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ilfu mtind 1 ı mesuliyet kabul etmez 
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Orfi irl<ırc ı.om11taııı Kol'general Ali ,niza 
A ı·tıııılcal 1.tanbulda vil8yet 

makamtndan ç1karken 
•mnmınmmıııımııııımmmıııııııııııııııııııı 

YURT 
Müdafaasında 

--·-Vzaldılı, yalıınlılı, ihti· 
yarlıh, gençlilı me11zuu 
bahis değildir. Alınması 
lcizm1 tedbirleri milli 
IJir he)lecanıa muvaf falı 
lıılmağa mecburuz ••• ... _ 

HAKKI OCAKOGLU 

Bugün tatbikine baslanan kararlar .. 

El ve cep feneri kulla
nılması yasak değil. •. 

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

Bu gece ııık 
aahipleri. 

sı zdı ğı görülen yerlerin 
cezalandırılacalı.t r 

tık Kanunun ilk günü olan bugün ba
zı hükümet kararlarının tatbikine geçi
leceği gUndllr. Bu kararlar §Ulllardır: 

1 - Bu geceden itibaren Tiirkiyenin 
her yerinde gerek iç ve gerek dış tenvi
ratın tamamen karartılması ve maske
lcmmesi şarttll'. 

el ve cep fenerlerinin kullanılabile
ceği anlqılnııttır. Şu tartla ki cep 
ve el fenerleri qıklannın da maske
lenmesi lizımdır. 
SAATLEEU.~ YENt AY ARI 
2 - Dün gece yarısı biltiln saatler 

alt~ dakika ileri alınmak suretiyle 
ayarlanmıştır. Bu tedbirin büyük fay
daları ruemuldur. Bu suretle ışık mas
raflarından tasarruf edilmiş olacaktır. 
Eğer şimdiye kadar saatin.izi ayarla

madınız.sa hemen bir $aat ilerletiniz. 
DAlRELERDE VE MEKTEPLERDE 
S - Yarın remil dait'leri.n mesai saat.

Evvelki gece bazı polia memurla- le:ri sabahlan dokuzdan on ikiye ve öğ
rı ~verilen bir emrin yanht anlatıl- leden sonra bir buçuktan saat b~e ka
~asından dolayı bazı vatanda§lann dar devam edecektir. Okullarda da yeni 

1 f 1 • lrull 1ann tedrisat saatleri tatbik edilecektir. 

1ç veya dış tenviratta göriilecek ak
saklıklar cezayı müstelzemdir ve bu ak
saklıkların hemen tamiri lazımdır. Bi
naenaleyh halkımız bugUn bütün nok
~anl<ır1~1 tamamlamak mecburiyetinde
dir. 

EL FENERi YASAK DEötL 

cep ve e ener en anma a Bu tedbirlerden .maksat talebenin ve 
mani olmuşlardır. Yapılan tiki- memurların erken vatlfelerine ve mek-
yetler üzerine bunun Yanht olduğu - SONU 3 üncü SAHİFEDE -
• m ••'~.....,. •-1 .wı - __. • ._.,._.ı~..._..,~•••-•-•••-•-·-•-•-n-n-r-"_D_ll_t_ 

ROMARYADA VAZIYET 
HALA PEK VAHIM ... 

Demir Muhafız
lar Bükreşte 

ı_ - Fransız 
• • 
lnhidamının lçyüzü 

YAZAN : Amerikalı W. ~oıncrsct l\laugham 
TERCEME EDEN : HALfL KARDICALI 

Yal'm Neşl'e 811.flıJ1oraz:.J 

YENt ASffi Matbaasında basılmıştır 
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'fllff1 YJINAN TAARRU 
~1MLYANlAR 

YUNAI'# HATTI 

Yunan - 1talvan harbmın harekat aal143tnı gösterir JMırit4 

Yunan - ltal yan harbı 

Yunanı ar yeni 
mevziler işgal 

ettiler 
İtalyan mulıa.bil taar
ruzları mühim zayiat 
uerdll'llerelı taPdedlldl 

Atina, 30 (A.A) - Yunan başkuman
danhğuun dün akşam neşredilen 34 nu· 
maralı tebliği : Cephenin muhtelif nok
talarında t"ereyan ~den muharebeler ne· 
ticesi olarak Arna\·utlukta l\loskopolis
tin şimalinde yeni mnziler işgal ettik. 

İki top, müteaddit otomatik silah ve 
esirler aldık. Hava kuvvetlerimiz düş. 
man hatları tizerinde keşif uçuşları ya
parak düşman teccmmillerini bombardı
man etmişlerdir. Dilşman tayyarelerl 
cephe üzerinde bazı noktaları, Kefalon
ya, Epir, Zenta ve Moranın garp sahi
Unde bnZJ şehir ve köyleri bombardnnan 
etmişlerdir. 
İTALYAN TEBUC.i 
Roma, 30 (A.A) - İtalyan tebliği Yu

nan cephesinde Yunan kıtaatmın muka
bil taarruzlar yaptıklarını ve her iki ta
rafta bUyUk bava faaliyeti olduğunu bil· 
dirmektedir. 

Londra, 30 (A.A) - Yugoslav hudu· 
donda bulunan Royterin hususi muJıabi· 
ri bildiriyor : Bütün şimali Arnavutluk 
~phesi boyunca İtalyanların mukabiJ 
taarnızlanna rağmen Yunan kuvvetle

=-;!llllllllllllllllUlllllHllllllllllUIHlllllllHllllllllıE_a:1 o iKi~ ADADA VAZIYET ri her tarafta mevkilerini muhafaza et-v t d mekte ve düşmanın mukabil taarruzfa-
_-~- a an aş= -a nnı kendisine mühim zayiat verdirerek 

tardetıniş bulunmaktadır. 

§_ k E___ au 3aya kadar te~ı .
1 

Yunan kuvvetleri Moskopolist öniin· 

D • k t ~ deki mevkilerini tahkim etmektedirler •. - 1 a • e e a • 1 "" Yunanlılar yeni topları muvaffakıyetle 
= § ım o maga mec-.. istimal etmekte olup ınüessir ateşleriyle 
- İtalyan bataryalarını susturmaktadır~ 
E Işıkların maskelenmesi ve karar-~ bu lacakla Muharebeler anudanc devam etmistir .. 
§ tılması kararnamesinin vatandaşlara:: r r Yunanlılar Pograde~te Kervat ırma.ğım 
; tahmil ettiği vazifelerin tamamen E - • - , geçmişlerdir. 
§ifası için verilen mühlet dlin gece~ ltaJyan generali lntllıal' Yunan kuvvetleri arazinin fevkalade 
§i saat 24 te hitam bulm~tur. 1 Kllııu- E etntem'• •eflr de feuJılf fırıza~ı ~lması hasebiyle harekat~nda bU-
E nuevvel !l40 1arihinden, yani ibugün· § ~' • yük ihtıyat1a hareket etmektedir. 
§<len itibaren umumi ve hususl bil-§ edflrnendf.. nıııııııııııııııımıtııııııı111111111ıııııııuııuı 11111111 
§ tiin hina.I::m:la ve müessc.<:elerde lrn- § Atın~ 30 (f~) - Buraya gelen ba
g rartma ve maskeleme talimatname- :: bcrlere göre 12 adalarda ve b~ bu 
:; sinin hükümleri ve vecibeleri harfi § adaların bilyi.ik1erinde vaziyet nazikleşi
g harfına 1atbi.k edilin~ bulunacaktır. :; yorM Bu adalarda harp başında mevrut 
~ Salahiyettar makanınt bu hususta § gıda stoklan bir kal ayhk ihtiyaca ktıfi 
:: vatandaşların yliksek hassasiyetle- : idi. O vakitten berl talyanlar stoklnruu 
§ rinden tamamen eınin bulunmakta- E yeniliyememlşlerdir. Gamizonlarm yi-
5 dır. Bununla beraber verilen emir- :: - SONU S fuıcll SAHiFEDE -
§ ler lıi1afında olarak ışıklarını icap~ ·-------------

a_n_e_r_b_ı._. :ettiği şcküde karartmam~ veya mas- S: 
§ kelememiş bulunanlar, ışık veya§ 11 111111111111111!.!.!!...!.!~'.!.!!'.!.!~'.!.!~!.!.!!'.!.!~'.!.!~'..!~'.!.!~') 
E ışık hüzme1erinin hnrice aksetme--§ 
§ mesi için icap eden tedbirleri alnıa- E SON DAKiKA 
: mış bulunanlar haklarında 3502 sa- g 
:: yılı pasü -korunma kanununun cezai E • • • • • • • • • • • • a hükümlerinin tatbik edileceği ehem- § 
: miyetle göz önünde tutulmalıdır. § 
:1 JOlllllllllllllltlllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll:' 

bin tayyare 
hazır olacak 

-·-
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ELHAMRA Sineması 
BUGVH MATİNELERDE 

Eşi ve emsali göriilmcnıiş zengin progratıı 
-1-

AREN 

Kırk ~den beri fstanbulu ve bir hnf tndnn beri İzmiri 
senenin en munu.am filmi.. 

