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.&lman Jat'il&naın bulundulu biltıbilen T~ bir rörünö.ş 

... 

Bi rmanya y~lunun (··A~k~;r-·;;;ı·y;i··~ı 
açılması Çınde 1 ı 

· ı k 1 d 1 Birmanya yolu sevlnÇ.e arşi an 1 nerededir, bunun 

Tokyoda bir ll aç•lmas• 
na demektir? 

mü/akat -- YAZAN -~ 
1 Emekli general 

Ingiliz sefiri dün 
Japon hariciye 
nazırile görüştü 

1 H. Emtr Erkilet . 
c.Bon Po.sta. nın askeri 

muha.rrtri 

Bu takdirde bizim de 
Romanyaya pamuk 
ihracını menetmemiz 

bekleniyor 

Bükreşteki Ticaret 
Heyetimizin Rumen 
hUkOmetine tebliği 

Bü.kre~. ll (A.A) - İyi haber 
alan mehafilden bildirildiğine göre 
Romanya hükumeti Türkiyeye pet
rol ihracıru menederııe, Türkiye hü
kiimeti de Romanyaya pamuk ihr. 
catuu durduracaktır. Ayni mehafil
de söylendiğine ıotöre Romanyada 
bulunan Türk ticaret heyeti, dün 
Rumen hükfunetine müracaat ede
rek, bundan aonra Türkiyeden pa .. 
muk mübayaaaının lineale peşin ola
rak dolarla yapılacağını bildirmiştir. 

Çini n fikri: 
Demokrasiler 

evve~a Japonyaya 
yüklenıneli! 

Londrn, 1 ı (.4.A.) - Çi.nin 
Londra büyük elçisi Kuota;§İ, bura
da yaptığı beyanatta demi~r k.i: 

Bimuuıya yolunun yeniden açı
lacağı ha'kkmda Çörçilin yapmış ol
duğu beyanat, Çini ve Çinin bütün 
dostlannı memnun etmi§tir. 

Bir temizlik amelesi 100, bir arzuhalci 
50, bir fotoğrafcı 35, bir memur 20 

milyon olmamızı istiyorlar ? 

20 İlk.te.,rinde bütün mem.lekette cuklu ailelere esaslı surette yardım 
nüfus sayımı yapılacaktır. Bu mü - etmeliyiz.• 
nasebetıe en küçü~üzden en bü - e VllAyet karşısında 26 sayılı ya
Yiitfımlize kadar hepimiz bu saymı.ın zıhanede arzuhalcl Hakkı Okan: 
t.&hmlnlcrile m~ bulunmııktayız. •- 50 milyon olmamızı isteiim.Çok 

Ayni zamanda her vatandaş yeni 9QCuklu muhtaç anelere ynrdım et -
sayımda nüfusumuzun rakıı.mla ifa- mcliylz, do~um hastanelerının artırıl
desinin yüksek olması temennlsini t.a- mnsı da faydalı olur.ı. 
şımaktadır. e Tarlab~ında Mimar caddesin-

Bu arzu bizi halkla temasa sevket- de 3 sayılı evde Cevad Çctinalp: 
tl. Bir muharririmlz muhtelif kimse- •- 50 - 60 milyon olmalıyız. Ço _ 
ler le görüştü ve kendilerine şu suali ~almamız için metres hayatının or
sordu: t.:ıdan kaldırılması l~ır. Çünkü; 

•- Ntifwıumuzun ne kadar olma- gayri meşru baynt yaşıyan çl!Uer, 
sını istiYQrsunuz ve artması iç.in ne birçok sebebierin teslrlnde kalarak 
glbi tavsiyelerde ıbulunur.sunuz?. çocuk yapmıyorlar .. Bir de bekıirlar

Aldığımız cevabıarı aynen yazıyo- dan vergi alınması tasavvurunu kuv-
ruz: veden !ile çıkarmalıyız .• 
e C~alotuunda Emniyet Sa.ndtgı e Belediye temlzHk işleri amele -

kar§ı.sında 41 sayılı dük.kanda foto~- sinden Yusuf Yangıno~lu: 
rafçı Bedri CO§kuner: •- Bayını bu da sorulur mu? ... Ma.. 
•- 35 milyon olmalıyız. NUfusumu- dem yazıyorsun, 100 milyon olalur 

zu arttırmak için de fakir ve çok ÇO- diye yaz.. <Devamı 2 nci sayfada) 

Çukurovadan 150 bin 
balya pamuk satıyoruz 

Bu suretle Adana pamuklannın yüzde seksen 
beşi ihrac edilmiş olacak 

Japonya Çinde o derece ümidsiz 
bir tarzda batrn.ış bulunmaktadır ki 
bu memleket, ne kendisi için, ne de 
Mihver ~rikleri için Uzak~arkta ve 
yahud diğer bir yerde müeasir dal'
beler VUJ"acak vaziyette değilcür. 

