 2-490 saydı yasa hükümlerine tevfikan 
haznlayacaklan temioatlan ile birlikte 4/2 Tqrin/9'40 Pazarteei günü eaat 
11 de -viliyet daimi eociimenine bllf vurmalan. 17, 26 4'1S (2143) 

Yil.AYET DAiMi ENCVHENİNDEN : 
lzmir - Tire yolunda yapılacak tamiratı csaaiyc için muktazi 8000 metre 

mikah ham taşın ihzan 7200 lira kefif h~deliylc ve l S gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 eayılı yasa hükümle,rirC" göre 
hazırlayacaklan teminatlariyle birlikte 4/2. Citcırin/940 Pazartesi günü 
saat 11 de vilayet daimi encümenine baı vurmaları. 17, 26 4314 (3144) 

ızını,. GilınriUderl Baş Müdiirlüğiinden : 
lzmirde Karantinada tramvay caddesi 628/2 - 3 sayılı evlerde oturan lncbo

lulu Mehmet oğlu Karagülle Ahmet Ziya ile ortağı Faik oğlu Hasbi Çamyamaç 
ve lstanbulda Unkapanı Zeyrek caddesi 1 31 sayılı evde oturan Mustafa oğlu 
Mehmet Faik Çamyamaçan müıtereken mutaearnfı bulunduklara Akdeniz ma
hallesi ikinci Kordonda kiiin c2000> lira tapu kıymetli ve 628 metre murabbaı 
üzerinde inıa edilen cesim kirgir ve Abdi Fuat Akev tütün şirke-tinin trıhtt iati
carında bulunan 72/3 sayılı depo ve mağaza gümrüğe olan 3640 lira borçlan 
jçin vilayet tahsili emval komi.syonunun6 I sayılı 18-7-9 40 günlü ve iz mir villyet 
idare heyetinin 2291 sayılı 8/ I 0/9-40 günlü karariyle 21 gün müddetle miil
kiyeti 12/ 10/9-40 gününden itibaren müzayedeye• çıkanlmlflır. 

Mağazanın mülkiyeti derhal satılacaiından taliplerin 5/11 /940 salı günü 
aaat ı S de vilayet idare heyetine yüzde 7,5 pey akçasiyle birlikte lüzum müra 
(aatları ilin olunur. U, 20, 26, 2 4345 (2114) 

" TAYYARE SİNEMASI 1 eı: .!1646 
Z4/lt/1M8 PERŞEMBE P9'l matinelerden itibaıcn 2. FİLİM 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
ı GUNGA DiN 

Z- GEÇl'l' BAVASI (KOMiK) 
llA'l'lNELEa : Z - U1 - 1 - t.38 DA.. 

' har wı CBmh_,,. llQırWI ıilaleri (11.30 da ilave seansı..) 

1'VRKİYE ŞEKER FA BRIKAl.ARI A. Ş. VHUM 
MliDVRLCIGVHDEN : 
Müessesemiz tarafından ticaret liSct1inde ve yüksek ticaret mekteplerinde 

tah.alleri yapbnl rnak üze~ ~'ldaki şerait dairesinde talebe alınacaktır: 
Talip olanların en geç 20/ 1 1 /940 tarihine kadar Ankarada pmat mnum 

müdürlüğüne hitaben yazacaklan mel:tuba aııaiwiak.i vesaiki iliftirerek mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

J - istenilen vesaik: 
A - Kendi el yazısiyJe tercümeihal varalı:ut. 
B - Lise olgunluk veya orta mektep diploma• yeya muaaddak au-

retleri, 
C - Nüfus tezkeresi sureti, 
O - Sthaat raporu. 
E - Aakedik vu.iyetle.ri. 

keresinl arzu ettikleri mevaddın akb za- : ŞVREKA•J l.TD. S 
ten mukarrer olan heyeti umumiye n.ız- : VAPUR ACENT •mı • 
namesine meclisi idarece ithali mecbu- S ~ 
ridir. !şbu talebin ilanen davet vukuun- : ATATÜRK CADDES1 Reel b1mm 
dan evvel dermeyan edilmesi şarttır. S 'l'El..El"ON: 2443 

Madde 46 - Heyeti umumiye ~e- : Londra ve Llverpol hatlan lçtn 
tin merkezi idaresinde veya merkezi icla- i plyasaam ihtiyacına göre npaıta. 
':esinin bulunduğu şehrin diğer müsait :.~~~.::!:.Z.~----
hir mahallinde içtima eder. ~ Br•f;ll ıra 

Madde 47 - Gerek Adi ve .ırerek fev-
lcalade heyeti umumiye içtjmalılrmın (BIRLAS) Lllllbd) 
vevml içtimadan yirmi ıtiln evvel tahn- p t R E 
•en Ticaret vekaletine bildirilmE>si ve :~~vaı: 
'"Uznameyl müukeratın ve bun:ı müt.P.- re 15 ~ l94l 1arihinde limlıaa
:erri evrakın birer suretlerinin irsal uma gelecektir. 
'lunması lazımdır. Bilumum içtimalar- Geliş tarihi baklanda~ bir mMUl-

F - 9x12 eb'adıncla iki fotoiraf, 
2 - Talip olanların yaıJan ljsc mezunları için 24 

için de 20 den fazla olmıyacaktır. 

fa Ticaret vek.MeU komiserinin huzuru y.eı deruhCıe edilms. Navlua ve 9111r 
orta mektep mezunlan ,arttır. ~1lt için lütfen Cümhuri,.et aıdıdal 

Madde 48- Hilafına gerek ticaret ka- (ikinci kordon) 14M numaradaSPBRCO 
3 - Taliplerden orta mektep mezunları ticaret lisesine ve lise mczun1an 

yüksek ticaret mektebine girebilmelc '-asfını haiz olacaklardır. 
4 - Orta mektep ve lise ol.iunluk derecelerine göre talipler arıumdan ea 

iyileri scçilcr!!!k fabrikalar muhasebesinde bir sene ameli tatbikat ve staj ıö
receklerdir. Bu seçimclt! müsavi diploma dereceleri ara91nda orta ve lise el. 
gunluk imtihanlanndaki matematik derslerine ait en iyi numaralar tercih 
sebebi olacalıctn'. 