BALALAYKA 
raLSON EDDY - iLONA .l\1.1-:SSEY 

-2-
Tüikç 1 b:miri kBhbhadan kmp geçiren Konıe.di tufonı •. 

da 

ZORLA TAYYARECİ 
1'~..ANSIZCA SÖZLÜ ORİJİ ~AL :ÜSllASI 

Aynen : FOK JURNAL'da en son n mlihim hnberlcr ... 
SEAN l..AR : Uer gUn BALAl..A.YKA : 2 - S.45 - il.30 
ZORLA TAYYARECİ : 4 - 7.45 Tlt .. 
Cumnrtcsi \C pauır günleri 10.30 ve U.15 de bn tar .. 
DİKKAT : Haftanın her gününde ilk scanslnrdn ucuz riatlerJe her iki fi lmi 
de görmek bl1ildir •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
BUYUK 1 İKA YE ~ ~ 
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Umulmıyan Saadet 
~.x----------~~~~~ 

YAZAN : UÇ YILDIZ -

~f,1fo.m~7Z ~ '7-XXZYJ~J777:. 

J yi bir muhasıp 
. 
ış art yor · 
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AP ıG 
·L'HOl\fl\lE DU 'İGı:tt .. 

l"ransızca s&zlü Aşk ve 'I\Iaccra filmi 
OYNIYANLAR: 

ra cen • Harry Baur • Annie D 
-2-
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ceaux 

a 
- BAŞTARAF 1 1 ınci SAHiFI:DE -

~~,.._ -q-·-·-· 1. 
ilgi ile ~oculı 

PJ • ··ımeıı .. 
--

Bilgiyle bnkım çocuğun sıhhatini 
teminle beraber bakım zahmetini ele 
Je yarıya indirir. Çocuğunuzun kaç 
aylık olduğunu ve adre inizi bize 
bildiriniz size (BAKIM öCOT) te
rimizden PARASIZ gönderelim. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi A N K A R A 

HakikaU(', geçen akşam gazinoda masa- bessllnıü dudaklarında olan R..ısiın. bu- - 1kıniz, siz ve otomobiliniz ne ça- bılle katetmek projesi ona heyecan veı·· 
mızın yanına t klifsizce sokulan o fo- r da tesadüf ('tmeği candan t me>nni et- buk geldiniz! Ne mükemmel! miş1i. Yanında Cemil olduğu halde bll 
to muhabirine biraz zaafınız olduğunu miş olduğu &sim!.. - Seyahat hakikaten nefis oldu ve seyahati yaparken derin bir zevk duy-
sanıyordum. - Eh, ne yapalım. yine ben ... Dünya tekrar sizi p,ördüğüme memnunum. Za- muştu. Delikanlının mütemadi korta· 

- Kime, Rasime mi? küçüktilr ve bunun gibi muzzam nl:' ka- ten bunu yarıyarıyn be.kllyordum! sından hoşlıınmL5tı. Şimdi bu hiç ehem· 
- Evet, adı öyle idi. dar sürprizler başıma gelmi.c;tir. Nasıl- Konuşurken, tribünde ona kendi ya- miycti olmıyan bir şey halini almıştı. 
Genç kız, hata üstünde ~·aknlnnınış sıuız. talili kız? nında bir yer nçmıstı. Her ihtiyatı elden bırakarak. ilk def:ı 

gibi silr.ıtle mırıldandı: Gülc-n ınahcubi~ elini gizlen,ck için - Ben de memnunum! gördUğli gnzeteciye delice gönlil vernıi~ 
- Amma yaptınız, &simin mihrnpta başını çcvirdi ve gazeteciye hitaben: Bir ayrlanberi onu görmemiş gibi bak- ti. Halbuki onun bütün kaygısı :ıneslegı 

yeri yok. G~ici bir müruıs~bettcn ibn- - Geçen akşam bzy Cemil Şardana mana devam ediyordu. Zaten, hakikatte, idi \'C hayabndn kendisine hiç bir yer 
retti. Şimdi seyrüseferden kaybolmuş- tesadüf etmiştiniz. Hemşiresini de size Gülen dc ~oktanbcri avr1lmış oldukları ayırmıyacağı muhakkaktı. Öyle bir adDt11 
tur. takdim edebilir mi~·im? Bny Rasim.. intibaı altında idi. Halk arasında kay- ki, bakıslnrı bütiin dünya ile alay rder 

Anne hanım sandoviç ve meyve dolu lerlnl aldıktan sonra sahaya girerek trl- Dudnklo,rmdan bu söz.ler çıkıyordu. Bayan Rezzan. ~ısızca Caddebostnn gazinosunun turni- hissi veriyordu. Bununla beraber Gülen 
bir sepet vermişti. Aliağa çiftliğinde bUnde yerleştiler. Basamaklar dolmuş- Hnlbuld, bir an evvel, bu trlbUne otur- - Şerefyap oldum. kesine doğru ileı·lediğ! andan beri ne kalbinin arbk bu ndama ait olduğunu 

29-

oradan denize karsı öğle yemeğini yedi- tu ve pöluz dıı mahşer halinde idi. duğu zaman muazznm sahayı heyecanlı - Teşerrüf ettim... kndar çok hadiseler olmuştu!. Bülün hissediyordu. 
ler. Zıra, yola geç çıkmışlardı ve ko§U- * bir bakı§la gözden geçirmiş, belki de Rezzan, Rnsime kamaşmış bir nazar bu Ş<?l•lcr hntırasında birbirine karışı- Bir çok ı·o,1uınlarda bu mahiyette n!~-
lnr ikide başlıvacaktı. Rezzanm 1.mıirde KOJU programına bir göz attıktan son- onu görcbilccC'ğini ümit etmişti. Fakat atfetti. Birdenbire hayatına dalnn bir yor, bil' telmihin mecarlarmı andırıyor- cl!lrnlar okumu;; ve gülmüş1ü. Bir ~uı 
öteberi nlmak tasavvunı da vardı. GU- ra, Cemil GUlmlıı yanına oturdu ve eli- bu kalabalık içinde, uzaktan vc~a ya- pr·ri şehzadcsi olsa, bundan başka ola- du. kendisinin ele böyle bir sergüze.c:tin lt:"th-
1 n şimdi bundan bahsetmemesine hay- nı elleri arasına e.ldı. Gillen orada de- kmdan, ona benz~ kimseyi görememis- nıazdı. Gül<.'n bu bakısın manasını se- Hayat, hfıdiseleri çoğaltmaktan zevk ramanı olnb1l<-'cl'ği fikri asla hah1'&n~ 
ret ediyordu. Fakat bunu hiç hatırlat- ğilmlş gibi uzaklara bakıyordu. ti. 7.erek ve gene kızın birdenbire uyuşuk- aldı~ı vakıt, bunların birbirine karşı gelmemi li. Halbuki i"tP bu sergüze..t 
madı. Biraz dolnştiktan sonra tekrar - Nasıl, bu :seyrarumıza :ne dersiniz? - Onun hakkında pek tutkun gôni- luktan sıyrıldığını forkederek kalbinde chnnuniyeti artık takdir <.'dÜmcz olur. yncııyordu. Kendi kendini azarlanııc;tı: 
hareket ettiler. Çok geçmeden Karşıya- Babacan Pertev! Samsunda bırakmış ol- nUyordunuz. . . bir sızı duydu. Hiç süphesiz genç gnze- Fakat bu unda Gülen pek iyi biliyordu c- Bu telılike1i oyuna a1'tık bir nihıt-
kanın ilk e\·lcrf onlan karşılıyordu. Bu- mak tesiri hAll ihtisaslarınıza h~kim - Bu sadece bir görünüştü! teci onun üzerinde derin bir tesir yap- ki macerasının esası Rasimle buluşma ı l t v<'rmeliyim. Falrnt nasıl?> 
r.ıdan doğru Kız.ılçulluya yollandılar ıre mi? Bu yalan ağ-Lından çıkar çıkmaz k~- mıştı ve bunu gizlemiyordu. Fakat R:ı- idi ve dilnyada yalnız bunun ehemmi- Bunun cnvabını bulamt\ ordu. 
az zamnnda muvasalat ettiler. Cemil .vo- - Hayır ... Fakat onu çok dil§UnUyo- di isminin çağırıldığını duydu. Ve Ra- sim ona dikkat etmiyor gibiydi. GUle- yeti vardı. fü o:iın onunla Cemilin ;rn<>ınpa otıı~: 
lana ceçmic:, cmnly~t ve isabetle araba- rum. simin çehresini, kendi çehresine pek nin ellerini, hiç bırakmak istemiyormuş Şiiphesi7., Pertcvi çok defo hntıı lam1ş- muştu. B::ıbriy~tinin çehresinde ş-iınd 1 

