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t.1ak·neye 
'leril.rken 

Arnavud:ukta 
şidd~tli hava 
rnuh~rebeleri 

y 
1~nan Başkumandan-1Rının resmi tebliği 

dırı~~~ 4 ( A.A.) - Tebliğde bil
tlre ~iıne göre, birçok Yunan tay -
~lt eşekküllcri, !talyan münakale 
~ltrd~oktnlarını bombardıman et
~ ta ır. İtalyan avcı tayyan·leri, 
!ıller-))oarelerc karşı harekete geç -
~ ~lden şiddetli hava muharebe-
4u,il •• ~uştur. 2 halyan tayyaresi 
,:uunüştür. Bir Yunan tayyaresi 

~le~ dönmemiştir. Yunan kuv -
~ hfl Ayaaaranda istikametinde 
~tit·tıçuk kilometre ilcrlemi~lerdir. 
~ttle~ ~1!'takasındn ise, Yunan kuv
~ ~ 1ft rnühim stratejik nokta da
~ etmi~Ierdir. Bu mıntakada 
\ b' ta tehlike5ine maruz bulu -
~..,,fıf halyan fırkası çekilrneğe 
~~ f jk olmuş Yunanlılar 100 

&ta ~ir elmışlardır. 

_ ... __ _____ 

İtalyan esirleri ve bir Yunan 

Yunan - italyan 
harbinin şayan1 
hayret noktasi 

Kiyef Sovyet rad
yosunun neşriyatı 

tayyaresi uçıqa hazırlanırken 

ı İtalyanlar 
bütün cephede 
ric'at ediyorlar 
Birçok müstahkem 
mevkiler zaptedildi 

l~ponyaya karşı 
~ın· d Londra ve Stokholme Büyük miktarda esir ve 

• r············· ............ ·-·- ·--- ··-----~ 

BULGARlST ANlN =1 k ··d k d ı 
HARiCi SiYASETi 1 e au w~ .af'! UnUn aı 

1 deg1ş1khkler Harb dışında 
kalmak 

Hariciye Nazırı 
Sobranyada mühim 
beyanatta bulundu 

Türkiye - Bulgaristan 

1 Yeni lô:giha encümenlerden 
: 

! geçerek ruznamege alındı 
! 
! 
j 

1 
1 

ı 
1 . 

Ankara, 3 (Hususi) - Tekn
iki kanununun 66 ıncı maddesi ve 
bu madde ile 67 inci maddesine 
eklenmi, fıkraların deği~tirilmesi 
hakkındaki kanun layihası cncü
menlerden geçerek Meclis ruzna
mesine alınmıştır. 

Layihanın aldığı son şekle gö
re tekaüd sandığı teşkilatı olmı
yan mülhak bütçeli daireleıle 
hususi idarelerden ve mülga şeh
remanetleri ile İstanbul mahalli 

bu dairelerin evvelce umumi mü
vazenede ve idarelerden geçen 
hizmetleri etkaüd · kanunlarında 
derpiş edilen hizmet müddetleri
nin hesabında sayılacnktır. Bun
ların telcnüd ve yetim aylıkları 
son bulundukları idare bütçesin
den verilecektir. 

• idaresinden ve Ankara Belediye
: sinden maaş nlan memur ve mu

\.._""------------"'.) : allimlerden umumi müvnzeneye i dahil hizmetlere veya umumi mü
~ vazeneden bu idarelere veyahud 

Bulgar hariciye nazırı di -
yor ki: «İki mernleket ara
sında .mevcud iyi kom§u -
luk münasebetlerinin ist~k
balde daha ziyade inki§af 

edeceğine kaniim)) 

Evkaf, Ziraat Bankası ve mlıl
ga şehremanetlerinden 1 Haziran 
1928, hususi ve mülhak bütçeli 
idarelerde 1 Haziran 1930 tari
hinden evvel geçmiş hizmetlerin 
tekaüd hesabiarında sayılması, Öu : 
müddetler için tekaüd aidatı ve- ~ 
rilmiş olması ile meşrut tutul- : 
muştur. 

Sofya 3 (A.A.) -D. N. B.: 
Bulgar hariciye nazırı'Popof Bul -

dış siyaseti hakkında çoktanberi 
bc,deııen nutkunu Sobro.nynda söyle-

Nazır evvelA. Bulcarlstnnı harb dı
bulundurmak, Bulgar milletine 

sulhü ternın etmek ve memleketin 
emniyet, istiklfll ve hayatı m, _hak ve 
menfaatlerini muhafaza eylemek hu -
susunda hükümet tarafından yapılan 
beyanatı hatırıatmış ve hükfunetln 

(Devamı 3 üncü Myfada) 

. . 
"-. ......... -·--·--····· .. ·· .. ··· ...................................... _._ ..... _ .............. ,; 

Otomobil, otobtts ve 
arabaların ışıkları 

daha fazla karartılıyor in yan1n a yer göre vaziyet marzama ifitinam edildi Parti Meclis Grupu 
alan d vlet er h ys• t d• Pıı.o;lf korunma komisyonu dün ö~-~renkli k~ıdlarUe kfiılıdlanacaktır 

C'. ıJ Londra 3 (A.A.) - Kiev Rwı radyo. Atlna 3 (A.A.) - Yunan ba.şkuman. a 1 ye 1 van 1 leden sonra vil~yette Vali muavini Yalnız lflmb:ıların aıt kenarında be-
"Jı,~king 4 (A.A.) __ Çunkingin su İtalyan - Yunan muharebesinden danh~ının dün akşamki 37 numaralı , Ahmed Kınığın riyıı.o;etinde blr toplan- yaz ziya sızmasını temin nıaksadill' 
~ettar mahfellerinden bildiıil- babsederken bunun en ~ayanı hayret tebliği: A~ikara, 3 \A.A.) - C:· H. P. tı yapmUJ, pasıt korunma işinde alı- genişli~i bir santimetre, uzunluıtu 8 
~ ,;. töre Amreika tarafından Çi- noktasını Yunanistan gibi küçilk bir Cephenin sol cenahında Uerlemek- Meclıs grup':': ~.ınumı heyetı 3/12/ nan t~birleri gözden geçirmiştlr. santimetrelik bir kl.'lım açık bırtıkıla-
~ılan krediden manda yakında memleketin kendisine n.~kerce V" si- te olan kıtaatımız, Ayn.sarandl'den 1 ~~O Salı gunu s~at 1 S te reıs ve- Işıkları söndürme ve maskeleıne caktır. 
&dost bir devlet ce Çine kredi Iahça bu derece falk bir. dü.,ınana Ergiri'ye giden yolu ateşleri al tma al- kı ı T~a~~~>nd m;b }su d Hnsan Sa kıt- mecburiyetinin tatbikatı dün gece de At arabaları da lnmb:ılnrını mavı 

. Bu hususta henüz tafsili'ıt karşı muzaffer olması keyfıyetı oldu- mUJtır. nınpreı~ ıg~n e op a~ ı. 
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muhtelif semtlerde kaymakam ve n- kt\~ıdla maskcliyeceklerdir. 
'- ~ i t tmek~ftd' B' ç k ev .... ~Amın artı nızamname$ının ve ... 1 ta f d k I kl . . kel . fö 

ı 
, e~tedir sunu şare e oç ır. ır o .s - Premeti etra!l'nda cuzu"" rımız. , .. 2 . • dd 1 . h"'-~~~.. h ı~kadar memur ar ra m an on - şı an ıyı mas emıyen ~o r vc 
----- • kul kt 1 İ g;ı· ke lo • · Bü ük 1 ~ ıncı ma e en UKlllunce cr d ı t b ıl h kk d ~ftkib t ıl 1'\ • ceyş no a arının n ız as r - yenı mevziler işgal etmıştır. y . . . . . 'd k"li . b troı e i miş ir. nra ac ar n ın a ""' a yap a-

~ Qlliz tayyar~!er·l ri tarafından işgal edilmesi İtalyan- miktarda esir her türlü malzeme ve ıçdtım:ıhsen~ı ıçdı~ yenı en te.1 ı ~cba VilAyet motörlü kara nakil vasıta- caktır. 
w . • e en aysıyet ıvnnının scçı mesı u 

:ı.h J" lar tarafından gelecek bır mukabil ta- 4 top elimize geçmiştir. . ti' •• t k'l d' lannın maskclerne işini tam yapma. Dün yapılan kontrollarda otomo -
~ .. o 1 s· "1 1 .. . .. .. A ıç maın ruznamesını C§ ı e ıyor-ve ICI yay arruza karş~ muhilll muşkulu.~ vere - ostravitsa da~ıarında muvaffak! _ du. dıklarını görmüş ve dün bu hususta billerinin lambalarını talimata uy -
bornb l d l cek bir hftdı.sedır. Bu sebeble ıtalyan. yetıi hücumlarımız düşman eüzütnm- Yapılan intihab neticesinde aşa- yeni kararlar vermiştir. gun olarak maskelemiyen Fehmi, E-