S - B~ bir ee?dik staj neticesinde göste.eallderi kabi~ Ye umumi va-
•.ıflarına iogore aeçileceklerdcn orta mektep mezunu olanlar ticaret lisesinde 
hac mezunlan da yüksek ticaret mektebinde taı.ail ettirilecektir. • 

6 - Tatbikat müddeti 'Zartında orta mektep mczanlanna 60 li1e mezun-
larına 75 lira aylık nrilecek.tir. 4508 (2220) 

1zmir Nafıa Mü.cfürlüğünden : 
Karataı orta okulu tamiratı, 1 S30 lira 75 ku?Uf kctif beddi üzerinden 

17/10/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğ~ndan .istckli.le~in 2490 sayılı yasa hükümlerine 1rörc hazırlayacakları te
mmatlarıyle bırlıkte 6/2. incitcşrin/940 Salı ıünü saat 1 t de nafıa müdür-
lüğünde mütcpkil komisyona başvurmaları. 1 7, 26 4439 (2139) 

BorllOPtl Belediye Riyasetinden : 
1 - Bomovaya getirilen içme suyun\Ml damarcanalarla harice sevki ve ev• 

fere tevzi işi iki sene müddetle arttırmaya k.oDulına,tur. 
2 - Muhammen senevi bedel S 00 liradu. 
3 - Muvakkat teminab - 37 lira SO kulll!)tu.r. 
4 - ihalesi 8111 /9'40 tarihine rastlayan Cwna günü saat 16 da Bornova be

nununda ve gerek işbu esas mukavele- KAR~ acentesine milracaat ean.. 
namede sarahat bu1unm.ıyan ahvalde mcsi rica olunlD'. 
gerek fevkallde ve gerek alelade içti- T.,_ -: ~ 
ma edecek olan heyeti umumiyclcrde •••••••ıiliiiiiiiiiııiıiiiıiıiiiıiii .. 
esaleten veya vck!ıletcn lfiabJ sermaye
nin rub'unu temsil eden hissedarların 
huzuru şarttır. ttk irlimad:ı bu nisap 
hasıl olmadığı ttl-dirde hisscdaran tek
rar ik.iiıci defa içlim:ıa davet edilirler. 
fşbu lkinCi :içtlniada hazır bulunan his
sedarların tem.sil ettikleri sermaye mik
tarı ne olursa olsun birinci içtimada mü- ' 

PEI YllllDA 
Tayyare sim··•· 

F&Al(S.IZCA SÖZL'O 

Ah ııe kadm 
zakere olunmak üzere ihzar olunan ruz- ~ 
name hakkında icrayi müzakerata \"' ~ OY:NlYA~LA'R : 
itayı karara saWıiyetlerj olacaktır. B • ·ı~Jrf0 D:t: -v;rg;: Breee 1 

"çhile ctreyan eden müzakerat mcr~ ~ 
ve muteberdir. Kararlar muteber olmak fakı şarltır. 
için her halde asaleten '•: a vekflle-- Madde S3 - Şirket mukavelename
t~n ita edilen ılrnnın ekseriyeti şart- sindi? icra edilecek. her :nev.i tadilit için 
tır. Birinci içtima ile ikinci içtima vıiku bulan içümaat müzakeratıııa bir 
arasındaki miiddet on beş günd!'n az ve hissesi olan hissedarların da iştirak ve 
bir aydan fazla olmıyacak ve ikinci iç- rey ita etmeje hakkı vardır. Birden zi.. 
timaa ~it davet içfimadan on be~ gün yade hissesi olan eşhas.ın .reyleri hiaele-
evvel ilin olunaca\:br. r.i nisbetinde mütesav.iyen tezeyyilt eder. 

M<.dde 49 - Hü~ına gerek ticaret ka- Madde .54 - Heyeti umumiTelercle 
nununda Ye gerek işbu esas mukavele- hiçsedarlar kendilerini d~e hls&edarlaı 

lediyeşinde yapılacakhr. 
5 - Şeraiti anlamak isteyenlerin Bornova 

ilin olunur. 26. 

namede :sarahat bulamıyan ahvalde ıge- vasdaaile bilveUJ.e de tem5il ettirebllir-
rek fevkalide Ye gerek alelade iheyeti ler. Vekil olanlar kendi reyleriaden ma
umumiyelerde hazır bulunan hisseaar- ada temsil ettikleri hissedarlardan bet 

belediye ra.liiine mürac:aatlan ların b~ hisse içtn bir reyi olacak ve şu birinin malik olduğu reyleri istimale sa-
29. 1. '4 '4634 (2216) kadar ki her bir hissedarın ondan ziya- lahiyettardırlar. Saltıhi~·etnameleriıı fek. 

Sıhltat ve .içtimai Maaeneı JftÖdaıelUfil Satın 
Alnıa fıomlsyonunda• : 

Al•ncaktalr..i Sajır, Dilsiz. ve Körler müessesesinin J 940 mali yıla .ibti
yacından olan azı 1 S,000 çoğu 22,000 kilo birinci ne.i ekmeğin muayyen 
giinünde talibi zam etmediğinden bir ay müddetle pazarlığa konul-
muştur. 

T aliplerir. - Sıhbat müdürlüğünddci lcomiayoa bathnltiı.nda men:ut ıart· 
namesine - göre satın alınacağından bir ay zarbnda mezkw komiayoa bAt-
kanhğma mÜFkaatlrı ilan olunur. '4567 (22lS) 

de reyi olmıyacaktır. lini meclisi .idare tayin ı-e :ilh eder. 
Madde 50 - Mevzu ve ııevi .sirkctin Emvalinin idaresi kocalan.na mufevveı 

tebdiline müteallik heyeti ıumumiye içti- bulunan kadınlar koc:ılan. küçükler Vf 

ınalımnda şirket sermayesini asaleten, mahcurlar veli ve 1?a5ileıi şirketler fir
ve vekaleten akalli üç ruhunu temsil ketin şahsiyeti manev.iyesiııi temsil sa· 
eden hi.'\Sedaranuı huzuru muteber ol- l&hiyettar olan mümeasilleri veya sall
tnası için sülüsan1 ckseriyt'.!t aranın hu- hiyeti mahsusayı haiz diğer bir zat ım
sulü şarttır. 1lk içtimada :sermayenin üç rüetiyle temsil olunurlar. Bunların bİ&
rubunu temsil eden ~daran hazır bu- zat hissedar bulunması prt delildir. Ce. 
lunmadıkları halinde işbu :nisap hasıl miyetlerle müessesatı umumiye kendi
olu.ncaya kadar meclisi idare maddeyi lerini haw salahiyet müdilr ve müınes-
itiyedeki ~kil dairesinde ilim etmek su- silleri marüctüe temsil ettirirler. 
:retiyle heyeti umumiyeyi ictimaa da- Bir hisse senedinin hakkı intif.aı ile 

lZMm. WRıNCi iCRA MEMURLU-• TIRE ASUYE HUK~ HAKtMLt- vet edebilir. hakkı ıasarrufu başka başka kimselere 
eUNDAN: etNDEN: Madde 51 - Madde.i sabıkadan mu- ait bulunduğu takdirde aralannda bil-