yı idare ediyordu. - Öyle kon~uyorsunuz ki Adeta o, yakın olarak gördli. Fot.ograf makinesi gilJi, kendi elleri nrnsmda sıklyor ve tı. Fnknt Pertev artık hiç bir şey dc~il- i'ışlkur bir ho~n.utsu~luk . alt.imi 'at ı. 
Oto•nobili ıra ko\duktan~~~w:.ııo:....ıcuu tınıza_...........,.....__....~u,,_.~~saııuı.a.ta.ı~KQJtınıJ.ln....aJ)lUDı.Q.ll....l:!L.t~l~...n;ı.ü..S1e.llız.L.l.e:::..!.Jı~~Jla.ı.:....ı~U:.S.11:.t...Jliil.L~~llY..__ __ _!!dlli...J.ı'tt~~UJ.n...~eyV\~·e~~ı...!;B~u~rs~aL,t·.9.ilJım.ı:...9.J~onm~o-~-------=:::.J~~!l .l'..J'll1Jl~:~D~ll..::~:.... ______ __.ı 
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G en sene i truıhul Uılc sineıruısında hnsılat rekoru kıran 

ı .. 
~öst~rilen senenin en l!İizel askeriye filmi .. 

ÜCBARB. t 
2- He' ecan deh"C't knynnğı .• 

ÖLÜ. MA i . 
AKII..LAR!\ HAYRET VERİCİ FİLİM 

3 - EN SON GELEN JJAT?T' .J•TRNL\.Ll 
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BUGVH 'J' A N D 
Par munt • kctınin en kıymetli a; yıldızı GLA 'I>ETTE 

AMECHE' in ya.rnttıkl'ln biricik firın .. ... 
J •• 
ı-

GECE YARI 1 K N'J'E l 
TÜRKCE SÖZLÜ ŞARKILI İl.K Ti}RK AVANTCn .FİL!Ui 

YILMA7 ,. - . . 
3- EN SON u~ 

o 

---·--4 üncü tertip 2 inci 
çek 1 ı ci kanun 
BO~OK iKRAMiYE ( 40.000) 

URADIR PLAN ŞUDUR: 

lkrnmlye ikramiye ikramiye 
Adedi Mikdan Tutan 

Lira l ira 

1 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
s 5.000 25.000 

f O 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 500 75.000 
300 100 .30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
60.000 3 160.000 

Teselli47 80 3.760 
rnükl'ifatı 

a 
Biç İ· P 

ete llVRDV 1 
Müessis v~ müdürü: Makbule Kebare 

3/12 /9 4 O Salı giinü yeni devre tedtisa
bnn b şlanacaktır. Kayıt kapanmadnn 
istekliler müracaat et•inler, beş ayda 
modanın bütün incelikleri ve yenilikleri 
öğretilerek maarif müdürlüğünden mu
saddak diplomnlar verilecektir. Yal
nız. hu devre için derı ücreti yüzde elli 
tenzilathdır. 

ADRES: Karşıyaka R11yegfut sokak 
No. 39. 1 - 2 
.............................................. . 

OLrvıER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDESİ Rees blnaSJ 

TELEFON: 2443 
Londra ve Liverpol hatJan için 

piyasanın Uıtlyacına göre vapurla
nmt7. Bf>fer vapacaklardır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. 
• 

64.205 543.760 IZMIR BEl..EDtYESINDF.N: 
Bu çckili§tc tam bilet (3) lira yanm - Kültürpark ncık hava tiyatrosu et-

bild bir buçuk liradır. ' rafındaki yollarla Cümhuriyet kapısı ve 
sergi sarayı istikametine giden yollann 

----- betonlanma suretiyle tnmiri fen i~leri 
Jkr miyder hem nu1:darca hem adet- ··d·· ı-··· d 1t· ''- 0 f · 
r mu ur ugun e ı ıı;ep ve §artnamesı 

Çe zlalaştmlmı , ynca orta büyülclük- ,·eçhile kapalı zarflı k.s"lt k i-
t k" ·k • ] • I 1 e ı meye onu 
e 1 1 rnmıye er ço~a tı mı tır. mu tur. Ke,if bedeli 10865 lira 1 S lcu-

nıştur. Muvnkknt teminatı 814 lira 90 
L>ernmlı bilerler haricinde devamsız luırtı§tur. ihalesi 11 / 12/940 Çarşamba 

biletler de satı çıknrılmıştır. Bunlar da gijnü saat 16 dadır 2490 sayılı kanunun 
vnı fiatlere satılmaktadır. t rifatı dahilinde hazırlanmış teklif mek

Dcvoml ı biletin fnydası. bir bılettcki 
11llmıır. mn bir plündn üç defa tecrübe 
'-'dilm n<" imkiın '\ rrmesidir. 

tuplara ve şartnamede yazılı diğer ve.si
kalnrln birlikte saat 15 e kadnr encümen 
r.iyasetinc verilir. 

27, 1, 5, lJ 5210 (2406) 

iZMtR AHKAMJ ŞAHSiYE SULH 
De\ ııı lı l>ıle.tlerin her ayın 2 nci gÜ· HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

nu ak.•amına kndnr mesela bu sefer Güzclyalıda 40 ncı sokakta 34 sayılı 
1 nci Kanunun ikinci günü akş:ımına ka- evde mukim iken 10/ 10/940 tarihinde 
dar dcği,tiri1mcs.i lazımdır. Bu tarihten ölen Mehmet Fahir B llekin 4llacak1ıSJ 
•~nrn biletlf'r ba k sın. satılabilir. O tnk- varsa iliindan itibaren bır ay içinde rnah
t•rde ('Ski biletinizin şansım artık bir de- keme)e müracaatı ve bu müddet gcçtik-
a dahn deneyenıcz.'liniz.. teo sonra alacağın kanunen hükmü ol-

. . . . • . . . mayacağı ve yine ilandan itibaren üç ay 
b· Bılc:tlt"rınız.ı degıştırmckte veya yenı içinde vnrislerinin müracantlan ve bu 

1 i!et lmnktıt nede ediniz. Tali sizi bek- müddet geçtikten sonra metrükatının hn-
İyor. 24. 1 (2372) z.ineye devir olunacağı iliin olunur. 

ısrAHBUL BELEDİYESiNDEN: 
r opktıpı - Maltepe - Halkalı yolunun C$a3lı tamirab kapalı zarf usuliyle eksilt

R1;e konulmu~tur. K~if bedeli~ 1.4~8 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 2360 liradır. 
. kn~ele, eksıltme. bayındırlık ışlcn gu el ''e hususi ve fenni şartnameleri, pro
Je ltcşıf hülıisa iylc buna mütefeni diğer evrak 15 7 kuruı mukabilinde vilayet 
d'~ıa müdürlüğündcn '•erilecektir. !bale l 3/ 12/940 Cuma günü saat 15 de 
a:_1j1 <:'~Ümcnde .yapılacaktır. Talip!erin ilk teminat makbuz. veya mektuplan. 
f e tanhındcn sekız gün evvel vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatla alacakları 
2~;ni ehliyet, imzalı onrtn~e ve sair ~c 940 yalına ait tica .. et odası vesikalariylc 
, I O ~~maralı kanunun tarif atı çevresındc hazırlıyacııkları teklif mektuplannı 

<1 c cunu saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri li.zundır. 
26. 2. 6. 10 5155 (2410) 

Yaba 
lere • 

CI ··ı e-
• 
ı-

i LA 
a iye ekaleti ve Türkiye 

iim uriyet Mer ez Banka
sından: 
28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mudbince 

ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas - Erzurum Demiryolunun 
İn.f8.Stna tnh.U olunan o/o 7 gelirli Sıvas - E.rzunmı istikrazmm 20 aenecle 
itfası mqrut 6,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muameJesi S-12-1940 
n mı niha~·et bulınak üzere 20/11/19-10 snbnhındnn itibaren bnşlamı.ştIT. 

Tahviller hamiline muharTer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette 
birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umwni ve miilluık bütçelerle idare olunan daire ve müeue
scselerce, vilayet hususi idnrderi ve belediyelerce yapılacak müzayede ve 
münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece aatılmlf ve satıla
cak olan Milli Emlak bedellerinin tediyesinde bapbllf kabul olunacaklan 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfasına 
kadar her tiklü vergi ve resimden muaf bulunacakl:ırdır. 