ı. ~h, a a 1 8 r Alman kuvvetleri tarafından yapıla.. larını dn~ıtmıştır. Bir miktar sübay .. d • . l . 1 d' k- Bu kararlara göre otomobil ve oto- min, Mevlüd, İsmall, İsmet, Şükrü ve 
'ltı, "Qe 4 k bil ta ff k" t.. ı:; gı a ısım en yazı ı ye ı azanın e A dl d f" k 1 ~ ~ll.l>o (A.A.) _ İngiliz tayyııre _ mu a arr_uz:ın ~u.va. a ıye ve er esir edilmiştir. seriyet kazanarak haysiyet divanı büslerin ön büyük lıımt>aları içeriden Rifat n arın n yedi şo or ya a an -
~ıı et li~e demiry?llarını bombar- . . u~raması buyuk bır ıhtımal da- Pogradet'in şimıılinde muharebe le- azalığına seçildikleri anlaşılmı§ ve Sümerbank ktı~ıd fabrikasının siyah mıştır. 
~ oill:ıu:ışıerdir. Istasyona isabet hilın~edır. . himize olarak devam etmektedir. intihab neticesi umumi heyete arze-
ı:~ıı ) ur. 30 kilometre mesafeden Diger taraftan Brüksel ~adyosu da ltal · t br-· dilmekle celseye nihayet verilmiştir. 
\-,~ angınlar çıkmıştır. Yunanıstanın Türkiyenin ıtalya ve yan e ıı• . Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), 
'ı~ la.ryareleri Siçilyayı da bom- Almanya tarafından Balkanlar için İtalyada bir mahal 3 (A.A.) - Ital- larnail Kemal Alpsar (Çorum), Dr. 
~Cı n etmişlerdir. Buradn büyük hazırlanan programn karşı mUşkül~t yan orduları karargil.hının 179 numa- Ihrahim Tali Öngören (Oiyarba-

tr CÖtüımfiştür. çıkardıklarını söylemiştir: ralı tebli~i: kır), Ali Ra na Tarhan (istanbul), 
1 ---. Bir laveç gazeteaine göre 9 ·uncu ve 11 inci ordular cephe - Dr. tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Spany d 'lh" b" Stokhelm 3 (A.A.) - Yunan cep- alnde Yunan taarruzları mukabil ta - {Istanbul) Receb Pelcer (Kütah-

a a mü 'Ş tr hesi_?deki va~yet hakk:nda mütalea arru~arımızla karşılanmıştır. Kıt'ıı - ya), Cl. Naci Eldeniz (Seyhan). 
tren kazaSI y~uten ~cıal ~~okraten. Kazetesi- larla te.şriki me.sai edea tayyareıeri - Idare heyetinde 