Bir borcun temini iatifıw için tahh Müddei lirenin Ertuiral maAallesir.- harrtt hususların gayrislııe rnütcila.ir itt.i!ak kendilerini münasip gördükl<?ri 
hacze alınan A. D. S~2008 numaralı Sio- den Yaluı ayak camii ao"-iıncla 3 aa- tadi\it için davet olunan heyeti umumi- şekil ve surette temsil ettirebilirler. 1ti
gcr markalı ayaklı dıkiş ve _nakış maki- yılı evde A9dullab kızı Emine Siler ta- yuüa ilk içtima·Qda ma şirket ser.ma- laf edanczlersc heyeti ı.ımumiyelere i~ 
nesinin a~ık . ~ttırma ıuretıyle ııabfln• rafından 'kocası Tıreoin acı Peyam ka- yesinin a.c;aleten ve vekiJoten üç ruhu- li.rnk ve rcr vermek hakkını hnkk.ı lııti
kara.r. ve.nlmiftir. zuuıuı Cumalı köyünden 1 315 deiwnJu nu tem.sil eden hissedaranın huz.uru şart- ia sahibi istim.al eder. Heyeti umumiye-

- Bırın~ art~rması: ~/1.! /940 Salı gii- Ha..n oilu Mehmet Ali aleyhine Tre tır. Bu içtimada :mathç> n~ hasıl ol- de dahil 01.nuık için lazım gelen miktar
nu saat on biı-de Y ena ;rnuzay.cde bed .. a~e hUkuk mahkemesine ikame eyle- madığı takdirde keyfiyet gaz~teolerle on• dan dw1 hisseye malik .olan hissedarlar 
tanınt• yap~laİldı~.~u. arttır~ uham

5
- dı1rı ~O§anma davasında: beşer gün fasıla ile iki ken·e ilin edil- mil§tereken .aralarında birini kendileri

~cn ıymc~ o an _Iı~an~ yuzde 7 .• Muddeia.leylı. hakkın~ mahkemece dilden sonra ikinci bir içtima aktolunur. ni temsil c.tmek üzere vek.iJ olarak inti
nt bulmadıgı . a~rctte ~ın~ arttınnuı ~anen t~lıgat .ıfa edildıF halde dave- Bu ikinci içtimada sennıurei şirketin 13- bap t'debllirler. 
7 ~ '! /940 tarıhıne musadıl Peraembc tı kanunıyeye ıcabet etmeyen müddei- akal yarısını temsil eden hissedarların Madde 55 - .Nisabı ekseriyetin anla
gunu aynı saatte en çok arttıma ihale aleyh hakkında gıyap karan tebliğine ve huzuru kafidir t~ı.u ikinci i"t.inuıda d _ şılabilmesi için h!'ycti umumiyede hazır 
edi1 ktir -".:1d • · .._ · ı · · ·L ·L- • ~ :r a ı ece . • . n.1V ~ pnıt ennm ınzaT' Ye ııaııme hi nisabı mü?.akere hasıl olmadığı tak- bulunacak hissedarlar gerek asaleten ve 

Dahe fazla malWnat almak uteyenle· etmesme ve taraflar araaada zevıciyet dirde salif"lbe ·ı da" · d gerek vckfı.lctcn hamil oldukları hisse 
riıı dairemizin 40/ 1-4 ISS •yW doeya- kaim olJ.&P olmad.ğwım biiinmcsi için ta- üçüncü bir uiçtiı~:°ak:ur ıresuı e scnedatını ve ya bunu müşbit vesaiki 
sıoa miir_a~ ve aabpa pe.şin para ale ~fları~ ahvali ~ye aicil kayılanuın Ve bu son toplantıda ı:nü?~keratın fo .. içtima gününden r hafta evvel mer· 
yapılacagı ilan olunur. 4631 (2217) Tnc nu~ memu~laauna ınüzekkere ya- rua için sermayei akaJlin bir sülüsünü ketl .şirkete ve yahut meclisi idare ta-

IYENi 
s: 

DE 
YaJnız 
5GVN 

28/10/940 pamrtesi yeni program 

Fil doktoru 
OLiVEK 11.A.KDI TURltÇE 

Masum katil 
iLK DEFA ç.DIJ ÇEN 

EN YB!d mx JtJSNAL 
SEANSLAR: JZ-1-1-1 DA 
c-ı-. Pamr ..... sut 1 DA 

ularak 191enÜmeaıne bu .ebcple dwu~- t~msil eden hissedaranın huzuru kiifi- rafından irae edilecek bir mahalle tcv-

1 
manın 12 T eşriaiaııi 1940 Sab giinü dir. Bu suretle inikat edecek olan heye- di ederek mukabilinde hto;se senctler"ni 
saat ~O ım.ıa~I~~ oldu.ğ~ndan müdd~- ti umumiyelerin kararları muteber ol- adet ve numaralarını mübeyyin birer 
~l;yhın tarihl ilandan itibaren be, ~un rıak için asalE"len ve vektıletcn haz.ır duhuliye kartı alacaklardır. Bu kartlar 
5.ınde yapı~an ~uam.elelcr~en hah:ııyle '-ulurunuş olan hissedarların sülüsanı birinci içtimada nisabı ekseriyet hasıl 
ıtııaz etmesi aksı akdinle !;* ~ a& ii.ranın içtimaı şarttır. tçtlınaı ihbar :için olmazsa )kinci jçtima için verilmiş olan 
~emC)"e b~l olanma:.acalP: tebligat m::.- :ıanlar yapıl::ıcal.-tır. Ruznameyi müza- sal3hi>~ ve vekrlletlcr hilafı tebliğ edil
s.amına kaım olmak uzere ilin. olunur. kerat ile benbcı ıçtimaı sabıkın ı.amanı mediği takdirde ikinci içtimalar için dn-

4632 (22 f9) wukuu ve neticesi ve teklif edilen tadi- hi muteberdir. 