Tahvillerin ihraç fi ti % 95 olarak tesbit edilmittir. Yani 20 liralık bir
lik tahvil bedeli 19 ve 500 limlık tahvil bedeli de 475 liradır • 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümburiyeti Zi
raa~ Türkiye İf, Emlak ve Eytam, Hıllk, Türk Ticnre~ Belediyeler Banka
lan ile Sümer, Eti Banklar tarafından :icra edilmektedir. Diğer bankalar va
srtasiyle de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve taaarnıflannı en emin ve en çok gelir getiren sahalarda İJ
letmek İsteyenlere keyfiyet ilin ve 15 günlük suskripaiyon müddeti zarfm
da bankalara müracaatlannm kendi menflldlleri iktizasından bulunduğu ip-
ret olunur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1, 3, 5 5006 (2332) 

İZMİR DEF'l'ERDARLIOJNDAN : 
İşçi snyı.sı ve muharrik kuvvet b.::kınıından 3843 numaralı kanunun 12 in· 

ci ınnddesinin birinci fık,.11Sındn yaz.ılı muafiyet dışında kalan sınai müesse
selerden müessese sahibi de dahil olmak üzere işçi sayısı günde onu ve mu
harrlk kuvvet kull:manl.ır da mu!urrik kuvveti de beş beygiri geçmiyenler 
ile muharrik kuvveti on beygiri geçmiyen valsfilz ve elekli değirmenlerin 
10 ncu maddenin beşine~ fı'o-asındn yazılı muafiyet şartlarını hrtiz olmıyan 
'\·alssiz ve elek.siz ve mulı'lrr~k. kuvveU on beygiı·e kndnr olnn değirıncnlerjn 
sahipleri istedikleri takdL...:le vergileri götüril olarak tahakkuk ctürileceği 
ve götürü 'ergl talepleri tak\•im y .. , başına kadar ynzı ile varidat dairesine 
bildu ildigi tnkdirdc talebi takip eden mall yıldan itibaren tatbik edileceği 
mez\llr knnunun 27 inci maddesi lıülanü iktizasındandır. Götürü \•ergi tale
biudl! bulunan milkcllcfter, i~b::.rname ile tebliğ olunan vergi mikdanna ka
naat ctmcdıklcri takdirde. tcı::!iğ tadhinden itibaren bir ny içinde yazı ile 
varidat dairesine bildinnel. şnrtiyle götürU vergi talebinden vnz geçebilirler. 
Tebliğ tarihinden itibar-.:m bir ııv zarfında talepten vnz: geçtiğini bildirmemiş 
olımlnnn ver:gisi kat'ileşir. Turhedilen vergiyi fıWa bularak göttirU vergi ta
lebinden vm: geçen ve kl!yfiyeti verginin tebliği tarihinden itibaren bir ny 
içinde yazı ile varidat dairesine bildirenlere beyanname usulilne vergi öde· 
meğe devam ederler. Taıl ;yııt bir mali yılı için yttpılıt. An~ kat'ileşcn 
vergi iki mali yılı için nut<ıherdir. GötUril vergi talebinde bulunup ta tar
hcdilen vergiyi kabul ctmi.c; olan mükellefler iki yıl bu vergileri ödemedikçe 
götürü usulden rllcu ed-?ıne-.:lcr. İki yıluı hitamında beyanname usulüne dön
mek istiyenler ikinci n,::ı!i yılın hu:tılünden C\"'cl gelen takvim yılı başına 
kadar keyfiyeti yazı ile varidat dairesine bildircrc1 gölürü vergi devresi bi
tince tutma~ başlamak iiz<'re defU..rlerini de tıı.sdik ettirirler. Böyle bir ta
lepte bulunmazlar ise mUte:ıkip iki yıl için yine götürü vergi usulünü tercih 
etmis sayılırlar. 

Kanunun 12 inci maddeshıln A ve B fıkralarında yazılı mUcsseseler hak· 
loiıda göUirU vergi usulü tatbik edilemez. GötUıil vergi usulünü tercih eden
leriri 31/1211940 tarlhl akşamına kadar muamele ve istihlik vergileri şubesi 
tahakkuk $Cf!iğine beyanna::ıe ile milracaatte hulunmnlnn lôzım geleceği 
alAkadarWuı malOmu olııcaak &en :ilin olunur. 4441 (2137) 

• 

OŞE t 
• ••••••••••••••••• 

ıı YtuJin Bele ·ye Riy etinden : 
On bin nüfuslu elektriği olan kasabamız belediyesinin cczncılığı nçıkbr. Asker

likten müecceliyeti de vardır. 940 yılı bütçesine elli lim aylık yarJun konul
muştur. Bunu üç sene müddetle vermcği belediye meclisi kabul ctmi tir. Beledi
ye altındaki eczane ittihaz olunacak binnyı meccanen verecektir. Talipliler he-
men müracantlan. 29. 30, 2, 4 5237 (24J9) 

v·ıa et nimi Encümen den : 
İzmir - Değirmendere yolu üzerindeki Bulgurca köprüsU tnınlratı 3381 lira 

76 kuruş keşif bcdeli1e 23-11~0 tarihinden itibaren 15 gUn müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan isteklllerin 2490 sayılı yasa hlikUmleriııe tevfikan ha
zırlıyacaklan temlnatlnrlle birlikte 8 Blrinciklnun 940 Pazarte!l gOnU saat il
de villlyet dalnıt encllmenlne ba~lan. 

23-2 5111 (2371) 

Müfettiş, merkez müdür mua
vini ve a,.erkez müdürü yetişti-
rilmek Üzere yüksek mektep 

mezunu memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Müfettiş, merkez mUdUr muavini ve merkez mUdllrU yetiştiriımek • 
üzere mtlsabaka ile yüksek mektep mezunlarmdan memur nlına
caktır. 

2 - MU.sabakada mw:ıtmk olanlann idarenin teklif edeceği mahallerde 
memuriyet kabul etmeleri şarttır • 

3 - Milsabakada muvqffak olanlara 3656 sayılı kanun hUkmUne göre 
otuz lira nsll m'itt~ vl'rilt:cektlr. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin kanununun dördUncU maddesindeki 
şartlan hfiiz olmalon ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
otuz yaşını geçm~mlş olmalnn Ul.zımdır. 

5 - Müsabaknyn ~irm.e'lt istiyenler 10/12/940 gUnU akşamına kadar An
~n::-a, İstanb 11, İ'I:lir, Sevban, Konya. Trabzon, Diyarbakır, Erzu
rum, &msun. Sivas v&-BUl'SB P. T. T. mUdUrlUklerlne müracaat et
melidir .. 

8 - Müsabaka beşinci maddede yazılı vilAyetler P. T. T. Merkez müdür
lükkrinde 16/121l940 tarihine rastlıyan pazartesi gUnQ saat 9 da 
yapılncnktır. • 5077 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizde mün.'uıl maaşlı ve ücretli memuriyetlere Ortn mektep 
mezunları milsab:ıka ile alınacaktır. 

2 - Müsııbakadn muvnffak oianlann idarenin teklif edeceği yerde me
muriyet kabul etmelc-ri şarttır .• 

3 - Müsubakada muvaff1Jk olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne göre 
15 Hm nsll mruıs veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İst.?ldilcrin 788 sav:lı men:urin kanununwı dördUncU maddesindeki 
şartlan hMz olmalan ve devlet memuriyetin ilk defa gireceklerin 
otuz yaşını geçmemiş olmaJan ll'izımdır •• 

5 - Milsabaka)•a ginnek isüyenlerin 20/12/940 gUnU akşamına kadar 
dilekçe ve e\Tnkı mfısbite!eriyle birlikte imtihnnlanmn icra oluna
cağı P. T. T. metkez mildOrJilklcrine mUrncaat etmelidir. 

8 - Müsabaka her vil:1:F-tte P. T. T. merkez müdürlüklerinde 23/12/940 
t&-ıhine mlisadif mwırtesi günü saat 9 da yapılscnktır. 5090 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere lise mezunlan 
mUsabnka ile altnarrumr. 

2 - MUs:ıbakadn -nuv:ıffak olanlann idarenin teklif edeceği yerde me
muri)rct kabul etmeleri earttır .. 

3 - Müsabakada muv'lffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne göre 
(20) lira nsll m:ıı:ı, vPya (75) lira Ucret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 snyılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki 
arılan hfilz olmahn ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 

otuz yaşını ı:eçm.."!rrıi$ olınalan lhmıdır-
5 - Milsabakaya ı:Prme.k istlyenler 14/12/1940 gUnU akşamına kadnr 

dil*~ ve evrakı m!isbitc!criyle birlikte imtihanlannın icra oluna
ca~ P. T. T. metkP.z müdürlüklerine mUracaat etmelidir. 