~'' nın askerı muhabırı diyor kı: miz dü§manın münakale yolla Ankara, 3 (A.A.) - Haber al-
'._ toae 4 (A.A.) _ Salı sa _ Ywıanlıl~r . mevzilerini takviye et. bombardıman etmişler ve bazı mev- (Devamı 4 üncıi sayfada) 
\ "~lt 4 ile 5 arasında Madrid _ ~ek ve muh~~at vesaire getirmek zllerle motörlü arabaları mitrnlyöz a. 
~\ttlnt"rcelondan gelen ekspre5- ıçin hareketlerını a~ırlaştırmaları lA- teşi altına almışlardır. Hava kuvvet
~~ del Ebro istasyonu civa- zım gelen bir sırfhada bulunuyorlar. lerimiz Yenikale ile Korfu'da 
S lienll>ıtnıııtır. Müsademenin şid Diter taraftan şim.~i ~arbin cere- hedefleri bombardıman etmişlerdir. 
~- "~ ~.lolcomotifler birbirine gir- (Devamı 3 uncu sayfada) (Dnamı 3 üncü sayfada) 
~· ıtçok vagonlar parçalan -

~~~tic! 
~~ la~ 4 (A.A) -- Madridle 
~ll tt~ llrasında bu sabah vukua 

\o~ So ~tpışması neticesinde 55 
en fazla yaralı vardır. 

~skerı vaz i yel 
) lJzakdoğu:la 
'llıan bir harbe 

Y,~ hazırlık 
QQ : H. Emir Erkilet 
~ ~ru 
~ "il ~llnın harb ve teca-
\~ ~ll Dı •inset patırtıları yü
~\~ old2:4l~doiuda neler ol
~ ~ ub'Unu du)'amaz ve 
~1 ~r:ttıe~ olduk. 1 ~albuki o
~~ ~ hn etmekte olan ha
~,~et:.e mevzii ve mahdud 
~ı:'til lt~· deiildirler ve bila
"~~ ti il rı. ~ harbin si d it ve ne-
't ~ltterınde kat'i tesir ya

t ~'~~:ahiyettedirler. 
~ltı 1'rı. llr ki Japonya Man
'ııı1 ~ iç •Nnra oimal ve orta 
~'lt \o~ t logolietanın bir kıa-
~'11 ~~etı:~U~i. Cinin bazı atra
•'t ij_~~ ... rını ıggal etmiı. milli 

cııı ·••et' · ~"'t~ ltı ını de mavi Çin ır-
~ '~daYultan taraflannda 

td n Yani sahilden 1500 
. e C•unking şehrine 

4 iiacii a~ada> 

Bir çivi muhtekiri 
sürgüne gidecek 
Zabıta dün ihtikar yapan bir tuhafiye 

tüccarını da cürmümeşhud halinde yakaladı 

Zabıta, dün yaptığı muvaHakyetli 
hir eürmümethud sonunda, milli 
korunma kanununil muhalif hare
kette bulunan bir tuhafiyeciyi daha 
yakalıyarak ~adliyeye teslim etmi~tir. 

Haklundaki iddiaya ve tahkikat 
aeyrinc nazaran Sultanhamamında 
8, 9 ve ı 1 aayılı mağazalarda tuha
fiyecilik yapan Mikail Papazyana 
evvelld ııün, İzmir tüccaılanndan 
Muatafil müracaat ederek, metreai 
.of 7 kunaJtan be~ top kumaş almı1tır. 

Mikail Papazyan paraları aldık
tan sonra bir fatura kesmi§, fakat 
bu faturada sattığı malların fiahnı 
37 kuruştan göııtermi~tir. 

Bunun üzerine Emniyet Müdiirlü
ğüne müracaat eden tüccar Mustafa, 
vaziyeti alakadariarn anlatmıştır. 

Bu müracant ve ihbar Üzerine 
tertibat alan zabıta memurlan, Mus-
tafa ile lik~ ~iiüo dükkanına 
gitmiş i1ltikar~hadueşini tesbit 
etmieler 
• Em 

meşhud zaptile adliyeye teslim edil
miştir. 

Bir çivi rnuhtekiri iki aene müddetle 
Eskitehire aürülf"eck 

Milli korunma kanununa muha
lefette bulunduğundan dolayı bir 
müddettenberi 1ekizinci Asliye ceza 
mahkemesinde mevkufeıı duruşma
ama devam edilen çivi tüccarı Kar
nik Yusufyan hakkındaki dava, aün 
sona ermiş ve suçlunun mahkumi
yelile neticelenmiiftir . 

Karnik Yusufyanın mıtğaı:a!lında 
45 sandık çivi bulunduğu hlllde, 
cürmüme~hudu tertib eden zahıta 
memurlanna (bende satılık çıvı 
yoktur) diye mevcud çivileri sakla
dığı imme şahidierinin şenadc:tile 
sabit olmuş ve bu suretle milli ko
runma kanununun 32 inci maddesi 
yolile 59 uncu maddesine muhale
fette bulunan ımçlunu'1, .2 sene ;müd
detle Eskişehire sürgiin edilmesine 
ve kendisinden 5 00 lira ağır para 
cezasının alınmaama karar veril
miştir . 

Mahkeme ayni zamanda !'UÇ mev-

Amerikanin Çine 
yard1m1 Japonyada 
derin akis~er .yapt1 
Vaşington, 3 (A.A.) - Senato

nun bankacılık encümeni ile meb'u
aan meclisinin nakid işleri encümeni 
Çang Kay Şek milli Çin hükumeti
ne yapılacak olan ı 00 milyon do
larlık istikraz kararını tasvib l"tmiş-
lerdir. · 

Maliye nazm Morgentau Çin hü
kumetile imzalanacak olan irilafna
me hakkında enciimenlere izahat 
verdileten sonra tunlan aöylemi~tir: 

- Istediğim itimad reylerini al
dım. Mümkün olan süratle Çin hü
kumetile İtilafnarneyi imza edeceiiz. 

(Devamı ol üncü sa)·fada) 

Vugos1avyada 
fırttnadan 1000 

r- Hususi otomobillerin men 'i k aran --, 
·L__ kitaba uydurulmak isteniyor 1 ----l 

Ba.zı zengin zevat 
taksileri şahısiarına 
tabsis ettiriyorlarmış 

Yüksek kiralarla yapılan bu iş taksilerin azal
masına, halkın sıkıntı çekmesine sebeb oluyor 



2 Sayfa 

Hergün 
Napoleon devri 
Ve bugünkü devir 

Hudai Karataban Kars 
varligine tayin edildi 

Uzun zamandanberi Istanbul Vali 
Muavinliği vazifesini muvaffakiyet
Ic ifa etmiş olan Hüdai Karntaban 
Kara Valiliğine tayin olunmu§tur. 
Vali Muavinliğine de mülkiye mü
fettişlerinden Raşid getirilmiştir. 

Yeni Kars Vali i ynkındıı ynzifd.i 
başm hareket edecektir. Hüdai Ka-

SON POSTA B •. ik~ ırınc :nu-

Her gardzm fayda vermez Sözün kısası 
--·--- t Uykuda bir mülôka 
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e &aber le 
~~iltereAmerikaya!Sivas ~Erzurum -istikrazı ~oU-41· ~~ E jOenizallı Ussune ve Romanyada 

vapur ISmarladl f" k. r 1!. EM ... .___ .. Norveç sahillerine T ·ı b~ndra ~ (A.A:>- İngiltere hesa _ m ova ıa ıyetle kapan 1 • u~.akş.arkın • ransı vanya için 
bıırı ~eriknda ınşa edilen tıcnret va.. muzmın derdı taarruzlar merası·m y Id ttQı arıl.c müddetini doldurmuş ticaret Ankara 3 (!..A.) - Haber aldı~ımır:a göre, Sıvas - Erzurum istlkrannm apı 1 
lıaıt~,::ı.nm Amerikadım mü bayansı 5,5 mnyon litalık '7 nci ve son tertibinin swıkrln.,iyonu da diğer tertibierde Yazan: Selim Ra gıp Emeç Londra 3 (A.A.) - İngiliz hava ne- Bükreş 3 (A A ) R d 
ltiı 'Uilda Avrun ~marasındıı irad e- oldufu gibi halkın ve mfie.s.sesatm gos" terd•~·ı ..... ra~bet netı·c .. ~tnde muvnf- ıarctinin teb~·· . . ! . . . - a or a en bir al d . ı· t '6 e. ._, A merikanın Çin milli hüku _ Dün ı.hll ınnsı bıldınyor: 
Ct su e enız ıcare .nazırı fakiyetıc kapanmıııtır. gece sa muhafaza t kilfi.- K ı ~ ~u cevabı vermiştir: ------" ---------------------- . . . metine yüz milyon dolarlık merunı.b ta 1 eş ra~ m~messili general Anto ı._ ah.rıye neznreti Amerikan tezgfıh- bu aatıkraz ynpmıyn muvafakat et - açıklarıncı yyarc er Norveç sahfl- nesko ıle leıyoner hareketinin ku 
;:_ızıa ilk sipariş olarak altm~ Şileb londrada ı orveçta b ~·rçok mesi ve bunun karşılığı olarak Çin- m~erd· Bir a vapurlarn hfic.um ct- mandanı Horin Simn, Trnnsilvanya 
~rlanın~tır. Eski fakat kullanıl _ · deki kalay, bnkır, antimuaiı gibi bir d ~ tyd V&_P~ tam ı.Sabet ol - nın anavatana ilhakının 22 inci yıl 
~ elveri~li vapurlann bahriye ko- ki 1 kt·mseler tevkl'f ~~ madenierin işletme imtiyazını n~~~:ıilmıştır. Feje ndalarının ??nüm~n~v~918 de ilhak, knrnnnn _""<~YOl) na Ot u nan uzenne alması §ayed ahva) tabii ol- ü . bombıırdımnn edilmesi ılan edıldıgı mahalde tes id etmd 
~ll una aid olanlar da dahil ol- sa idi, nihny:t tabii sayılabı'Iecek kuzennebnburnda büyük bir infflll.k ~ üzere Paznr sabahı hususi trenle Al 
tt.L üzere. mübaynnsına tırsat düŞ- d d a ge Iş ve bl km b 1 ı· ~Çe d 00 ı •• h • k " 1 • 1 • tic an Ve ÜCbsadi bir muamele ad - Dü . r yangın Ç1 ıştır. a ~ Jaya gelmişlerdir . 

..__evam edilecektir. gu unç J aye er 8 1 1 dedilebiürdi. Fakat Nankinde yeni ta n aynı ~kllft.ta bağlı bir ~er İçınde taç giyme merasimi icn 

T 
kurulan Van..Şing-Vey hükumetile . yyn!e Norveç sahilleri açıklarındn edilen kilisede bunu mütenk.ıb din 