· u1860" Liraya 
3 cii Ka.ataf Halil Rifat paşa cad· 

desinde 2 l 7 No. hı ev 3 oda. 1 sofa, 
"haLç. kumpanya suyu ve elektrik 

l\IURACAA T ı ~- eeıııau. 22 7 ao
cla BalckalB Mu!ltafayal-4f2!01) 

litm metni dercolunur. Hisse senetleri- .Madde 56 - Heyeti umumiyenin h!nl 
nin nama muharrer bulunduğu müddet içtimamda hazır bulunacak hissedarlar 
-.rrfmda bu senednt sahiplerine aynca v.eya müm~llerinin isimlerini ve mik
:iavetname tasdir ve işbu davetnamele- tın hisseler.ini mübeyyin olarak tanzim 
re baladaki tnfsilat ilave olunur. olunacak cedvel meclisi idarece bit+..u

lbdde 52 - Şirketin tebdili tablly- dik müzakerata mübaşeretten evvel hiş.. 
vetile hissedaranın tezyit taahhfüietı sedaranuı görebilecekleri bir yere ta
... .in imkat ~decek olan heyeti waumi- lik Te bir sureti de heyeti umumiye ki
ıe içtimalannda bilumum hissedadar.m tabet.ine tevdi olunur. 
saleten ~eı-a vekaleten hu:ı;ur ve itti- -BiTMEDi~ 
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Yeni •ulh taarruzu 
Fransaua bir ihbar 

YENi ASIR 

" lngiltere mağlup 
edilemez,, 

- --~== 
Balkanlarda vaziget 

Amerika, Fran- A .k h b Almanlar Bal-

:azs 

Fransaya oyna
tılmak isteni

len rol 

d " merı a ar a k 1 d fkA 
saya gı .a girmeğe mec- an ar a e an 
maddesı b 1 k" teskin etmeğe 

YAZAN: B. B. 
~öndermiyecek ur 0 aca çalışıyorlar 
Bitler - Franııo muıa- CENUB( AMERIKANIN EN raymis mııhallırıne 

Laval - Hitler ve Bitler - Franko ara- u• 1 • 1 MEŞHUR GAZETECiSi · T"" sındaki mülakatlardan sonra Fransa ktı- Jıat! fle ımıt er• uGVG göre manyanın ul'• 
rm'lnı vermek üzeredir. Bu kararı ver- görüşmesi birbirine FiKiRLERiNi SÖYLIYOR Jıiye ve Yunanistana 
mek için mareşal Fetenın şim~i B· 11J1;· bağlı "miş... Ncvyork 25 (A.A) - Kolombiya Re- fıGl'fl VGz"yetf .. 
Ierle görüşmekte olması mu teme .. Ne\'YOrk, 2:;: (A.A) - Anıcn"ka h"'~:. is' ··mh ğd bi A Lond'"a 25 (A.A) - Taymisin Balkan Fransanın tarihinde bu karar en mühim .... İ UAu ıcu urunun sa ıçı ve cenu me- • 
bir devre olacaktır. Zira Mareşal Peten meti, mihver devletleriyle ngiltereye rikanın en meşhur gazetecilerinden muhabiri Balkanlar vaziyeti hakkında 
ve B. Lavnl Fransıının Almanya ve İtal- karşı sıkı bir iş birliği nnlaşması yaptı- Hemi Snndos şu beyanatta bulunmuş- şunları bildiriyor: 

Y
a yanında mevki nlıp almıyacağını ta- i:'l takdirde I•'ransndnki açlığa knrşı tur: Almanya hariciye nezareti şimdi Bal-

Anıerilmdnn yardım beklememesi icap fngı.lterenin harikulade mukave- kanlarda ''nptıg~ı bir propaganda ile Av-
yin edeceklerdir. tik 1 ·ı v· . ~ 
Fransanın mihver devletleriyle iştira- e~:li~:eccğ_in_den diploma . . Y? u 1 e ışı meli bütün dünyayı totnliter devlet- rupanın cenubu sarkisi memleketleri 

ki İngiltere ile derhal ihtilM haline gir- hliklimctını haberdar ctmı~tır. lerin bir zaferi deh§etinden kurtara- üzerinde Almanya tarafından bir t?zyik 
mesini intaç edebilir. Su halde, Alman- ll~TLER - FRANKO MÜLAKATINI caktır. İngiltere mağlup edilemez. vapA'lmıyaca~'1fıillh..'1bcr .. vennek;cd!r. 
ya nihayet mağlQp edilirse, Fransa çok Kll\1 HAZffiLAMIŞ? 8. t k d" d' ef • kurtar ynı milll ere gore yenı nızarn 
tehlikeli bir vaziyete düşecektir. Arazi Madrid, 25 (A.A) - İnformnsyonn a::k' i . enh 1 ı;ev~u 1~ mı b . - haridnde kalınaVt tercih eden mem-
mesclelerinin derhal halli ümidinin bu r.azctcsinin Ber~in muhabiri Fr.uıko-Hit- . d kaçın) a: '-~ırmAme ~ec .ur

1 
ıbeye- leketlere karın Almanya hit: bir haa-

tchlikeyi göze aldırmağa ne derece değ- lcr mülakatını Ispanyol nazın Sunnerin tın e acaı:: oıruı em.a ı e - • besi · ( ?)< M'h 
eliğini takdir etmek Fransızlara ait bir Berlindo iken hnzırladıf,'llU ve bu mühl- raber, İngiltere dü§mnnlarım mas- md an.e ım~eyt emhır.~~;- ·~· ı d~er 
istir. Esasen böyle bir hallin de biricik katın Hitler - I..:nal görüşmeleriyle nlii- lup edecektir. dcvb:t en .kuntın UakKUIDe~ı .ne

1
z ın-

garnntisinln Almnnyn tarafından veri- kndar bulundu~'lmu bildirmektedir. B" Am 'k 1 I b f" · 1 kar- e ır tazyı yapm ıuretıy e va-
lecek ad olduğunu gözden uzak tut- ız en .a ı ar u acıa ar • • • . t ih tf w 1 .. 