6 - Miısnbsıka lise n..e\·~ olan t>. T. T. merkez mUdürlUklerlnde 19/12 
940 perşembe sün'! aaat (9) da yapılacaktır. 507& 
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As:.;eri vaziyet 
········--·· 

Yunan ileri 
hareketi devam 

ediyor 
MuJıabil taarruzları 
netice vermezse İta!· 
])anların imha edilmesi 
muhtemeldir .. 
Rad) o gazete ine gi.ırc Yunan ordusu 

cephenin merkez kısmı miistesna olmnk 
üz.ere hemen her tarafta mm•ııffakıyctli 
foarruzlarda bulunmaktadır. Pogradeç
ten imale doğru hareket eden bir Yu
nan ı~olu ruıı ek.Utma devam ediyor. l\la
tisiyn dajlarından Berat şehrine doğru 
ilerlh en Yunan kuvvetlerinin harckntı 
tedrici bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Diinkii L:r haberde merkez cephesinde 
Fraşaride İtalyan mukm'cınetinin artmış 
«1Tdu.1.h1 bildirilmekte idi. Diin gelen son 
ltir haber bu muka\'cmetin kırıldığını 
ltild iri yor. 

Pennidi - Ergiri yolunda Yunanlılar
la İtalyanlar nrasında temas kaybolmu~
tur. İtalyanlar bu mmtakada çok sürat
Je çekilıyorlaı. Cenupta ve sahilden nl
tı kilometre i~ide olnn dağlar Yunan 
kuvvetleri tarafından zaptedilmiştir. Bu 
mıntakadan İtruyanlann gayri munta
ııam bir surette Ergiri şehriyle sahil 
arasından çekildikleri öğrenilmiştir. ital
yanlar takviy~ kuvvetleri alarak Yu
nanlılara bir mukabil :taarruzda bulun
mak Lcıtemişleı ede Yunan mukavemeti 
Karşısında bu tanınız tamamen akame
te uğramıştır. Yapılan bu mukabil tn
arruzun ciddt ve bUyUk ehemmiyeti is
tihda f ettiği z.·umedilmiyor. Bunun asıl 
hedefi on birinci İtalyan ordusunun çe
ldlmesinl temin etmek olabilir. Bu or
dunun muvasale hattı olan Delvinaya 
karıı Yunan tnarruzu inkişaf etmekte
dir. ltalyanların yaptıkları mukabil ta
arnıxlar netke vermezse İtalyan kuv
vetlerinin kafi bir hezimete uframası, 
yani imha edilmesi muhtemeldir. 

Şimdi İtalyan kumandanlığının başlı
ca hedefi yan mamur bir halde kalan 
bu ku\'vetlerin çekilmesini temin etmek
tir. İtalyanların bugünlerde tekrar Yu
nanistan ist~knnıetinde bir taarruza geç
meleri muhtemel değildir. ÇünkU kuv
vetlerinin Uçte birini knybetmişlerdir. 
Kendilerini lrurtarabilen kuvvetler de 
malzemelerinin bliyük kısmını terket
mişlerdır. 

Son haberlere göre l'uıınnlıfar Ergiri 
lbllltak:ısında dddi bir taarruza giriş
mişlerdir. Bu taarruzun inkişafı i~in bir 
kaç giin beklemek lazımdır. 

Vişi hülıümetinin mer· 
but olduğu idealler •• 
Nenork, 30 (A.A) - Hnvns Ajansı 

Vi.şiden istihba · edil'or : Fransa - Ame
rika komitesi mareşal Pctenin Amerika
ya hitaben bir ıneSüjını ihtiva eden bir 
harici siyaset bülteni neşretmiştir. Ma
resnl Petcn, Amerikayn karşı takip et
tiği siyasPtin a.na hatlarım tesbit eder
ken, insanlığa hi.irmet, vatan ve aileye 
merbutiyet, adalet ve insaniyete müste
nit bulunan büyük Amerikan demokra
lileriy Je ayni ideale kuvvetle bağlı ka
lacağını tebarilz ettinniştir. ---·--
lngiltere ve Fransızlar 

-~ ......... -
- BAŞTARAJ.,I l İNCİ SAHİFEIU~ -

Bu tebliğe göre B. Kiynbı hamil tay
yareye çarşamba gUnü Sardonya adası 
31e Fransız sahilleri arasında İngiliz ve 
ltalyan fiJoları muharebe edereken bir 
mermi isabet etmiştir. 

BlR FRANSIZ GENERALl
N1N BEYANATI 
Kahlre 30 (A.A) - Hür Fransızlar 

reisi gcnentl Degolün yakın şark mu
rahhası general Katru Taymiş gnzetcsl 
muhabirini.' şu beyanatta bulunmustur: 

- Suriyede bulunan Fransızların yilz
de 80 i lnai1iz davasına sempati duy
mnktaclır. Vişi hiikümetine karşı hisse
rlilen F'•birarın bac:lıca iki sebebi vardır. 
BirincLcü, Suriv"J'lerin fikrince, Vişi hU
k ümetinin kendilerini kendi mukadde
ratlarına terk ederek bilhassa İtalyan 
mütareke komisyonunun- Suriyeye iza
mındnn sonra, oradaki vaziyete alAka 
giistermrmis olmasıdır. 

1kinci ceb"P 1ngiliz ablokasının Suri
yçd"' tcc;irlf'rini göstermekte olmasıdır. 
Suriyeliler. lngiJterC'ye karşı dostluk 
gös eı mem !>İnin bu ablokayn sebep ol
masınd"n dolalı Vişi hiikümetini doğru
dan ı:to"nı '? itham etmektedirler. 

vısı HüKüMETJNtN BlR 
MUKABELF.St 
Fr. ru nın Sıırıye yiiksek komiserli

ğino avin edil"'n <' ki Paric; polis müdii
ril B K'v, pın Suris ede Hür Fransızlar 
Jel ·:n " "'Dnli U"lcrilmesini mene ma
tuf ol n vaz'ft ir.i ifa için ciddi tedbirler 
Rlac"' ~ ı t h....,ın edilmektedir. 

G nrral Katru B. K.iyapın tayinini, 
Genera1 P szol 1<',.afından kendisinin ya
kın sarka n urnhhrcı fayin edi1mesine ve 
V~i hUl ü <'•in'n l ·r mukahelecıi addet
mt'.!ktedir. 

GRBt Cöl,DEKt 
FRAN$1Z KJTAT.J\RI 
G neral Kntru Suriyeyi gayet iyi ta

nırr. ktadır V urnn müddet orada bU
yült kıtaat u' an-1.ı etmicş bulunmak
tadır. GenC'ral lng'11 nln hUr Franc:ız 
lkıtaa ını tnchiz huı;u unda sarfettiği gay
rete tf'!';P1ddlr ctmi~ ve sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

« Garbi çölde kıtaatımıı şimdi tama
m n motörlzc blr halı:- 2elmiştir.> 

Bulgaristanın vazigeti B. Çörçilin uzak görüşü ıtaıua hava hücumları 
Yunanistana 

nota verdikleri 
haberi tamamen 

yalan 
Bulgarlar bitaraf Jıal· 
malı niyeti de, falıat 
Egede mahreç istiyor 

- BASTARAFI J inci SAHİFEDE -
mezundur. Bu haberler tamamen 
uydurmadır. 

SOBRANYADAKt M'OZAKE.. 
RELERtN TAFSILA TI 
Londra 30 (A.A) - Taymis gazetsi

nin Sofya hususi muhabiri bildiriyor: 
Sobrnnya meclisi Kralın nutkuna ce

vap hakkındaki müzakerelerine 28 ikin
ci te~rin tarihinde devam etmiştir. Mu
halif mebuslnrdan ve eski başvekillerden 

Harp başlama
dan evvel Fran
sızlara yaptığı 

tavsiye 

y nan sivilleri 
arasındaki za
yiat: 605 ölü, 
1050 yaralı 

Fransızlara ıay11are, Şehir ve Jıöylerde 
tayyare, tayyare tamamen yıhılan euıer 
lazımdır demişti.. de 12 ii bul u •• 
Meşhur Fransız mütefekkir \'C ro- Atina 30 (A.A) - Yunan umumi em-

mnncısı Andrie Maurois neşrettiği yeni niyet nc7.arcti dün akşam şu resmi teb
bir kitapta, İngiliz başvekili B. Vinston liği neşre~: 
Çörçillc evvelce yaptığı bir mülakatı şu Umumi M'Uliyet nezaretinin 29 ikinci 
şekilde ruılatmaktadır : tesrin tarihli akşam tebliği: 

•Nazikane davetine icabet ettiğim Düşman hava '.kuvvetleri bugün aşa-
gün, Cörçll İngilterenin mesul bir adamı ğıda gösterilen mahalll're nkm yap
değildi. Avrupayı harabeye çeviren bu mışlardır: 
harp henUz başlamanuştı. Fnknt bu gün- 1 - Kefalonya adasında Argostoli 
leri doğuracak olan sancılar, artık aşi- ü:.r.crinc yapılım akın pek az hasarı mu
kar bir şiddeti bulmuştu.. cip oLnuştur. 1ns.'Ulca zayiat yoktur .. 