ahteıbahı•f Londra, 3 (A.A.) - Dııily Te- Oslo 3 (A.A.) - Stefani:. Tokyo arasında bir muahedenin im- bır duşman iaşe gemisini tam isabetle ayin yapılmıştır. 
legraph gazetesinin Ne'"'ork muha- Polis tarafından yapılan bır a.ra1} - zala d v b" d A .,_ ç· vurmağa muvaffak olmu"tur Evvel& 1918 1919 R "ll 

• .T • • • • n ıgı ır sıra a men.ı;:nnın ın .. · - um en mı 

harbı• arttı b.~ri sansür meselesine temas ederek t:mıa ~etıcesınd~ Norveçın garb. sn hi- müstakil hükumeti ile böyle bir Bombardıman tayyarelerimfz de muhanzlannın kumandanı genera 
Doyle .demektedi.~:.. . lınde bırçok verici rud~o aletlerı bu- muamele ynpmıya teşebbüs eyleme- gece.Lorlent denizaltı lissüne hü- Plad söz alarak demiştir ki: 

İngıltere sansunı elmde bulunan lunmuştur. Bunların Ingiltereye as- si hudud .. 1 ... h~ .1 k cum etmışlerd1r. B ·· k"' 1.... R S k . . ftm • ve ~mu u ı ıbım e ço ge- B - ugun u ~enç ıb"ln umer 
tıı• crlin, 3 (AA.) - Alman res- kuvveti! ~avadislerin diipnan eline . en. ma.hıyette ma.ı at verilmekte ni~ bir mnhiyet iktisab eder. Çünkü: u harekAta ~imk eden tayyare- miJietinin itibannı iade cdeceğindeı 
ı~ebliğj: g~esını menetmekten başka hiç ıdi. IngilıZ tnyyarelerı bu malfunnt s:ı- 1 -Bu tarzı hnreket Amerikanın hepsi wılerine dönmüştür. eminim.» 

lııı!'l lınan denizaltılan 2 llkknnundn bır gayede kulÜlnmamı~. Ameri- yesinde son zamanlarda b~zı hedef- Çin :i§lerinde Japonyayı ilitnihaye Sayısız bir halk kütlesi önünd• 
l.r ı'k.ıe~e istikametinde giden vapur- ka~ı okuyucu.lar bazı tea~hürlara ~mbaz:dıman e~l~lcrdıı:. . serbest bırakmak istemediğinin bir Afrikada, söz alan general Antonesko, bu se-
lı h" afile&ne bilhnssa muvnffakiyet- ragmen, ":nzıyett~ tamamıle ha- Bırçok kımseler tevkif edilmtşt.ır. delil1dr. nenin Jikkanununun millet ic;in bi:' 
f1~ taarruzdn bulunmutlar ve ka- b~rdar. edılT?ekt~~r. Onlara. ~elki B 2 - Hnrb zamanlannda bu gibi haı• b saadet gÜnÜ değil, bir ıztırab günl 

s dağıtmı ]ardır. g~~~enlmesıne ~usnade edılmıyen ulgarı·stanln mali işlere girişen bir memleketin olduğunu kaydettikten aonra fUnlar 
ltt] u kafile knıvazörler ve distro- gulunç bazı vakalar olmupa da mağ)U.biyeti halinde tanhhüdlerini Kahire. 3 (A.A.) - Salı günü ilave etmittir: 
Illa t'l tarafından çok kuvvetle hi- bunlaı:ın dn telg~fla çekilecek ka- harl·c"l Sl·yasetl• yerine getiremernesi muhtemeldir. nqredilen resrnt tebliğ: «Bugün ayni zamanda istikbalir 
ıı,ry~ edilnü1 olmasına ve derhal dar bır .. ~~yme~le_:ı yoktur. Amerikanın böyle bir teşebbüse a-

30 
Te§rinisani gecesi Kasaala hakianna yol açan bir gündür.» 

tıı.~ete geçen 1iddetli müdafaaya .. Bu gu)unç hilcayeler nrası~da bu: tılması, Çin için böyle bir neticeyi mıntakasıııda ynpılan harekat hak- General, bundan sonra mes'ulle-
lolıık en. ll 0.000 den fazla touila- gun Lon~rada naklolucnn bır tanesı (Bqta.mfı 1 inci sayfa.da) varid görmediğinin bir delilidir. Ve kında ~imdi alman tafsilattan an la- ri ~ddetle tenkid ederek d("mittiı 
bin 1 S vapur ve himayeye aid J 7 vardır kı aynen. ~azıyo":Iz: bu va dini tutabiidiğini ve .her zaman parasının Aldbetinden endişe duy - şıldığtna göre, alındıklan evvelce ki: 
~~tonluk aCaledonian muavin Yunanlılar. rıc nt halınde bulu- siyasete s:ıdık kalacağını ilftve et- mamaktadrr. bi!diri.len esirlerden mnada devriye- <,Hepimizin mücrim olduğunu u 
~1 ll2:Örü topdillenmiş ve hepııi ba- nan lta!yan ordusu tarafınd~n bıra- miştir. 3 - Amerikanın Çine istikrazda mız bır kamyon tahrib etmiştir. Mü- nutmıyalrm. Çünkü bunu tarih te U· 

bin llııJtır. Gene bu kafileye aid ] 6 kılan bırçok harb ~~Jzemesı v~ bu Popof, cenubt Dobrucanın Bulga - bulunmıya karar verdiğinin şüyu sadernenin vukubulduğu yerde 11 nutmıyacaktır. Kardeıı kavgnlarilf 
ltı~ to

1
nilutoluk iki vapurun da bnt- ~eyanda tanklar ığtmam et.?'ış~e:r- ristana avdetınln Bulgaristan için mü bulması Üzerine Japon haneiye na- düşman cesedi sayılmıştır. Pusuyn zayıfladık ve feci neticeye geldik 

A 0 lllası muhtemeldir. dır. ~aşk~ ~~~ulutt~n o~du~u ıçın him bir hfı.dise oldu~unn iş.ı.ret ed e zın şu şözleri söylemiııti: lliz de bu- düşürülen İtalyan motosikletçi gru- Hdudlnr birbirini takiben düştüleı 
de.2l'~lar_ın.da 11.247 tonluk mo- na.sılışi:.dığinı ~ılm~dıld~n bu tank- rek bunun maddi ehenmıiyet1nden nu bekliyorduk. pun<lan üç motosikletc;i esir edilmi§, ve biz onlan müdafaa etmedik.: 
b ·•ı ın 1 V R ları tecnı .. be.ett.ıklen .va.lnt bu Rraba- ba~ka manevi eheınmlyet! bulundu _ 4 _ Bu beyanah takib-n Ame _ aynca yedi motosiklet, bir miktar ç·· k fı k tılıı gı ız vapunı « ictor oss» 1 bi vıt 1 1 tt --'L h ~. teçhizat, rnitra)yözler, esliha un ü rtınn aptuğu zaman. Ro-
r._i dn.~n cem'an 21.247 tanilutoluk ann nncı es en ı e saa e an- ~unu ve Bulgaristnnlo. Mihver dev _ nKa ariciyenazın Cordell Hull'in ve manya dahilde zayıf idi. Hıı•icder. 
hal:t U§nlan vnpurunun bntnıldığı cak beş mil! ikinci vi~f!'!!.1;,ri. ile ?.se letleri arasında nıeveud dostluk mü_ Çine yapılan ynrdrmın bugünkU mühimı:nat iğtinam edilmiştir. de yardım görmedi. Uy(!mut olan 
tıi11 ~llıda diğer bir denizaltı gemisi- sa~tte on mı) ~ı:ı.:ede~ı.ldıgın_ı. gor- takviye ettiğini söylemiş- şartlar jçinde y:ıpılnbileceklerin en GaJJahatın şark bölgesinde top- Rumen milleti ölüm tehlikeleri ge-
te, ~tıvaffnkiyeti hariç olmak üz~ ~uşl~r ve. gen suratım. tecru?e et- tk. hafifi olduğunu kaydetmesi, vaziye- çuıgu:: yenhideln dfaalİfete geçmiştir. c;irdikten sonra daima dirilmi~tir 
~;,'lnınn denizaltıları 2 İlkkanun tıklen va~ ta~lann b~rdenbıre sa- Nazır demiştir ki: tin nezaketine işaret ediyor ve bun- aır cep e cr e İş nra değer bir lstikbal çetin fakat ümidle doluduı.» 
~'ıl~ ceın'an 160.000 tonilatoluk atte 60 mıl ııuracle _fırla~ıklannı Craiova muahede&le bu mesele- dan da aninınlıyor ki Pa!!ifik dava- hareket olmamıştır. 

n·.,. batmnı!!lardır. hayTetle temaşa evle.mışlerdrr. nin sulh yolu ile halledilmiş olması, sında Amerika !ıtlerin. arkasını bı- Yunan -ltalyan llarb"ın"ın l·ngt.ll"z - l·spanyol 
~ttJ·'Idirilmi~ olduiu üzere. kuv- " H hU 1 Mihver devletlerinin adilane bir rakmamak azmmd~dır. 
~ı/pA.lrnan harh tayyare te§ekkül- ava CUm ar1 zjhniyetle tahakkuk ettitmek iste- Bu ve bunun gibi birçok müsbet şayant hayret noldaSI 
~ltı a2:ar-Pazartem geeesi Sout- bir memleketin mukaV8· dikleri Avrupanın yeniden tımzimi emareler gösteriyor Jd Pnsifık ha- mali anJaşmasf 
~i~ton üzerine taarruzlnra devam işine bir nümune olacak mahiyette- kimiyeti, daha doğrusu Asya ve <Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
L..~'ı! ler Ve evvelki yangınlan geni~ matini kırma "ga kAfi de "gil,, dir. Bulgaristan Avrupanın yeniden onun ktyılnnnı yalaynn büyük de- etmekte oldufa arnzi daha aı B- M drid 3 (A.A) . il ü ü "tttıi§ e k f 1 ta.nzimi meselesinde çalışma a ber nizlerin hükümranlığı daırası, Ame- rızalıdır. Ve başka bir tabiye kullan- .. a · - Ing }Z b Y k 
~e eaa et endirmişlerdir. Mndrid 3 (A.A.) - cYaıo gazetesi - zaman hazırdır. Y rika ve Japonya arasındaki -re'ka - ~ak zarureti vardır. Buna muknbil ç.ııı.ı Sir Samuel Hoare ile Ispanya ha. 

"rn g ~· tereye hava nin Londra muhabiri hava hiieumla- Kıul Borisin B. Hitleri ziyareti bt"ti ve zıddiyeti gün geçtikçe içtinnb I talyan tnnkları daha müsaid bir ze_ r~:e ~~ı S~ner !1-rıı.sında dün i Mad-