A e~'·a 1· s anyaya şısında lakayt kalamayız. Hayatı- zıyetinlmı ta~,~ ve 1~~ .d.el ırmegc u-
mamak icap eder. &"Aft ' .. • ] I d h'I" zum 0 at1.Jgına KB-111 ır er. 

Bu ihtimal karşısında diğer hUkümet- un vernıektel! vazgeçti mızı _ı_nusaıt o mıyan ... ~art ar a ı ın- Alman anın Türki e ve Yuna-
lcrin hattı hareketlerine gelince, vazl- V . 25 (AA) ı . alr-·-- de mudafaaya mahkum olmadan ev- • Y Y k . d k . _w~~"' üz · d Uhim bir un- oşıngton, · - yı m wıwt . . nısllma har§ı tavrı hare etin e pe 
yetin i~ ikerın e ebn m hl i l alan mahfillere göre, Amerikan Kızılhaç vel taarruza geçmek mecburıyetın· _._ d b• tebedd"l ku b la "' • 
5ur olon Amer nnın unu ç te Y . • İ dı 1 in b" d . ywnn a ır u vu u Ug1 
kar.şılamıyacağı muhakkaktır.. Bitler· ceikmdıyeti, sp~dya~al Y?rt m ç dır eyız. na dair hiç bir emmare yoktur. Di-
F nk tilfıkabndan sonra Birleşik m ar un gon crı mesı asavvurun an " fta t 1 lar Y 1 

ra 0 1J:mlh . tin" İsp -hiç değilse şimdilik- vnz geçmiştir. Bu<--·-·-·-·-·-·---·-·-·--<· ger tara n ta yan ugos avya 
:ı;ctlJ aJ ~=~ 1;önd=~ husustal:.i teklif çok ilerlemiş ve hatta er.• a ta _ ve Yunanisttu1 hudutlarmda askeri 
t ı a ara yterar kuntmes· ı.~t1· b"ır işaret- hamulenin İngiliz ablokasından geçme- kı§lalar yaoma.lrtadırlar. Bu da gös-
asnvvurunu e ı KUl • t . clilm' f 

tir Çünkü tspanya gibi iF-ransa do, iaşe sı emme ı.ş 1
• •dd t teriyor ki bir sürpriz müstesna, ltal-

bal.ımından Amerikanın yardımına çok B. Jlitıc.~l~ general ~ranl<o arasında ayı ~I e e l d bahar elmeden Yu-
, yapılan mulakat Amerıkamn bu tasav· ~ yan!n ge ec < g • . 

muhtaçtır. . vurdan yaz geçmesine hnlcn sebep ol- t t tt• nanıatana taarruz etmek nıyetı yok-
Fnkat Amerika için mesele bundan f 0 eS 0 e 1 t 

ibaret değildir. Hatırlardadır ki kuba nm~tur. ~ ur. 
Pan Amerikan konferansı mUhlın ka- r_ l ,ı;;. 
rarlıır vermişti. Amerika kıtasındaki Yunan başveRi i ge- Sebep, Bahreyn ada· Tuna konferan5ına 
Avrupa müstemlekelerinden her hangi l M k larındalıi petrol 
birinin diğer bir devlete terki halinde, nera ~ta sasın bo b Sov yetler de ifti· 
bu arazi Amerikalılar tarafından işgal Jıuyularlftlft m Gr• 
edilerek müşterek bir idare altına nlı- be vanatı dıman cd lmesı.. rak ediyor 
nacaktır. Bu idareyi yapa~ ol?11 Atina, 25 (A.A) - Yunan sanayi ·Vaşington 25 (A.A) - Ha- Moskova, 25 (A.A) - önümüzdeki 
•A:me~~ arası• komisyon tcşki~ b~c erbabı mümessillerini kabul eden Başve- her verildiğine göre Amerika, Pazartesi günü Almanyn, Romanya ve 
cdıJmı~tir. Fransanın Alman~n ile b~- kil Metaksas şöyle demi~tir: Bahreyn adasındaki Amerikan ltnlyanın iştirakiyle Bükreşte toplanacak 
lcşmesı bu kararı derh~ .tatbik mevkiı- - Bütün müşkülata rağmen cesareti- petrol ku'yularının İtalyan tay- olan Tuna konferansın:.\ i~tirak edecek 
ne sokabilir. Antil denızınd __ eki. Fr. ansız. mı'zı· kaybebneden hepı"mı"z azimktt-ane l So hh 1 h · · ı · 
aaaları ve bunların en mühımmı olan .

1 
. d _ d - k ": k yareleri tarafından bombardı- 0 an vyet mura ns arı "f1M!'t°' ·omı-

. . 1 dan 
1 erl"e ogru • ım ntmngcn ·arar verırse aerlı'g-ı"nce tayı"n edı'lmı",.tı"r 

M ft-'•-ik dası Panama kanam an- " u k man edı'lmesı"nı· Roma hüküme- ı .. -s • 
.u ~· a . . terakki edeceğimize eminim. Bizi bu a· 

cak bır kaç yüz mıl mesafededir. Ame- dnr güçlüklere maruz bırakan knsırgn ti .n~zdinde şiddetle protesto et- E k • 
rikalılann burada Almanların yerleşme.. belki de çalışmn yolundnki azmimizi ve mıştır. S J umen 
sinAdedr~ otn;yacn~an m~nk~. gayemizi daha ziyade kuvvetlendirecek- ··---·-·-·-·-,-·---·-·0 

1940 1' 
1 !I 

Atatürk'ün ölüm yıldö
nümü için büyük bir 
ihtifal _hazırlanıyor 

~~~~---~·x·x·-~~~~~~~-

Ankara, n (YENi ASIR) - Atatürklin ölümünün ikinci yıldönfunü müna· 
aebctiyle C. H. Partisi bliyük bir ihtifal proğramı hazırlamaktadır. Yıldönüm\l 
gUnü yurdun her tarafında Atatürkün unutulmaz muazzam hizmetleri ve hatı .. 
rası yad olunacaktır. 

••-•-D-•-·-·-•-0_0_.._...,...,._11_11_.._..••-ııı-•-~~---·-.. - -•-ow~.._..,_.~ 

st b lda bir naadeni 
yağ fa r·kas ya ı 