Evinin büyük salonunda baş başa ka- Sen jan kilisesi harap olmuştur. 
Çankof nutkunun baş tarafında h.UkU- hşımızdan bir müddet sonra, söz, pat-
metin dahilt siyasetini tenkit ettikten lıyacağı muhakkak görünen ikinci cihan 2 - Leflrnd adası üzerine ve bu ada-
sonra harici siyasete geçerek şunları daki köy ve :ıorlnra bombalar atılmış i">e 

harbine intikal edince Çörçil ayağa de hasar ve insanca zayiat yoktur. 
söylemiştir: knkb. Elini omuzınna koydu. Parlak ba-

- Cenubi Dobricanın BuJgnristana il- kışlı gözlerini, 0 kavrayıcı samimiyetle Hnrbın ilk ayı içinde, yani 28 birinci 
bakı bir tarnftan şimali Bukovinanın, gözlerime dikti ve : teşrinden 28 ikinci teşrin tarihine kadar 
bir taraftan Besarabyanın Sovyet Rus- _ Mösyö Maurois.. dedi, vatanıruzı İtalyan tayyllrt'lerlnin taarruzları neti-
yaya 'ilhakının bir neticesidir. seviyor musunuz.? cesinde kaydedilen telefat ve hasaratın 

Bay Çankof Romanya ile yapılan mu- _Bundan şüpheniz mi var? plfuıçosu şudur: 
ahedenin muz.ir mahiyetini ileri sürmüş _ o halde bugünden itibaren, roman, Ölü rnl.ktnn: 605 (Bunların 204 \i ka-
ve Şimali Dobricadaki Bulgar halkının nuvel, föyton, hikaye yazmaktan vaz ge- dm, 120 si çocuk ve 32 si meme çocu
ağır şerrıit dahilinde yaşadığına i'i<lret çiniz.. Ve yarın başlıyacak olan harpte ğudur.) 
ederek demiştir ki: Fransanın şerefsiz bir mevkie düşmesi- Yaralı miktarı: ]050 (Bun1ann 425 i 

- Muahede mucibince Bulgaristan ni istemiyorsanız, her gün, bıkmadan, kadın, 147 si çocuk ve 52 si meme çocu
Romanyaya bir milyar ley tediyesine usanmadan bir tek makale yazınız .• Ve ğudur.) 
mecbur olduğu halde Şimali Dobricadan bu makalenizle her gün, milletinizi şu Şehir ve köylerde yıkılan evlerin mik
ge1en muhacirler açlıktan ve her türlü hakikate inandırmağa çalışınız : Yeni tarı 1200 dilr. KuJlamlamıyacak dereee-
mahrumiyet1erden muztariptir1er. harp, inyyare harbi olacaktır. Ve Fran- de hasara uf,'?'ıyan meskenlerin adedi 

ÇANKOFUN lSTEDlôt SİYASET saya tayyare, tayyare, tayyare lfızımdır .. benli% malGm değildir. Atılan bombala-
Çankof mihver devletleri ve Sovyet Ben o gtin, şaşmaz görüşlü İngiliz dip- nn babet ettiği binalar arasında §unlar 

Ruı::ya ile dostluk siyasetine taraftar ol- lomatmın gülüınsiyerek dinlediğim bu vardır: 6 mektep, 7 hastane, 1 hapisane, 
duğunu söylem~ ve Kralın nutkunda, sözlerini, tuhaf bir vehimden doğan ori- ve 9 kilise. 
Sovyet Rusya ile Bulgaristan arasında- jinnl bir iddia sannuştım. 
ki mUnaseb::ıtın iyi bir tarzda inkişaf et- Bunun içindir ki onun tavsiyesini hiç 
mkte olduğuna işaret edilmiş olmasın- bir gün yeıine getirmedim. Fakat şiın
dnn dolayı teşekkiir <!'Clerek söziinil bi- dl vatanımın şu hazin manzarası karşı-
tirmistir. sında o günkü konuşmamızı, içimi sız-

F.CE.DE. MAHREÇ iSTlYORLAR intan ve gözlerimi yaşartan zehirli bir 
Eski başvekilin bira dm bay Köse nedmnct duyarak hntırlıyorum .. • 

h·anof 1918 de Bu1gar milletine çok ağır --•-·-
bir muahede tahmil edildiğini \'e buna AJ 
istinaden Bulgar milletinin tamirat na- manya Ve 
mı altında 2J Milyar lev miktarında bir 
parn verrnl'klc miikl'll :wf tutulduğunu lngı·ıtereye ya· 
hatırlatmış, bundan sonr::ı Bulgarfarın 
c:iJfıha müracaat <:t ncksizin nıuahedele- ıl h 
rin tadili hakkındııki { lirlr>tinc isnretle p an ava 
sunları s!>ylcmistir· 

- YU"Q l 'ya ile m:.inasehetlerimiz baskınları 
dostça olmalıdı ·. Fakat Bulgarların mü-

-·-Mısı,.da Yunanistan 
için toplanan iane •• 
Atina 30 (A.A) - lskenderiye ve ci

varında Yunanistan için toplanan ianeler 
110 bin sterlin lirasını bulmuştur. --·--
Arnavutluktaki 

son Italyan 
mukavemeti 

kırılıyor 
tal'batı nazarı dikkatC' tılınm3Jıdır. Bul
garistan ,..md· Eg d"nlz.indc bir mah
rec.- istem kt l'r Bl n ı "~sıl obuı.k için 
.. ulh yolunu t·kip cl'l C'k arzusundayız. 
Fakat $Ulhu :.,tiycn harbr de hazır ol

Londra, 30 (A.A) - lngiliz tebliği: Londru, 30 (A.A) - Taymis gazete-

malıdır. 

Düşmanın dün geceki hava hücumlan sinin Balkan muhabiri bildiriyor : 
baslıca Londrnya tevcih edilmiş olduğu- ~tina. re~nıi nıahfillerin~le. askeri ha
nu, çıkan birçok ynngınlnnn süratle ve rekatın inkipfı haldnnda ihtiyatlı hare
knlan1arm da .s.'lhahleyin erkenden sön- ket edilmekte ise de cephe haberleri 
dürüldüğünü, bazı binalnrm hasara uğ- meınn!-'niyet vericidir. Pek .Ykında yeııl 

• it.)) · 'I. ' • ~ • .:,-t,. ... • ~ırcs ·~::ı,-· . ı r ~1t:...t.-• .. ,· .. , 

:· s :··o ·:N . ~~~:HABER . . . . ' 

Türk - Alman Ticareti 

Ankarada bulunan he
yet dün lstanbula döndü 

--------------------x•~·--------------------
Alman heyetinin temasları müsbet neticeler 

verdiği bildiriliyor ••• 
lstanbul SO (Yeni Asır) - Bir milddctten beri Ankarada bulunan Almnn t\. 

caret heyeti ornda yaptığı müzakereleri bitirmiş ve şehrimize dönmüştür. He
yetin Ankarnda vuku bulan temnslarınm müsbet neticeler verdiö-i bildırll• 
mcktedir. Almanlar bugUnlerde metnleket1erine nvdl't edeceklerdir~ 

...._._,..._,~e-•-•-•-•-•-•- a-:c:-...-a 

Nafia vekilinin 
tetkikatı 

-11-·-·-ı-·-·-·-·-·- _ ............ ~ 
Berlin elçimiz 

Istanbulda 
lstanbul 30 (Yeni Asır) _ Nafia ve- lstanbul 30 (Yeni Asır) - Mezunen 

. . . memfo.keilmlze gelm1ş olan ve Ankarada 
kilı ~e~eral ~l Fuat C~beso~ şehrimize bulunan Berlin büyük elçimiz B. Hüs
gehnıştir. Nafıa vekfiletine ait işlere da- rev Gerede bugünkü trenle şehrimize 
ir tetkikatta bulunacaktır. gelmiştir. IR_l_I _ ·-·-·-·-f-1 -· -t_ı,,_.•-----···---·---·--···--... ·---r--~~~._._.. .. 

• 
Lorenden çıka- ln~iltere - lspan-
nlan yetmiş 3,,a arasında yeni 
bin Fransız muahede 

Mareşal Peten ilanlara Jspanya artılı geniş 
yuva teminine ölçüde mal celllede· 
~alışıyor.. IJUecelı-
v~i 30 (A.A) - Havas ajans, bildiri- Londr•, 30 (A.A) Asosyeted 

yor: Pres İspanya ile lngiltere arasında eski-
Mareşal Peten radyoda Fransır. mU- .Unden çok daha genit bir ticaret müahe .. 