nnm h:ıllb.azır •ekıae bir memleket.fn hakkında B. Popof demi~ir ki. edilmez bir ihtilnf safhasına sürük- mi? bulmuşlardır. rı e ır IngnıZ .- ı:'p.:ı.nyol mal nn -
mukavemetint lormn~a yetecek kud- _ Bu görüpne Bulgaristanı~ ve lemektedir. Böyle bir ihtimali de - ıtalyan mukabil tnarruztarı da bil- Iaşmıı.sı imza edilm~tır. • 

k 1 
rette olmadmuu yazmaktndır. en yüksek şefinin ehemmiyetme isn- faatla gözden geçiren mütehnsmslar hassa Ohri gölü mıntakasında veyn Lo !spanya temmat vennq 

1 

a 10 ari Mahabir yazısına §Öyte devarn et - ret etmiştir Bo ziyaret ayni zaman- Amerika ile Japonyn nrasmda t~n1ilh- biraz cenubunda dnha şiddetle yapıl- ~~ ~ 3 t~:.A.) h ~uter aj:ınsı.. 
<..o d da Almanya ile Bulgaristan aracn- lı bir anlamlazlık çıktığı takdirde dığa benziyor. nın P oma ı mu arı:ıl'i diyor kl.: 

"a n n ra, 3 (AA.) - Ingiliz ha- Bu harbin devamınca edind®ro tec daki dostane münasebetleri bir de- yekdiğerini Okyanuslann ~yırdıklnn Yunan ve İngaizlerin Draç ve Av- d ~nın. ~~fthlye~ı ı:ıahfellcı:;n• 
1tb)jie;-aretinin bu akoam neşrettiği rübelere göre b~nfin hnvacıl.ığı bir fa daha tebarüz ettirmi.ştir. bu iki muazzam kuvvet için boy öl- lonyayı daiınt ve müessir bir surette fu ":'"-'"'n. ed.il~lnc gor.e ımza eduetr 

B
11 

h memleketi büyük mikya.sta karıştıra- Bulgaristan cenubi Dobrucanm çüşebilecek müsaid bir saha bulun- bom~ etmekte gösterdikleri . gilız - Ispanyol anl~ması, Porte .. 
~ lıtgk~ l?gilterenin şark Ye cenu- cak kudrette ise de bu kudret o mem- avdetini Bulgar _ Rmnen münase- rnadığı neticesine -varmıı:ılardı. Çin - meharet, Italynnların YunnnJ.ılnn kiz. ve bazı cenubi Amer~ka memleket... 
tıd d·~ ı bölgeleri üzerinde münfe- leketin mukavemetini kıracak ve o betlerinde açıinn yeni bir devir ola- Japon harhi, Amerika için. bu sa - için Wi Jruvvctlcrle ya_ ~~~ yap~ sırf teknık anlaşmala 
11t1:1ı U§tnan tayyarelen tarafından hnrb harici kılacnk kadar rak telakki eder. Cem.: bi Dobruca hayı, çok dverişli birçok şartlarla paeakları mukabil tnnrruz üzerine nev .mdendir. .. n ~r Yapılmıştır. . değildir. En büyük bombalar bile be- ü:ıerinfle'ki Bulgar haklarının Sov- hazırlnmuı bulunuyor. Bundan do - belki kat'i bir tesir yapacnttır. Diğer bazı haberl~rc gore, anla§Tıl 
~llıt~ktnyYarelerden bazıları Londra tonanneye ka.r§ı birşey yapaınamak- vetler Birliği tnrafmdan tanılması layıdır ki bövle bir harb Amt'rikn lnıüiz matbuabnın mütaleaları yn~ılmadnn evvel Ispanya .harb Iuı ... 
l ottılı jsı üzerind~n uc: ara k civa ra tadır. Bu. da taYYf~:reeilerln muvasala B~.lg~r -.Sovyet münasebetlerinin için bu~~~kü Cin - Jap?.n ~arb_i de- Londr~, 3 (A.A.) _ lngi)iz ricı t~laca~ hakkında teiililla.t ver • 
b~ ; ar atmı!!lardır. Sussex kont- yollnnnı ıyice tahrıb etmek için ma- ;m.usa•d bır tarzda inkic-afına yardım vam ettıgı eırada en musaıd bır fe- gazetelerı halyaniann Arnavudluktn miş · 
ottıb' İ tarlti. İngiltere üzerine de kaldıklnrı mU§killAtı izahn. kAfi_ etmiştir. Bu mÜnRsebctlerin ativen kil arzedebilir. Hiid~elerin son uğradıkları hezimet hakkında mü- M H • • N 

J.{ ~ar atılmıftır. dir. Tay:rnls nehri üzerinde bulunan ayni eelcilde ve her iki memlelc~tin günlerde tevnli etmekte bulunnıa!ll- talea yürütmekte devam etmekt&- acar arıcıye azın 
llaar ve zayiat azdır. vesaiti nakliYe. trenlere mahsus 35 menfaatine olarak daha ziyade İn- nrn manasını, daha ziyade, bunda dirler. Bu meyanda Times gazetesi Bel d •d• 

l. Kurbanlar köprüden hiçbiri kullanılamaz hnlc ki!':Sf edeceğini ümid f"derim. ammak lazımdır. bakakalesinde şöyle demektedir: gra a gı ıyor 
~ l;Olıd 

3 
getitilememiştir. Bulgaristan, Yugoslavya ile dan S l, m ı;; talyan takviye kıt'alannın harb Belgrad, 3 (A.A.) - Stefari 

'•ıili ra, (A.A.) - Hava ~e münasebetlerini iki mrmleket ara- ll t.Hı UGafJI-It CAitl!? sahasında vasıl olmnsuıa ve bunun bildiriyor: 
~ Sou~lllniyet nezaretlerinin tebliği: ltalyanlar bUtOn cephede sında meveud do~tJuk palttı çerçe- ~e~içeşi olarak İtalyan mukaveme- Macar hariciye nazın Kont 
' hu arnptona kar§ı yapıinn ha- vesine sokmak için elden gelen her 1 g"lterede fa a e tmın artmı§ bulunmasına rağmen Csakynin çok yakında Bdgradı zi.. 
~iia·,rCtınıLın esnasında harelditın ric'at ll~iyoriar ~eyi yapmı~hr. Bu gayretler n,.tice- n 1 yy r Yu_nan bt'alan ilerlemekte devam yaret edeceği znnnedilmektedir. 
~ oJ~rı: nn:zaran ins:ınca zayiatın (B.ı,ıtarafı ı incı sarfacb) .. inde münas,.bet}e .. de ternkki oldu- mUbayaatt iç'n 8 milyon edzyorlar. Avlonya. ağiebi ihtimal Her ne kndar bu ziyaret resmen 
~tttı•tıgu tebeyyün etmi tir. Cu- Akdcnizde aveı tayyarelcrimiz ğu mü~ede edilmistir. Bu müna- ~~ yararnıyacak bir halde olduğu bildirilmemiş ve Yugoslnv gnzctele-
~ııJ.r 1 "Ve Pazar günleri yapılan a- ti'plnde lJir tayyareyÇ alev - sebetlerm iki memleketi vakla~rr- sterlin teberru edildi IÇin ltalyanlar bütün münnkalcleri- ri de bir Macar parlamento heyeti-
ttııli u~~aa!nda ö.I~ ve ağır ya~alı- iÇinde düşfirm{lşlerdi:r. 27128 T* mava devam edeceğini ü~id eyle- ni Draç üzerinden yapmal. mecbu- nin yakmda Belgrndn gclecei;ini ynz-

t oldu'" rna adedının 370 den ıba- rinisani gecesi Sicilya kannlı suların.. rim. Londra, 3 (A.A.) - Avam Ka- riyetindedir. Gelecek günler zarfın- mnkla iktifa etmişlenıe de siyas! 
~ anlaşılmı~tır. da dolaşan bir tahteıb:ıhirimlz Malta- Bııl~aristan - Tiirkiye miinas,.bet- mar.asında bir t'U~le cevab veren da İtalyanlann bütün cenubi Arna- mahfeller Kont Csakynin seyahati-

~ 
I~- iki mt"mleket nra!!ında mevcud m~li!e ~azın B. Kı.ngsley Wood de- vudloğn tamamile tahliye ederek ne hususi bir mana atfetmektedirler. 

' dan 2 muhnrib refatntinde gelen bir tır ki c;:ı_ b" eh · · \lı\'elt müdafaa düşman kruvazörüne t:ı.arru2 ederek dc-stluk ve bitıtmflık mmıhtodesi mn- mı§ : ..,. .. um ı n nnın timaline çekilme-
cibiN"..e mkisaf ~tm,.Jı:tedir. Tür1c - Tayy .. are mübayansı için yar.ı- leri muhtemeldir. Bu halde Ayaaa- ( T 1 VAT R Q lAR J 

t 
. gemiye bir torpil isabet ett-t..n..~"-. 1 t b k.!'> '0 088 000 d lim Y ertıbah .. v"'""'Ull1"" matbuatında yitkselen hıuı naho~ ":~ e. t!rruat ye .~nu Q. • n- ran a . anı unan ordusunun gnrb 

nı U&;üııe d6.ıcn bir tahtelbnhırtmiz ~~ere rağmen iki memkket arasm- gılız lırasına. baliğ olm~§tur. (\na- cenahını beslemek huausunda iııti-
leftı• d• 18 Teşr~nide Atlant'ık dcniS.ıde d 1~ •• b I k b 1 h vatanda ve ımT"''"'torlugun ..... r ~-- m .. J edı"lehileceL..:... ~ \1 . Ş e ıyor 6000 tonluk Lyllan Mollcr u:ı munıue et er müte n i ür- .-- ..... lU- .. General Papa;a•g·",..., ihtıy" atlı ve ay-" 'ı · met ve do~tluk esa~anna istinad et- aım1annd~ Y.apıla? .teberrüat bu ye- ~-

~ r~~d ıtıgton. 3 (A.A.) _ Beyaz Ingiliz §ilebini bat.ırd$nı bildı'nniştir. mektedir. Tur k Trakyalllnda yapı- ]dl.na A ~ahildir. Mi!lı. gayrete bu ~- ni zamanda arimkar bir bırnandan 
~~~ c:n ?ildirildiğine göre, Ruz- Bütün cephede vaziyet Ian ~Iten hazırlıklara gelince. Tür1c dar i.licenabane :iftirak edenlerıo şöhretini baizdir. Bugünkü gijnde 
t l't~lı tıı.ıbe ~dnlarındaki mydafaa Atina 3 <.~.A.) -:- Atipa radyosunun hükUmeti ibunlann aırf tedafüi ma- he~~n~ bükuroetin .hıır~retli takdir- anlaşıldıiına göre, genCJll) Papn~os 