~~~~~~x.x·~~~~~~ 

İstanbul 25 (Yeni Asır) - Sa- men yandıktan ~onra itfaiyenin 
haha karşı Galatada B. Zeki Elmasa sarfettiği büyük bir gayret sayesin· 
ait madeni yağ fabrikasında yangın de söndürülmüştür. 
çıkmıştır. Yangın süratle genişle- Yangının nasıl çıkuğı hakkında 
miş, fabrikanın dahili aksamı tama- tahkikat icra edilmektedir. .....l_l_l_l_l_lr_U_•_....-t_D_l_l'_b_····-11-'l_.-,._D_l_I -·-~·---·-------·---
Alanyayı Konyaya bağlıyan 
kö rü dün erasimle açıldı 

Antalya, 25 (A.A) - Antalya - Alanya yolunda ve Mana"·gat çayı ~7.~rin~e 
Karpuz köprüsü viluyet mebus ve memurlnriyle halkın huzurunda valının bır 
nutkiyle açılmı~tır. Dört ay evvel in~aına bnşlanmış ola.n h~ 130,. metre uzun .. 
luğundaki köprü Alanyayı Antnlya • Manavgnt - Aksekı yolıyle Konyııya bni· 
lamaktadır. 

·-ii;,f ii.FiAri::·---.. ı-· -·-MAAi0viiitioi'--
ıstnnbul 25 (Yeni Asır) - Narka on İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Şcluimiz .. 

para zam 'yapılnrak ekmek on bir bu- deki rnemurlaı·a bugUnden itibaren ma .. 
cuk kuruştan satılmnğa başlanılmıştır. aş verilmeğe bnşlruıılmıştır. 

·--·-· ·-··-·--....·- -·-·-·-·-·--
Makineye 
Verilirken 
ff um 

FAS 
Sulh şartlarını kabul 

edecek mı? 

-·-·-~ _llı_•_D_S_l_J_·-·---"'4 

Belçikanın kararı -· 
Belçika daima 
in iltere ile 

beraber ---
BiR ÇOK BELÇiKA ASKER 

.. a a, ar - ran'3 manın en • tir. Bu suretle mü~küller devam ettiği kra me,u·k•wf 
f11ız d~shm ab=sı·a:::ı:daha~t müddetçe kendi neticelerinden biz.i ko- Son rnsm"ı teblı'g"'ler \'.f ~ Hiitlerin Rayştagda 
dnan k ğ ~filr bir ht t d _ile rumu~ olacaktır. Ve iyi günler gelince U · ~·hı• 

.din nyıy ~rumailk ati lardk F vve ;! · mücadeleden daha kuvvetli çıkmış ola- ·t>; ~ beyanatta bulunması 

VE ZABiTi INGIL TEREYE 
KAÇIYOR 

r. anı, ne ce o , ransa c- cağız. K 1 ki h muhtemeı 
rikadakl arazisini kaybebniş olacaktır. -8- arşı 1 1 ava Vaşington 25 (A.A) - lspanvadan ••• 
Ş. diki hald 1 p F J Londra, 25 (A.A) - Bitaraf nıenba· 
ım e, mareşa eten ransa- avrılmasına mlisaadc edilmiyen sabık lin 

d 1 tl ··'----- h l M S J J · " hırdan alman haberlere göre Ber · nın hic: bir eve e mwUt:>dlııa a ine ısır Ve U an a yenı h•• 1 b Romanya kralı Karol kendi vaziyeti le- l 
k -..l• l · bul k UCU1D arı er- mahfilleri Fransa ile bir anl~ma hası girme istemı:Wğini söy emış unma - hinde müdahale etmesi için Amcrikaya 

tadır. İspanyanın da bitarafuk siyase- Jngiliz taarruzları müracaat etmişttr. olduğuna Rayiştagın ya.kınlanda diçtimHaa 
tinde devam edeceği söyleniyor.. Fakat d davet edilece!.rine ve bu top tı a it-
bunlnr resm111özlerdir. İş böyle olduk- - BASTARAFI l inci SAYFADA - evam eu··kre~~-P. Alman lerin son gün1erde sarfettiği siyasi ve 

Londra, 25 (A.A) - Belçika başveki• 
li B. Piyerlo ve hariciye nazırı B. Spaa .. 
kın garbi Avrupadnn geçerek İngiltere ... 
ye gelmeleri üzerine Belçika kabinesi 
Londrada bir içtima ~'apmı.ştır. HükU ... 
met bu içtimada hali hazır vaziyeti knr• 
şısmda hattı hareketini bir karara bağ.c 
lam ıştır. 