}etine hitap ederek köylerini ve ~irle- desi •kdi için vuku bulan müzakerele~ 
rini tahliyeye mecbur kalan Lorenli 70 nihayete erdiğini bildirmektedir. Y cnJ 
bin Franswn sıcak bir yuva bulmaları- muahede mucibince ispanya lngiliz li
nı istemişttr. Mareşal Fransız milletinin ıasının kontrölüne tabi bütün memleket
bu vailicde ikendisine dilşen tesanüt ru- lerdcn gcnig ölçüde mal ithaline imkin 
hunu göster~eğinl ümit etmektedir. bulacaktır. 

Makineye 
Verilirken 

JAPONLAR - _ ___...... ____ _ 
Kendilerinin kurduğu 
illi Çin h .. kO etile bir 
muaheııe imzaıamıar 

Bir lngilit harp gemisi ---·--
TAYYARELERiN DE iŞTiRA· 
KiLE ITALYAN SOMALISINI 
BOMB RDIMAN ETTiLER 

SOVYETI .. ER VE BULGARLAR 
Sözlerini bitirirkC"ll B. Kös" Ivanof 

Bulgar mcbuslanıun l!l39 senesi yaz 
mevsiminde Moskov<\ya yaptıkları seya
hati ve ornda vuku bulan mülakatları 
hatırlatmış ve Sovyet idaresinin başın
da bulunanlnrn Bulgaristanın Bnlkanlnr
da rulh nrzu ettiq'İnc dair teminat veril
diğini ilave ettikten sonra Moskovada 
Bulgar rnehuslanna gösterilen iyi kabul 
ve dostluktan ne kadar mütehassis o1-

d • b' iktar ··ıu ı b ı terekkiler haber verileccktır. Yunanlılar ra ıgını, ır m o ve yara ı u un- . . . ----
duğunu. cenubi :tngiıterede bazı evlere ltaıyan mulmvenıc1ım kı.rmaktn devanı Mıaahedenin esası Ko

Londro, 30 (A.A) - Amirallık dairt:· 
sinin tebliği : Harp gemilerimizden biri 
tayyarelerin de iştirakiyle İtalyan som!\" 
lisindeki Gondafui yakınında bulunan 
Rasaluln hcdeflel'ini muvaffakıyetle 
bombardunan etmiştir. Düşman dewla
nnda ~ok bUyük lınsarnt vukua getiril
mb ve iki btiyiik yangın cıkarılmıştır· 
Gemide hiç bir hasar vuku bulmadı.iJ 
gibi insanca da wyiat kaydedilmemiştı.t· 

duklannı söylemiştir. 

BULGAR1STANDAK1 BAHALil.IK 

bomba diiştüğlinü, insanca znyiatın oz ediyorlar, Anımmtluktaki İfnll:a? ord1!-
olduğtmu, Livcrpola ve batı sanayii böl- sn lmskunuındanıw ~cncral Tu~ınuı ~·e~~: minfettft aleyhinde te,• 
gesine bombalar atılmı§sa da insanca ne !narcşa1 BadogJıyonu.n tayın edıldıgı rflıi mesaiye Ve JıomÜ• 
zayiatın pek az olduğunu, lngiliz bom- şa) ıası d~vam etr:ıektcdır. . .. 
bardıman tayyarelerinin Bremen ve Ko- B~ şayıa tahakkuk cde~se. ~ır ?Y ıçm- nist mafıiyetıe tafll'İp• 
lonyayJ ve istim limanlarını bombard,_ de uç başkumandan değışt~rilmış. ola: 'lıtir harelıôta Jıarşı 
mım ettiklerini bildirmektedir caktll'. İtalyan subdyların :rıcat ettiklcrı müeotereJı tedbirleri 

ALMAN TEBUctNE GöRE takdirde kurşwın diz.ileceklel'i bildiril- ".I' 

-x-
lngHterede bulunan 

RUMEN SEFARET MEMUR· 
LARININ BiR KISMI IS· 

TIFA ETTiLER Berlin, 30 (A.A) _ Alman tebliği: ınek suretiyle kum:ındanlık ricalin önü- ilıtiVa etmefıtedil' 
Alman tayyarelerinin Londraya ve Jn- ne geçmcğe çalışmakta~r: . . . Tokyo 30 (A.A) - Japonyanın Çin Londra 30 (A.A) - Öğrenildiğine 
giltere ve Mir hedeflere taamızlannda İtal~~~. - Y~ .harbının ikıncı saf- climhoriyet hUkUmetini tanıdığı res- göre LondradakJ Rumen sefareti ıne-
devam ettiklerini, tngı"I;... hava kuvvetle- has.ı b1:1yuk nıkbml:ğe me.ydan vermek- m"'" bildirilmektedir. Naııkin ve Man- murlannm büyük bir kısmı istifa ctınit" 

Hükümct partisine mensup mebus- ... d ıt l k b k l "" Ur Bilk önd ·1 b · 'f l son rinin timali ve garbi Almanyaya taa llZ- te ır. a yan mu ·avemeti azan ° ay- çuku birbirlerini ka~ılıklı olarak tanı- · reşe g en en u istı a ar ~ lnrd:ın Gordiycf ve llyd hliklİ.Inetin da- lıkl b 'dd ı· uh bel l k ·:.- k J '- ı d ·· Jlit · lannda kı~:ı. bir fabrikanın ve evi rin a, azan şı et ı m are ere ı- maktadır,--. Çin Nankin hükümetinin anı vaKa ar an muteve tır. hili siyasetini tenkit etm~1erdir. Bilhas- ~..... "' l aktad D h l b ünk' •• ha kat ~ 
ı f ı.. f 1 d 150 basa.ra u,;.....dı~ı ölenler v yaralanan- n m ır. u rı ug u re ın Japonya tarafından tanındıg~ı bugun·· -•-sa l ye ı.ıazı emtia iat erinin yüz e 6'"• D-· • e t ti -• h kkınd k" · takv" 

artmı:ısı. buna mukabil nmelclcre ve kü- lar bulunduğunu bildirmektedir. mesu ne. ce~ a a 1
• ~anı ıye Nankinde aktcdilen ve Çin ile Japonya 8 ço••rçı•ı 

etmektedir. Yunan ve İngıliz hava kuv- arasınd..'1 esaslı münasebetlere miltedair • 
çük memurların maaşlarına ancak yüz-· AMERIKADA HAZIDLIK vetlcnnin başardıkları muvaffakıyetler 
de 15 zrun yapılmış olmasını tenkit et- n italynn Uslerinin Aya.saranda, Avlonya olan muahedede münderiçtlr. Aynı za- Dün 66 yaşına gireli . 
miş ve siyasi mahkfunlnr hakkında ve Draçtan şimalde ~njan Medovaya mandn imzalanan iki vesika şunlardır: Londra 30 (A.A) - Başvekil B. Çö~· 
umumt.-bir af istemiştir. - BASTARAJt'l J inci SAHİFEDE - nakledilmesi.yle sabittir. Bu liman kfUi 1 - Japonya Mangulru ve Çin Nan- çil bugün 66 yaşındadır. Bu yıld~nUınÜ 

BiT ARAF KALACAKLAR ile 2500 pilottan, 109 filotillfl ile 4000 pi- derecede tesisatı h5iz olmadığı gibi işe kininin mÜ:,.<rt.erek de~rasyonu, milnasebetiyle kendisine memlekeW1 

Gcn~ral Pnvlof müzakeratın sonunda lota çıkmıştır. yarıyacak bir halde de değildir. 2 - Çin· Japon muahedesine müzey- ve hnparatorluğun her tarafından mu&Jı'" 
şu süı.leri söylem~tir: Yetiştirilmekte olan senevi 1500 tay- yel protokol esas munhede 1 Kanunu- zam miktarda tebrik telgrafı gelmiştir· 

_ Bulgaristan için ancak iki hareket yare makiniSt adedl 9000 e baliğ olm~ İSVi .. -.ıe tereyanı evvelde meriyete girmekte ve ekonomik Yıld" .. 1 . h si hl tt tesit 
tarzı vardır: Ha-;ba girmek veya bitaraf- tur. Pek yakında senede 30000 e çıka- ~~ li meslelerde 1yi komşuluk meselelerlne "ti odnwnlmerıni Busuç r ~re e kel>"' 

aktı vesikaya tabL ve kominter aleyhinde teşriki mesaiye ı ya ı 0 ıyan · örçil yıne er lığını muhafaza etmek. Biz. bitaraflığı- c r. Bren, .30 (A.A) _ Yanndan tibaren aktad Ç J den işlerine başlanuştır. B. Çörçil sabali-
mızı muhafaza etmek mecburiyetinde- KANADA MtlDAF AA mUtcdalr bulunm ır. inin apon leyin şafakla kalkar ve ekseriya da sa· 
ylz. NAZffil tNGlLTEREDE lsviçrede tereyağı vesika ile verilecek- ordu ve donnnması tarafından işgali me- baha kadar çalışır. 