Tepebaşında dra.nı 

kısmında 

Akşam saat 20,30 da 

BULUlot"MAZ UŞAK 

htikı!l caddesinde Komedi 
kısmında 

~ 'iıtJiilt b~ teftı~ etmek üzere 15 haber verdığtne gore, Italyanlar b4l - hjyette oldukları hakkında mükerre- lennı ıfade etmek ~nm. Stnıgayı işgal etmek hedefini taldb 
~~~ terrıt aeynhate çıkmıştır. Ruz- tün cephe boyunca ric'a.tlerlne devam ren beyanatta bulunmustur. Misırda bombardımanlar- etmektedir. Buna vasıl olUYsa Elba-
~ ~lt ~ aeyahatine l\1iamiden bat- etmekte ve .. bu arada birçok mtistah.. Iki memleket nras•nda mevcud san tehlike alhna dü,ec.elctir. 
~ 'rtt e Portorico civarlannı da kem mevku terkeylemektedir. ivi lı:omtulu1t münasebetlerinin is- dan 155 kiŞi öldü Di1ctatörler kendi fikirlerini sr.k-
lt~~l addecelttir. Ruzveltin Jngiliz CJenub bölgesinde düşman, Ayaaa.. tikbaJde da'ha ziyade inkişaf ede- • lamak husuııunda birer üstad olma-
tq"'~l e ala~ndaki deniz üslerini taJ.:riben ll kilometre §ima.. cei!ine kaniim. Kahire 3 (A.A.) - BQ.§vekil Bilse- larma rağmen, bugiin anlaşılıyor Jd 
~~d~eaı de muhtemel bulun- bulunan ve killd vazifesini gö _ Yakın ve uzak .s:ı.ir yin Sırrı P:ışa, meb'usan meclisinde Mussolini Yunan meselesini kendi 

Gündüz saat" 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Akşam saat 20,30 dil 
D ADI 

A ~ Delvi~o ~~nin etrafındaki te_ geltnce, Bulgaristan hepsıle ve .sorulan bir suale ceva.bcm demiştir ki: kendine ve Hitlerden yardım al-
~th • Qekilnuştır. mevcud h:ı.rb şartıarının 22 Ha.zirandanberi, Mısıra ynpllnn mak1tzın halletmek gayesindedir. Beyo!'la Halk Sinemnn 

t 
•6r1kadan Ingilleraya Daha şimalde di~er bir bölgede, nisbetinde normal ve do.stane mnna... hava hücuml:ı.rı neticesinde ıss kişi Çünkü imdad almak demek Mihve- Bugün ıı de: 0p! b" Yunan kıt'alıırı. birttok p:ırlat hare _ ldame etmek arzusundadır. ölmüş ve 425 kişi ~-nralnnmıştır. 97 ri n diğer riiknii ile :znhiren olsun 1 - IArel Ha.nll Çifte Avcıl:ır 
U Ir halde tayyara ketler yapmışlar ve düşmanı mevzi- Popof nutkunu bitirirken hfiıct\me- yıltıl.mıa, 102 ev hs.sara uğrrunl§ _ mevcud olan mü.ımvnt nnznıiyesinej 2- Senorita: 

lerinden sfingü hücunılarile çıknr~ tin Bulgnristanı hnrb felo.kctınden tır.. ''eda etmek demektir. 3 - 1\flki. 

l ~ hafdediJ:yor · Bu parlak hareketler netice _ esirgemek hususunda gayretlerine de.. Tazminat meselesi, harb .sonunda, #iii:imiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiili~-----CiiiiiiiiKjiii:iiii:a~~ 
~~~ tltiın ezeümle 2100 metre irtıfada bir vam edeceği hakkınd.ı teminat ver _ hD.sann tam manasllc kıymetinin talt-
~~ ~~~~t~re, 3 (A.A.).- Ameri- me~i alınmıştır. Dtl§nııı.n di!er ve lAyik. old~ mevkil bulması dir ~ :ıaman, hallolunncaktır. \'a.tan ve ideal uğrunda hayatını, latihkar eden bir 
~~~ t lllı.t l'ından Hutchınson, Ingil- dağ köyünü de terketnıiştir. Bulgar milletinin :nenfnat ve ruıt knlı.ram:uwı destani ~ 
.~~,11 nta:zamnn Amerikan bom- emniyette buluncıuruıncağını Anialyada Namık 
~~ ~ tea~:l'Y~reıenoin to~ıu bir Alman tebt:g· nde b:r gaf etmiştir. mç bir kimsenın bu ~~\t~ıen edılmekte oldugunu ve szynsetin samimiyetinden §Üphe ede- Kemal g iin ü 
l' t A.tla rı. arıuıyn uirnmadan şi- Londra 3 (A.A.) - Reuter: miyece~inl söyliyen ruwr her telill.- T k "ıı ~ti.iti.ilnd~~kten ceçerek lnp,ilterc- Alman bafkumand.anlıtl bugünkü keye karşı koymak ıçin bu kı:ınşık va- Antalyn, 

3 
(A.A.) - Namık Ür çe SÖzlÜ 

~·Jt~e uk.le?ni söylemiş ve §Un- tebliğinde bir gaf yapmıştır. Alınan ziyette dikkatli ve hazırlıklı bulunul- Kernalin ölümünün elli ikinci yıldö- Büyük lınrb, ıoc.rgiiz~ vo .. ülvi bir &§k mmı 
~ta ~tir:. . . . te~~de 17046 tonilt\tol?k Caledoina mıı.sı lft.znn geld~inl no.ve etmiştir. nümü münasebetilc diın buradn 
~~~hı ~rede ıki pılot ve bır tel- muavın kruvazörüntın dUn Atıantikte Popor şu sözlerıo nutkuna nihayet Halkevinde bir ihtifal yapılmıştır. Bu C U M A Matinelerde 

llrtıalı:tadır. Teslimat Ame- bir denizaltı tarafından hatırıldığı Binlerce halkın i§tirak eylediği bu 
ve Ingiliz olmak ü- edilmelttedar. Ca.ledolna filhatika ihtifalde Namık Kemalin hayatı T A K • J 

hakkında hir bitabe irad =:ed=ilmit=· ~v:e!: ~~~~:t.l~.s~ınDe~m-1a1s.ınua 



4 Sayfa 

Ankara borsasi 
Askeri 
vaziyat 

ÇEKLER 
Açıl.ı.t 

1 Sterlln 
100 Dolar 
100 lsviç. Fr. 
100 Drahınl 
100 Leva 

Madrid 100 Peçeta 
Budap~te 100 Pengü 
Bllkref 100 Ley 
Belgrad 100 oınu 

Te kapan14 
u• 

132.-
29.6875 

(Ba.şta.rafı ı inel sayfa4a) 

Çang Kay Şek.in başkanlığında. 
harbe devam azınini bir an bile 
kaybetmiyen milli Çin hükumeti bu
radan timali Çinin Şensi ve Kansu 
eyaletlerile cenubi Çinin ekaeri vili.-

0.9975 yetlerini idareye ve aarbi Çine ta-
1.~225 rnarnile hükmetmeğe devam ederek 

13.90 şimal batıda Sovyet Rusyaya ve ce-
26.5325 nuh batıda i.ae Hincü Çini ve Bir-
0.625 ma yollanna dayanmak auretile Ja-
S.175 panyaya aenelerdenberi mukave-

SON POSTA: 

Sağlam, dakik ve dünyanın en fıi 
aaatleri demektir. Yüksek derece 

saatler sırasında bulundulu halde 
FIATLAR DAHA UCUZDUR. 

ARLON saatlerini görmeden 
başka saat almay1n1z. 

Satıt deposu: Z. SAATMAN. Istanbul 
Sultanhamam Camcıbatı han 1 inci kat. 

Memur alınaeak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

ı - İdaremizde münhal maaoıı n ücreUi memurtyetlert orta uıet&e' 
mezunlan müsa bakn ile almacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tetlit edeceli yerde ıD., 
muriyet kabul etmeleri oarttır. 

S - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne g!Srt 
c15» lira asU maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - Isteklllerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesinde~ 
§artları hai:ıı olmalan ve devlet memııriYetlne ilk defa gtreceJderi' 
otuz Ya§ını geçmemiŞ olmaları lazımdır. 

lt - Milsa.bak:nya girmek istiyenlerin 20.12.940 günü aqamma kadal 
dilekçe ve evrakı müsbltelerile birlikte imtihanların icra olunac"" 
~ P. T. T. merkez müdürlüklerlne müracaat etmelidir. 

O- Müsabaka her vill\yette P. T. T. merkez müdürlüklerinde 23.~.941 
Yoltohanıa100 Yen 
stoltholm 100 1sveo Fr. 

31.1375 met göstermit ve göstermektedir. 
81.005 Japonyanın kara ve hava askeri Satq yert: Basri Tümer. Yeni ValJde hall 

tarihine müsadif Pazartesi günü saat 9 da yapılacaktır. cııS47• ____________ _.... ______ _...._...._....~--------~ 
kudreti ise bu 1~utlar altında, Çang 

Ticaret V ekaletinden : Tahvilllt üzerine muamele 
olmamıştır. 

Kay Şek.i kat'i bir mağlubiyete uğ
ratarak onu teslime mecbur edeme
mektecür. Çünkü bunun için Japon T'ıearet müralenbesi işlerinde ücretle Istihdam edilmek üzere barem ka

nunu hü.kümleri dahilinde ve asgarilise tahsilli memur alınaca~ı bakkın
da evvelce yapılan ili'ın üzerine müracaat edenler ve edecekler arasmda 
Ankara ve İstanbuldo. müsabaka imtihanları yapılacaktır. imtihan her 
iki mahalde 9 Birlncıkllnun 1940 Pazartesi günü saat on dörtte icra edi
lecektir. 

kara ordulannın sahilden 1500 Km. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• içerierde bulunan Çunkinge yürü· 

Amerikanm Çine para melen ve buradaki son Cin kuvvet-
lerini mağlub etmeleri lazımdır ki, 

vermesi Japonyada Japonya bu hareketi daima tehli-

d • k" 1 t keü addettiği için yapmamakta ve Bu memuriyetler için tahrirl talebdc bulunan ve bulunacak olanlnrın 
imtihan günü ö~leden evvel Ankarada Ticaret Vekl\let.i iÇ ticaret umum 
müdürlü~üne ve İstanbulda mıntakn ticaret müdürlü~üne müracaat edip 

erm a IS er yap 1 Çin milli hükumetini sararak onun 
dışla müdahalelerini askeri ve siyasi 
vasıtalarla keıımeğ~ uğraşmaktadır. 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
Tokyo, 3 (A.A.) - Stefani: 
Matbuat, Amerikanın Çine yap

tığı yeni ikrazat hakkında mütalea
lar yürütmektedir. 