truı sonra bu kadar gUrUltUye ne ihtiyaç • . . - · - or l. · diplomatik faaliyet ve general Franko 
vardı? Almanların takip ettikleri oyun 20 llkte.~rınd~ ~udan ha~alısın~e K~~ (TAL YAN TAYYARELERi DE ) • ve mareşal Peten !le yaptığı görüşmeler B. GUTUN BEYANATI 
rncydnndadır : Cebeliittarıka ve Süveyş sala mevkiı yakınınde talmben hın kışı- tayucare en hakkında beyanatta bulunacağını telmih Londra, 25 (A.A) _ B. Gut başvekil 
kanalına karşı kombine bir taarruzla lik bir dü,man koluna arkadan ve yakın- INGIL TEREYE HOCUMA J etmektedir. Hitler • Peten mü!Akatının Piyerlo ve hariciye nazırı Spaakın Lon• 
lngiliz filosunu Akdcnizden tardetmek dan yapılan baskın neticesinde dü~manır Londra 25 (A.A) - Bükreş geceleri daha :z.iyade trajik olduğu tahmin edile- 1 
ve Avrupa -Asya -Afrika arasındaki en ağır uyiat vcrdirilmi~tir. Diğer cephe- BAŞLAMIŞ kar~ıkta~~r. Gruptan sonrn trenle~ iş- bili~'. . . . . ~:~\:y~~~~a~~~::~;:~~ti e aşağı ... 
mühim mUnakale yolunu, kendi hfiltimi..: !erde kayda değer pir §ey yoktur. Londnı, 25 (A.A) - Hava nezaretinin lemıyor. ~ükreşc; ~ir çok Messer ~-Ut Filhakika halA §ereflı. bir aulh fı~rıni - Kralın esir bulunması hasebiyle 
uetlcri altında seyrüsefere açmak. Bu- fskendcriye, 25 (A.A) - Dün sabah t bl"·,· • D"' t T b b d tav- tayyarelerı gelmiştir. taşıyan mareşal Peten bır taraftan Hıtler kanunuesası' mucibince kralın salahiyet-
# l k d . .. . ı l d . e ıgı • un ngı ıı. om ar onan • --·- Ribbe "b" ! uh 1 nun iç.in Fransız filosunun Akdeniz 8 en erıye uzerıne ta yan tayyar crı yarcleri Fransız Belçika ve Hollanda ntrop gı 1 mansız m asım ar ve lerl Belçika kabin~sine geçmiştir. Vazı .. 
Fransız üslerinin, belki de Fransız ha- ~?~bala~ atmışla~dır:. Hasar. mühim de- sahilleri üzerin~ akınlar yapım-:la.rdır. FRANSADA d~f{er tar~tan da Laval ve Buduvan gi- yet şimdi şudur: 
va kuvvetlerinin yardımına ihtiyaçları gıldır. Bır kadın olmuş ve hır kadın ya- Ostand ve Cra,•lin limanlariyle Kale YENİ TEVKİF AT hı m~vırler~e n:ıuhat ~ulunın~tad,ıı;.. Belçika nazırlarmın bir kısmı mevki~ 
vardır. ralanmıştır. '"akını.n'da fabrikalar ve marcandiz gar- Londr 25 (AA) H · Umumıyet itıbarıyle itımat edılebılır }erini terketmh=lerdir. B:ıc:vekil, harici .. ·· ·· ı b J 1 ta 1 · s- .. · d d ~ ~ a, · - avas aıansının b lard lı h be l e g"r mn- ..., ~ Fak~t Fransanın ddUpeduz böytahme .ir ta Yl~n fyykatreberı buv,eyıduze~ın ed .. e lan ' 'e Salz~urg ~çıklarıncla bir kafileye bildirdiğine göre Pari'ite ve vilAyet şe- m~1 ap teanha nanbahasa r er l o e ol· ye, milstemlekat ve maliye nazırları 
kahpeliğe cesaret e emlyeceği ın uçmuıs ar, a 8 om a ar enıze uş- taarruz etmışlerdır Gece bombardıman ı · d k ik nkl reqcu e n er ne ına 0 ursa Londrada bulunmakt:ıdır. Bu zevat Bel-
e.dilebilir. Onun için, çok muhtemeldir mii§tür. ··e sahil •-, .... ·arcler·ı· Almanv .. ı"Je dile- l~ erdın e odi~lmUniktstedtaihryatınınlnız pte. t. 6un memleketini Almanyaya satmak ni- "k A h"'k" 'tini • • u._.... • .. '<f ıne evnm e e r. a ana e tind d ğildir B be t d la Al çı anın yegane me~u u wne tem-
ki, zevahiri kurtarmak Uzere, ~ta- nınn işgali altındaki toprnkla.r üzerinde G15 kişi tevkif olunmuştur. yeanl e ebllrouı°r u :~~;: ?b. Y~ - sil etmekte olup başka hiç kimsenin ka· 
arruzdan evvel - Alman usulil veçhile • vermeli ve bundan sonra taahhUtlerine çok geniş harekattil bwwımuşlardır.. -*- m ~ın . e 15 gı 1 ar_e· nunuesasi mucibince bir Belçika hiikU-
bir sulh taarruzu yapıl~caktır._ Bu r?l sadık kalacağı hakkında sağlam teminat Berlin bölgesindeki hedefler bombar'dı- v • S t ' ket içın hakıkt olmaktan ziyalade zahiri meti teşkil etmesi kabil değildir. Hükü-
de, bu defa Fransaya djişecektır .• Takip vermelidir. Halbuki B. HitJerin işgal et- mnn edilmiştir. I enı OVye • JOpOn ~ı f~~ar!ıkl~rdn bulunm an gayri metimi:z.in gayesi ,·atanımızın ve esir 
c•dilen maksat, hakikaten sulha varmak U~i memleketlerden nskerlerinl çekemi- Bütün gece hareklıtta bulunan kuv- Ü k . k mXh!:ı tel~ 0~~ıtln 1 .11 . _ kralımı7.1n kurtarılması, idari ve siyasi 
değil, Fransız umumi efkarını avutmak- yeccği malumdur. Bu vaziyet dahilinde vetli filolanmız Haınburg ve sairedeki ffl ZQ ereıı )'O kar ~ h e~ k-~-e il . n~~ eığe istiklAlimizin iadesidir. 
tır. Mareşal Peten B. Hitlerin muvafa- sulh tekliflerinin ciddi olarak nazan iti- petrol tesisatı ile llamburg, Kuk.shafen ::V• §l 

1 ~r. e ~r erı gı me .~ Gut hic: bir ültimatom verilmeden düş. 
katiyle sulh tekliflerinde bulunsa dahi, bara almamıyacağı şilphesizdir. ve Vilhelımlıafen Rotte.rdamda havuzlar - BASTARAF1 1 inci SAHiFEDE - =~e;:ka ga:rı h m°!1~~e~af 0• man tayyarelerinin on mayıs sabaJu 
İngilterenin bunu kabul etmiycoeği mu- Almanya zaten bunu biliyor. Fakat ve gemileri, demiryolu miinakalit, mar- mekted.lr. . • t er ang : . a- Brükseli nasıl bombardıman ettiklerini, 
hak.kaktır. O vakit Fransız efkAn umu- maksadı başkadır. Frnruı.nyı bu sayede çandiz garları, Hamburg elektrik aant- Moskova, 25 (A.A) - Bir Sovyet ne ile donanmayı ve bazı Altdenı7. üsle- hiç bir Belçikalının unutmıyacağını söy
miyesine, harbi İngiltcrenin uzattığı kendi kuyruğuna takarak Fransruun ralını, Ostand, Dunkerk limanlarını ve heyeti tayyare ile Tokyoya hareket et· rinl ~IW:mak. ~kını elde etmeleri liyerek şunları iJave ebniştir : 
söylenecek ve Fransanın mihver devlet- Akdeniz üslerinden istifade etmek, bu bnu düşman hava meydanlanıu bom- miştir. Heyet Tokyodan •onra Bükrqe mümkündür. Bütiln kat'ı sulh prtları- - İngiliz aSkerlcrinin Belçika muha
lerine iltihakı mazur gösterilmek istene- vasıta ile Afrikaya Alman ve İtalyan bardıman etmişlerdir. Bir tayyarcmiz gidecek Ye orada 28 Ukteırinde topla.- nın. tesblt edilmiş bu~unması muhteT?el rebelerinde yanıba.şımızda ne büyük bir 
ccktir. Bu sureUe Fransa İngiltereyc kıtnları gec;:irerek t-ski Alınan müstem- ilssline dönmemiştir. nacak olan Tuna komisyonunun içtima- değildir: Fakat belkı Fransay~ .Parıse merdlikle dövüştüklerini unutmıyaca· 
karşı •Vicdan huzuriyle!• harbe gire- lekeleri olan ve şimdi general Degole ta- Berlln, 25 (AA) - Alman tebliği : larına lıtirak edecektir. avdet gıbi Fransız .h~rp esirlerınm ser;- ğız. Bundan sonra karşılaşacağımız im-
cektir. bi bulunan Kongo ve Kamerunun lşga- Bombardıman tayyarelerimiz dUn best bırakılması gı~ı meş~ul ve gayn tihaıllan da muvaffakıyetle geçireceğiz, 
İngilterenin bu mahiyette sulh teklif· line te$ehbU~ etmek, Fransız donanma- gUndUz Londraya ve cenubt İngiltereye1 tığı hücuma !~ak etmqlerdir. meşgul ~ araı.ısindeki _mUnakalAt,. Almanyaya tevcih edilen asker1 hare-