General bundan sonra Ege denizinde Londra, 30 (A.A) - Kanada milli tir. Aylık istihkak 400 gramdır. Yemek selesj müstakbel bir anlaşma mevzuu -•-
mahreç talebine iştirak etmiştir. mUdafaa nazın Ralston ile Genel Kur- yağı ve krema da vesikaya tabidir. teşkil edecektir. ,. ı· • B .. k tı 

m~:~~;y~~~~~~ı::~~~,:ı:~nu ~~;e~;1 !:L::~~~: ~~~~r. ~r~::; ROMAIYADA VAZIYET ~ ç~;:~~i~=cih~~~ ~:: ıuana ıa ısı U rıı 
-~·- dairesinde cereyan etmekte oldulunu l l ponyanın iki taraflı menfaatlerini mil- Bükreş, 30 (A.A) - D. N. B. Ajaııı•• 

B ~ Lava· l B .. Hı.tlerfe yakından tetkik edeceklerdir. Ve bugün H L PEI VAHIM dafaa için Çinde muayyen yerlerde mu- bUdiriyor: Viyana valisi Baldur .~: 
- istikbal için icap edecek harp planlan ı ı ı ayyen bir müddet uırfmda donanma Schrach ile Nasyonal Sosyalist partıs 

hak.kında lngiliz makamatı ile milzakero- - BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE - bulundurabileceğini tanımaktadır. Banş yabancı teıkilllıt ıefi Richard Bohle dli~ 
kon Uf mağa gidi yor ler yapılacaktır. vermiş olduğu bir çok hAdiseler olmuı- tekrar tcessUs edince Japon kuvvetleri tayyare ile Biikreşe hava mı;ydanına m\I 

_ BASTARAFI 1 inci SAHiFEDE _ Milli miid•faa nazırı ıu beyanatta tur. Çin topraklarını terke başlıyacaklar. vasalat etmi§lerd'ir. 
h bo cd lmak bulunmuıtur: Demir mubnf17Jarın icra komiteleri Ve bu tahliye Çin hükümeti toprakla- ---•••----

ezimetine yun ei;,'lll iği sabit o - 81 j 1 d 1 aJtd• 
tadır. Cinayetlerin neticelerini görerek KaMda hükümeti yalnız bUtün lı:uY. n~rettikleri bir beyanname ile Demir rmda bal'lŞ halini garanti etmek şartiyle r ta yan en Z 
dehşet ve hiddete kapılan idare adamla- vetleriyle değil bilhassa en mücasir kuv- muhnfızlarm her şeye rağmen iktidar iki sene zarfında nihayet bulacaktır. batırıldı.. . 
n Fransayı Hitler ile teşriki mesaiye vetlerini de getinneğe azmetmİ§tir, mevkilnJ nıildafaa edeceklerini bildir- Bugtinkü muahede mucibince Çinde Atina 30 ( A.A ) _ Resıni b~ 
sevketmek istiyorlarsa da milletimizin Jngiliz hükümetiyle konsoltasyonlaı" mektedir. bulunan kuvvetler bu maddeden müs- tebliğ bir Yunan torpidosunun ~-
bu cehenneme ginneği kabul etmediği ve fikir teatileri yapmak suretiyle Kana- Muhabirin iHl.ve ettiğine göre ikhsacli tcsnadır. Çin hükümeti itilaf mucibince • ·ıdir 
de bugün sabit olmuştur. Fransız mu- da hültümeti tanzim edilebilecek en mil- idareden memnun olmıyan Alınanlar japon tebaasına verilen zararlan tazmin ltalyan denızaltısı batırığını bı • 
kavemetinin hiynnct ktilleriy)e bir tın kemmel iıbirliğini temin etmek arzusun- Romanyada tam himaye usulü tatbikini edecektir. Jki hükümet jyi münasebet- mektedir. 
için boğulmuş olan alevi yeniden canla- dadır. Önümilzde bulunan korkunç gün derpi§ etmektedirler. Romanyada bulu- leri devamlı surette muhafaza Jçin iki -----------------___., 
mp yanmaktadır. Biz hür Fransızlar ve senelerin vchameti hakkında Kanada nan Alman askeri adedi süratle çoğal- hükiimet komünist mahiyette tahripkar mi.ştir. 
milli mukavemetin ruhunu teşkil etmek da hiç kimse haya] göstermemektedir. ina'ldn ve 60000 i bulmaktadır. harekata kar§ı müşterek tetlbirleri alma- Diger bölgelerde milli müdafaa~s 
hususunda ulvi bir vazife almış ve bu Harbın bu cephesinde yalnız silahlı EVVELCE öLDURULEN DEMiR ğı, bu maksadın 1oprnklarındald komil· mahsus olan hususi knynaklar icin Ci~ 
şerefe nail olmuş bulunmaktayız. Ev- kuvvetlere mensup kimselerle değil as- MUHAFIZ ŞEFtNIN KULO nist te:kilntlannı bNtaraf etmeği ve bu hiiklimcti Japonyaya ve Japon tcba~ 
velfi dilşmanın mağlQp edilmesine işti- kcd vazife almış olan sivil halk ile de Bükreı, 30 (A.A) - Kodreanonun hususta mal\tmat teati eyleme!i teahhüt na husus) kolaylıklar göstereektir.. _ 
mk için hnrbetmek istiyoruz. Fakat şu- lemasa geçmek fırsatını bulmuş olmak- ve on üç Lejyonerin küJleri merasimle etmişlerdir. hliki.iınet umumiyet itibariyle iki J1l ~
nu da bilmek lfizımdır ki dUşmanı mağ- lığımız vazifelerimizin ifası hususunda Bükreşe nakledilmiştir. Yapılan ayinde Japonya iki memleketin teşriki mesa- lelcet arasmd~ ticarl:"li f('svik ve eze 11 

• 

10p etmek demek onu yalnız toprakla- bizlere büyiik kolaylıklar vermiş olacak- General Antoncsko, bütün nazırlar, Al- isi suretiyle komünist faaliyetlt"re kann Je mal arz ve talebini teshil ve rasY1 ~8• 
nmızdan dışarı atmak değil sikleti al- tır. Sarsılmaz bir cesaret ve mukaveme- manya, İtalya, İspanya ve jııponya dçi- müdafaayı temin için Mençıyang bölge- Iize etmek için icap eden bütün ted ııt 
tında dünyayı maddeten ve ruhan ez- te malik olduklarım dünya muvacehe- )eri de hazır bulunmuşlardır. Küller Lej- siyle şimali Çinde icap ettiği kadar kuv- lcrf alacaklardır. at 
mekte olan maddi ve manevi mevcudi- sinde ispat etmiş olan İngiliz erkekleri, yon('r har('ltctinin merkezi olan Yeşil aa- vet lüzumu kadar müddet bulunduracak- Jnponya C'ine sanayi, maliye, naklret" 
yeti imha etmek demektir. Bu muhak- kadınlan kız ve erkek çocuklanm g8r- raya konulmuştur. tır. ve ınünakalüt sahalnnnda vardım ve çııı· 
kak zaferden biz hür Fransızların çı- mekliğimlz bWm için faydalı olacaktır. Dahili vaziyet gergin olmakla bere.- Şimnli Çin ile iç Mogolistandaki Men- riki mesaide bulunacaktır. japoıı~a tiyaı 
k~ığımız mana yeni bir Fransanın . ber . Bükrette ıü~net .~crır. Şiyaai çiyangta bulunan ~u~ kaynaklara ve de malik ~lduğu mcmlek~t ~ışı ı~~ınuı-
dogmasıdır. Bu hareket dünyanın gör- menfaat hislerinden uzak fedakarlıklar mahfiller kabinenin tadilini derplf et· milli mUdafaa için Jcap eden maden kay- haklarını ıptal edc<!ek ve ımtıyaz 
müş olduğu ihtilfıllerin en büyüğüdür.. ve birbirine yardım duygulariyle meşbu melde benlevamchrlar. Yeni idamlar naklarına gelince Çin cümhuriyeti Nan- kas:ını Çine iade e<leeektir. k v• 
Saf, ulvi ve faal olarak bu mUcadeleye muazzam bir verim elde etmek istiyo- vuku bulduğu hakkmd~t!:kCI::n!olaş- kin hUkUmeti bu kaynakların iki mem~ Çin htikümeti de Çinde ya,şamn çt-
getirdiğimiz kuvvetlerin yarının maya- ruz. Fransamız •ar:n bu sayede yqıya- ımpa da iN ,.:riuun im- leket arasında sıkı bir teşriki mesai da- çalışmak arzu eden japol_l teba?~nın 
smı teakil etmesini istlvoruz. Bir aUn bilecek.Ur. kan ha..ı ............ ireslnde ID.kieaf ettlrilmesi taahbUt edil- ne girmesine müsaide eoecektir· 