Asa hi gazetesi. Japonyanın va
ıiyetin inkişaflannı dikkatle takib 
ettiğini yazmaktadır. 

Tokyo, 3 {A.A.) -D. N. B. a
ansının husust muhabiri bildiriyor: 

Siyamla Fransız Hindi Çinisi hu
:ludunda vukua gelen mUsademele
e aid haberlerden bahseden Ho

niuri Simbun gazetesi vaziyetinin 
Jittikçe nazikleştiğini ve artık la
ıayd kalınarnıyar-ağını yazmaktadır. 

Uzakşark milletlerine birer haya
i saha tahsis etmek için Japonyanın 
;,eslediği niyet Ingiliz ve Amerika
Jiarm Siyamda çevirdikleri entrika
•rla karşılaşmaktadır. Bu iki mem
~ht Siyamı Fransız Hindi Çinisin
fen gittikçe artan metalibatta bu
unmağa t~vilc etmektedir. 

Cunking. 3 { A.A.) - Çekiai a
ansı bildiriyor: 

Çin hariciye nazın fU beyanatta 
)ulunmu1tur: 

- Japonya ile Jc.,rkuluk Nankin 
:etekkülü arasında, muahede teşkil 
.tmek iddiasında bulunan vesikanın 
mzası. Japonlann yalnız Çinde de
til. bütün PMifik aleminde kanun 
re nizarnı altüst etm~it" matuf hare
tetl•rinin en yüksek haddini bulma
nndan başka bir şey değildir. 

Japonya her nt'! yanma~ı:ı teııeb
)ÜS ederse etsin. Pasifik aleminde 
,_.r ne gibi -en tn~ n lnr cevirmek is
e u~ iııtesin. Cinliler nihai zafere 
uıdar mücad ... te .. tmeğf'! azmetmio 
,ulunmaktadır. C'inlil"'r nihai zafer
~en emin dir.' Zira hiirriyet, adalet 
Ye hak her zıımnn ~nlib gr.lir. 

Hususi otomobiUerin 
men'i kararı kitaba 

uydurulmak isteniyor ı 
(Baştarafı 1 inci !'layfada) 

ıeyetinin tahdid kararı verdi~i tarih
eki vaziyetl gözönünde tutmak, il -
ıyen t.aksllerl bu nevi angajmnnlar 
•apmıyacak surette umumun istifa -
tesine taruis edilmiŞ olduklarını sa • 
ıiblerine bildirerek ~oförler cemiye • 
Inin ve belediyenin haklı mürnkabesi 
ltında \şi idare etmektir. Koordinas
'On heyetinin umumi menfant ve .se -
t.rnet bakunından vermiş olduAunda 
tlphe bulunmıyan kararının binne
,.~ bır servet imtiynzı haline gelmesi, 

117. m gibi herkesi mü.teec;sir eder. 

Parti Meclis Grupu 
haysiyet divam 
(Bqtar&fı 1 inet sayfada) 

~ığımıza göre, C. H. Partisi umu
:nl idare heyeti azasından Sinob 
:neb'u•u fncedayının, Münakalat 
Vekillii{ine, Ankara meb"usu Müm
:az Ökmenin Ticaret Vekilliğine ta
,inlt-ri dolayıaile açılan umumi ida-

t
e heyeti az:alıklanna genel başkan
k divanınca Mara~ meb'uau ve 

çel böl~esi Parti müfettiti Hasan 
Resid Tankut ile Elazığ meb'usu 
Fethi Altay seçilmi~lerdir. Haııan 
Re,id Tankutun infilaki ile Parti 
efti• kadrosunda elcailen bir müfet
b$1i~e de Mardin meb'uau Hasan 
t-nemencioğlu alınmıştır. 

1 incikintın .... 4 Araltl .Mııe 

Re•uıl •••• 
1940 

ÇARŞAMBA 

Zilkade 

5 

1869 -K-nı 
2'1 

imtihan içln kendllerini kaydettırmelerl lüzumu ilAn olunur. cll453ıı 
Filhakika Çunkingin Sovyet Rus

ya ve Çin ve Hind denizlerile mu- .1111 .. ••••••••••••••••••••••••••••1 
vasalası kesildiği takdirde Çin milli 1111"" 

hükumetinin vasıtasızhktnn, belki 
de inşe fıkdanından, pek müşkül 
bir duruma düşerek nihayet çök
mesi mümkündü. Fakat evvela Sov-
yet Rusya, Japonya He yaptığı son en birinci 

ç:~;r~:;es:ic~~ku:e~~n:e;:r:ı!:ı~ K Kuvvet ve ·Iştah Şu rubu dur 
asla elden bırakmamıo ve kendisil e an' " 
olan kara muvaııalasını asla kestirt- '11111·~---•ı•••• Her Eczanec!e bulunur. ••••••••"' 
memiştir. Fransa mağlub olduktan 
sonra, Japonyanın Hindi Çinin ti
malinde Hayfong limanile, Hanoi 
başşehrini ve buradan cenubi Çinde 
Jünnana giden demiryolunun Hindi 
Çinideki kısmını işgal altına alması 
da kat'i bir netice verememişti. 
Çünkü mukaddema Tiençin vak' ası 
üzerine, guya Japon - Ingiliz siyasi 
münasebetlerinin ıslahı fikrile, İn
giltere tarafından muayyen bir za
man için kapatılmış olan Birma -
Jünnan yolu, bu husustaki mukave
le müddetinin bitmesi Uzerine tek
rar açılmıttl. 

Mihver devletlerile Japonya a
rasındaki üçlü ittifak muahedesinin 
Beriinde imzası bu zamanlara rasla
mıştı. Bu ııebeble Birle§ik Amerika, 
yolun kapalı kalmasını temin ~de
bilecek olan Ingiliz - Japon muka
velesinin uzattimamasını iltizam et
mişti. Bundan başka ayni Amerika 
Çang Kay Scke nzamt yardım ka
rarını vermişti. Diğer cihetten Ja
ponyanın Moskovadaki aivasi me
saisi de Çang Kay Şekin bu cihetten 
tecridini bir türlü mümkün kılarnı
yordu. Bu sebeb le Japonya. Çang 
Kay $ekin hüküm ve nüfuzunu yal
nız bilfül de~il, ahden ve bilkuvve 
dahi Çunking dolayiarına inhisar 
ettirmek için, Nanking hükumetini 
resmen kabul ettiğini ilan etti. Bu 
hareket ayni zaman üçler ittifakına 
da uygun düşüyordu: çünkü Avru
pada lüzum ~ördüğü nizarnı tatbik
te Almanya ile halyayı serbest ve 
muhtar kılan bu muahede ayni hak 
ve ,.aJahiyeti Uzakdoğuda Japonya
ya vermişti. 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanlari 
M. M. V. Deniz Merke-ı Satınalma Konıisyonundan: 

Tabmin edilen bedeli 271080 lira olan 3000 ton mazotun pazarlık eksilt
mesi 6/ 12/ 1940 tarihine rastıayan Cuma günü saat 14 de VekiUet binasın
da müteşekkil komlsyonumuzda icra edilecektir. 

Şartnamesi 13 lira 65 kuruş bedel lle her gün verilir. Kat'l teminatı 
29186 lira 40 turu~ olup taliblerin tanunun emreyledi~i vesaik ile belli 
gün n aaatte komisyonda. bıEunmaları. (11484) 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Sirteelde bulunan idare garajına. ald sala~m keşifnamesi dahilinde ta. 

mlri açık eksiltıneye konulm0o1tıır. 
Eksiitme 18/ 12/ 940 Çar.şnmba saat 16 da B. Postahane binnsı kar~ısmda 

Va.lide hanı ikinci katta idaremiz umumt depo muhasiblili odasında top. 
lanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 911 lira 65 kuruş, muvakkat teminat 69 liradır. 
Taliblerin olbabtaki keşif ve oartnamelerinl görmek ve muvakkat temi

natıarını yntırmak Uzere çalı.,ma günlerinde B. Postahane binası birinci 
katta idarl kalem binnlnr ve Levazunkısmına, eksiitme gün ve saatinde 
de en az bir tnahhüdde 500 liralık bu iŞe benzer ~ yapt~ma dair ida
relerinden almi4 olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine müraca. 
atıa tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmı., ehliyet ve 940 yılına ald 
Ticaret Odıısı vesikası ve muvakknt teminat maktuzu üe birıtkte yuka • 
rıda toplanacn~ı yer yazılı komısyona müraeaatıan. cll315ıı 

1 Istanbul Vaktilar DirektöriUgU ilAnlara 

Muhammen aylık 
Cin! Ll. Kr. 