lerini kabul edememesinin sebepleri vn- sının yardımiyle Akdenizde hiıkim ol- müteaddit limanlara, sanayi mUessesele- ~ hava kuvvetleri fima11 ve ta daha büyük ıerbestt gi~ı baz~ esas- katta tam bir rol oynamak emelindeyiz.. 
zihtir : Çünkü st1;1h arzusunun samimi- mağa ~- Böyle bir projeye rine hUcum etmiş]erdir. Gece hUcumlar garbt Almanya Uzerine geçerek Ham- aız. ve zahlrl avantajla: ve~cek~. Her Belçikalı subaylar ve erler hayatlarını 
yeti jçin ortada hiç bir garanti yoktur. Fransanın ve İspanyanın Alet olmaları b~ Londra Uzerlne tevcih edilmiş- burgu bombardıman etmişlerdir.. Buı ne oluna olsun bugun töylenebilec~k tehlikeye koyarak İiıgiltereye akın ha
Eğcr B. Hitler gerçekten sulh istiyorsa, aklın kabul etmiycceği bir şeydir. tlr. İngiliz limanlanna mayn dökUlme- hasarlar kaydedilııUştlr. DUşman tayya· her fey fl.rndillk •ırf tahmin mahtyetıni !inde gelmektedirler. Bugünkü Belçika 
İngilizlerin mal<ım olan noktai nazarla- Fakat aklın kabul etmediği o kadar sine devam edilmi~tir. İlk defa olarak releri Berline de gelmişlerdir.. Atılan ~amaz. bundan yirmi beş sene evvel İngiltere 
nna göre, istilA ettiği bütiln memleket- şeyler oluyor ld, bir hükUm vermeden işgal altında bulunan üslerinden hare- bombalardan yangınlar çıkmış, evlerde Vi§l 25 (A.A) - Mareşal Peten ak- lle omuz omuza harp eden Belçikadır .. 
}erden askerlerini geri çekmeli, bunlar- evvel, hAdiselcrin yakın neticesini bek- ket eden İtalyan tayyareleri İngiltere hasarlar oJmuş\u~ Berlin ve Haroburg- şam buraya gehnlştlr. Laval henüz gel- Bugün de ayni dilşmanln harbcdiyoruz. 
dn sebep oldu!.,'U tahribnt için tavlı.at lemek mUreccahtır. üzerine Alman hava kuvvetlerinin yap- da bir mikdor ölil ve yaralı vardır. meınişt.ir. Bu sefer de onu m:ığlUp edeceğiz. 
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Mecnunun Feryadı ••• ! 
Yazan : VECDİ BİNGÖL 

IA!>liı Se\·~as.iylc. Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı, beladan yana .. 
Hicranla, sitc.tmle bn~'t'ım dolalı, 
Gurbete eş oldum, snhrndan yana .. 

Onun. bu halimden hobcri var mı? 
Çektiğim çileden kederi var mı? 
Kalbinde, aşkımın eseri var mı? 
Ah, vıırabilseydim Lcyl!ıdan yana .. 

Allah i(in, söyle bana Leylaclan: 
O gonce yaprağın açtı mı bensiz 
Vazgeçmeden söz ''erdiği davadan 
.Siteme ~öz yaşı saçtı mı bensiz? 

................................................................... 

Biltün bir tarih boyunca Şark dü.nyasınm en büyük AŞK macerası ve Klis.ik TÜRK edebiyatma eşsiz bir RO· 
MEO VE JULYET hediye eden bliyük Türk ş8irl •FOZULİ• nin dban..,cıümul ölmez pheserl ... 

LEYLA ile MECNUN 
ŞARKISINI SÖYLİYEN ŞARKISINI SÖYLİYEN 

Müzeyyen Senar fd:ünir Nureddin 
SARKILARINI BF.sTELİYEN RUBAB ŞARKILA.RI ŞitRLERİNI YAZAN 

SADETTiN KAYNAK CEVDET SOYDANSES VECDi BiNGÖL 
B"OYOK FASIL HEY.ETİ ı NOBAR TEKYAY - SAİM ÖZSOY ·MAKSUT SAZEB - SCKRÜ TUNAR - SALAH 
CANDAN - EDİP ERTEN • HASAN DRAMALI. YORGO BACANAPLO • İSMAİL ŞENÇALAR • HASAN TAH

SL'i PARSADAN. LEYLA ŞULLER ·FEYZİ ASLANGIL 
Kudretine payln olmıyan bir AŞK • Sonsus HİCRAN \'e cörillmeıniş iBTtŞAM içinde yaratılıın bu phcscrler 

taheserlnl BUG"ON lılATINELERDEN ELHAMRA 8İNEl\fASINDA görilp alkışlıyacak n 
triBAREN sonıw;ı hayranlık duyacaksnu:ı 

SEANSLAR : Der ıün ı l • 1 • 1.11 • 7.30 • t.M te .. C....n.l " Puu " ClmbrV.t 'baJruunda 10.45 te başlar .• 