Semti, mahallesi Cad. Sokak 
No. 

nıataza 120 00 Bahçekapı Yenipostahane karşısında 
Valide hanının zemin katında. 
Yukarıda yazılı ma~o.za 942 6enesi Mayıa aonuna kadar paznrhkla 

kiraya verilece~inden istekliler 6/KAnunuenel/ 940 Cuma günü saat on 
~e kadar Çemberlltaşda. İatanbul vakıflar b~müdü.rl{ltünde vakıf 
atarlar kalemine gelmeleri. (11473) 

Fakat bilmelidir kı Japonyanın 
kurduğu ve kendi istediği gibi i~let
tiği Nanking hük•1meti zaten 2 :3 ae-
nedenberi mevcuddur ve bu hüku- Ot b'l lt d kalan çocuk Dairelerine ~~ ~elip erken 
metin Japonyacıı resmen ilanı Uzak- omo ı a ın a o-T • 

doğudaki vaz-iyette hicbir tebeddül dün öldü çıkan memurlar 
vapmaz. Bilakis ve belki Ameıikayı Şoför Alinin 1daresindekl, Çatalca Vali ve Belediye Reisi dü.n alO.ka _ 
Çine daha c?k ?ir hı7la ~ar~ıma pllkalı kamyon evvelki gün Şehremi- darlara bir tamim göndererek bazı 
st-vked.er. Nıtekım da?a ~~~d ıd en ninden geçerken, seyyar satıcı Meh- dairelerde memurların sabahları va. 
1 00 mılyon dolarlık bır kredı açmış k' ~ı Fikr te 

h h 
Id C' d 

11 
Ak d medin 8 ya§larmda ı O& u ı e çar- zilelerine geç gelip aqam erken çık. 

ve er a e , ıne e taa u e en k alarunasına ;eebeb olmU§ 
birçok me!'lelelerde Birleşik Amerika paraK yar üt k b ted . d'l k- tıklannı, bu hareketleri tekerrür eden 
·ı S 1 B' ı·w· d k tıır. azayı m ea ı avı e ı me ı e ovyet er ır ıgı arasın a onuş- memıırlar hakkında ceza kararları 
malar ve anlaşmalar olmu, ve ol- üzere (Uşli hastanesine kaldırılan ilecel' . bUd' . ti 
malctadır. Fikret aldı~ yaraların tesirile dün ver ını ırmış r. 

Birleşik Amerika Japonyadan hastanede ölml1§tllr. 
korltmuyor ve onu aerbest bırak- Adiiye doktoru Enver Karan tara
mamak için Çang Kay Seke muhtaç fmdan muayene edilen Fikretin gö -
olduğu teyleri Hindistan y,lile gön- mülınesine izin verılm~tir. 
deriyor. Çünkü Amerika donanma- Adliye, ölümle neticelenen bu kaza 
~ının hazır olabilece~ 1941 yılının etrafında tahkikata devam etmekte
ilkbahar aylan yakındır. Celen ha- dir. 
beriere bakılırsa bu garibeler diya-
nnda görülmemi~ yaman bir hı7la Petrol Limited Şirketi Müdürü 
harbe hazırlanılmaktadır. d"' · dü 

H. E. Erkilet on Bir müddettenberi Romanyada pet-

SELANIK BANKASI 
Test.s tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL <GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL. Galata ve Yenicami 
MERSİN, ADANA Büro.m 

YunanistnnJaki Subeleri: 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka muamPlelerl 
Kiralık ka.ular serv18l 

rol ~leri üzerinde temaslarda bulu • 
Türk Petrol Limited Şirketi mü
Bedad Ziya, dün Kôstence yo • 

e ııehriınlie avdet etmiotir. 

Dün gelen ithalat etyaaı 
Dün, cKassa .. Macar vapurile mem. 

leketimize mühim miktarda ithalAt 
eşyası gelmi~tir. 

Bu eşya arasında. ziraat maki -
neleri ve yedek ak.umı; traktör ve 
yedek aksamı, harman makineleri 
bulunmaktadır. cSentıaıı vapurile de 
matbaa hurufatı, pamuklu mensucat 
kimyevl ecza gelmiştir. 

cFeyyaz• lııimli Türk vapuru da Bul
garistandan demir, sigara U~ıdı, te
neke, oyuncak, odun kömürü getir -
miştir . 

Zayi - Askerıik VP-<;iknmı ve nüfus 
tcltıdımı kaybet:.tim. Yenisini çıkara • 

ÇOK MOHIM 
Erkek T8 kadın farla yok 

ADEMI IKTIDAR, 
BEL GEVŞEKLIGI 

" saflJeti amumi,.eye karp 
Bormoa.a fabrikuuwa 

8LARDOBBATIN 
Habları çaredir. 

Her eczanede kutusu 200 
kuruotur. 

- Reçete ile satılır. --~ 

ÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şub~ai 

Mer'<ezı· Berllıı 

Türkiye rubeleri: 

Galata _ İstanbul • İzmir 

Deposu: ist. Tütün Oiimrütü 

Satılık köknar tomrui'd: 
Devlet orman işletmesi Karabük revıt 

amirliğinden: 
ı - Büyük düz bölgesi kat'iyatmdan onnanda Manca.racı depostıll~ 

ıstifte mevcud c672o aded muadili c643• metre mlklb c446ıı d.eSimetre P 
kAb köknar tomrutu açık arttırma ile satılacaktır 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş olup hac~ orta kutur uzeril"' 
den hesaplamn~tır. 

3 - Tomruklnrn aid sat14 şartnamesi Ankara orman Umum Müdil1'
1
1). 

ğünde, Anıta.ı::ı, İstanb~l, Zongulda'k Orman Çevirge Müdi!Ilükler~e B~ 
tm Orman Bolge ŞeO~ınde ve Kanıbük Devlet Orman ı.,let.mesı ıtB 
.Amirli~inde görülebllir. 
~ - Tomruklıırın muhammen bedeli db lira c3b kııruştur. 1 
6 - İsteklllexin % 7,5 muvakkat pey akçesüe 9.12.940 PazarteSi silll 

saat 15 de Karabük Revir merkezine mfiracaatıarı. d1199• 

-----------------------------------------------------------~ 
Devlet demiryollari ve limanlar• 
Işletmesi umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (4130) lira (70) kuruş olan 108 kalem muhtelif d~ 
al!t ve edevatı (16.12.1940) Paznrtesi günü saat (15) on beşte Haydıı.rP 
şada Oar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksntme usıılU8 ,_ 

tm alınacaktır. • 11 
Bu işe girmek istiyenlerin (309) lira (81) kur04luk muvakkat teı:xıinıı.t 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltıne günü saatine kadar ıı.oıııJI' 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid tartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtıımaktadlf· 
(11S6., 

Kayseri · Belediye Ri yasetinden: 
ı - 16511 lira 63 kuruş bedeli keşifil İsmet İnön.il. bulvarile 1{~; 

meydanının parke ile ferşi 22.11.940 Cuma günil saat 16 da ibal ol
mukarrer Ise de verilen teklif mektubları kanunl teraitl bafS ~ 
mamasından ve tayin edilen aaa tte verilmemesinden p.yanı ~ 
görülmedi~i cihetle 16.12.940 Pazartesi saat 16 da yine kapall ıııJ' 
u.sulile ve teklif olunan bedel haddi l~yık görüldüğü takdirde i 
edilmek üzere eksiltmeye vazedilmi.ştir. ~ 

2 - :M.uvakkat teminat 1238 lira 37 kuruş olup kat'l teminat bunuJl 
m~~ ~ 

3 - Teklif mektublıın 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi tarifatı d•ı:r' 
linde saat 15 de Belediye riyasetine makbuz mukabili tevdi oıun• dJ 
ve bu saatten sonra gelen mektublar kabul ed.llmiyecektir. posta 
vakl gecikmeler nazara alınmaz. c-' 

f - Bu işe aid keşif ve şartnameler belediye dairesinden parasız ol' 
alınabilir. 

6 - Taliblerin tesbit edilen gün ve saatte encümene ve fazla iZQhat1 .ı-
mak ıstıyenlerln başkit.abete mUraca.a.tıa.rı il~n olunıır. ~ 

Ad eel lAralık Ur8 

ı 2000 -• 1000 -
1 '110 -• 100 -• 160 -u 100 - 1100.-

10 60 - fOOO.-

100 • - 1000.-

Türkiye Iş Bankasına para yit
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: • Şubat 2 Ma -ıı Kumbaralı n kumbafa.lll 

1 AJu.stol, 1 tkuı.cıı.t • beaablannd& ID U eW 1.l 
113, . ruı bulnnanı ... kur'..,a 

Nlo ı&nbltrtncit Japıllı daJlü telilirlife 