Kuotaişi, demokraailerin progra- Adana (Huauai) - Adana pa - Adana pamuklarının yüzde seksen 
mliklarmdan 150,000 balyanın Ro- beşi aatılmıı demektir. 

mı nın evvela Japonya {§ini bitirmek m anya, Macarı· •tan ve İsvt'çreye •a _ B Çuk 'f • · · · f olınaemı ileri aürmü• ve demi ... ir ki: w .. u aene urova çı tçısı ıyı iat-
Japonya, kara v; hava ku~etle- tılmaaına hükumetimizce müsaade lar aayeainde borçlarını kısmen öde

ri Çinde çok geniş bir sahaya tak.. edilmiştir. mit ve gelecek mahsul yılı için daha 
aim edilmiş bulunan, mali ve ekono- Bu partinin ihracı için hazırlık - geni-f ekim sahası haz.ırlamıya ba~la-
mik gelirleri azalmıf olan ve halkı _la_r_a_b_a_ş_Ia_mn_ı_,tı_r_. _B_u_v_a_zi_y_et_e_g_o_·r_e_m_ı,_tı_r_. ----------

Mecidiyeköyünde 
esrarlı bir hidise 

İki kişi kaçmakta olan bir şahsın arkasından 

harbden bıkmış bulunan Japonya. 
Mihver zincirinin en zayıf halkasını 
teş.lcil etmektedir. 

Japon Harici.ye 
Naz1r1: 

"Berlin pakt1 sulh ateş ettiler, sonra da kendisini 
otomobille meçhul bir semte kaçırdılar 

Evvelki aeee geç vakit Mecidi - geU,ken, Belediye •""'i' önlednde paktldir" diyor 
ycıköyünde garib ve o nisbette de eı~- peyda oluveren üç meçhul tahıstan Tokyo, ll (A.A.) -Japon ha-
rarengiz bir va k' a cereyan etmiştir. birinin .üratle arkadaşlannın ya - ıriciye nazırı Matwoka, üç tauflı 

Mecidiycıköyünde oturan bir zat nından aynlarak Büyükdere istıka - pakttan bahsetmiş ve demittir ki: 
beraberinde bir de kadın olduğu metin.e doğıu kotmakta olduğunu Üç taraflı pakt, Amerika Birleşik 
halde evvelki gece geç vakit Şi~liye {Devamı 3 üncü sayfada) devletleri aleyhme olmak maksadile 
------=--~----------_......, ______ __: _ ___;:.___ aktedilmi, değildir. Açıkça söyle-

H t t ı b d rnek IA.zmı gelirııe, bu paktın ikid-a ay Pe ro Sa asın a leri, aureti hususiyede Amerika Bir-

~e:! ~=J~:t~~:::f büt~:e~iğu;'':t 
letlerin Avrupa harbine sürüklen.
mcmelerini veyahud Çin hadiseat 
veya ba~a bir sebeb dolayısile Ja
ponya ile ihtilafa girmemeemi sam~ 
mi surette aTZU etmi~lerdir. İnaani
yet üzerine müthi, bir felaket geti
rebilecek olan böyle bir ihtimal, ne-
ticeleri düşi}nehi!ecek herkeai titret
mek için kafidir. Yani, bir tek hü
küm ile, Berlin paktı, bir aulh paJO.. 
tıdrr. 

Berlindeki Amerika 
maslahatguzarl geri 

dönmiyecektir 
V aPngton. 11 ( A.A.) - Ame

rikan hariciy-e :-tezaretile .ietiprede 
bulunmalt üzere Vaşingtona çağnl
mıt olan Aımerikanın Berlin maala
batPan Al.xaııdre Kirk·in. SeTline 

Ortamekteb ve liselerde 
uornımemiş kalabalık 
Baı arnıllarda talebe adedi 10 • 80 i lluldu, talebe 

uelileri tiluiyet ediyorlar 

Mekteblcrde byıd "e bbal ıuaunel.esi 
Bu yıl ~hrimizdeki orta okul ve fakat bu şubeler de ihtiyaca kafi 

liaelere geçen yıllara nisbetle çok gelmerni~tir. 
fazla talebe akın etmektedir. Esaaen bir kıstm okullarda bina 

Resmi kayıd muamelesi Eylulün vaziyeti müaaid olmadığıııdan yeni 
2 7 sinde bittiği ve okullar bir T c:1- şube açılamamakta, sınıflar çok ka
rinievvekle tedrisata ba~ladıklan Iabalık olmaktadır. Birçok orta o-
halde talebe akınının sonu alınma- kul ve Jiselerde tnlebe nd edi 70.80 i 
mı~. geçen ınruflar bulunmaktadır. Bu 

Şehrimizde bu }'ll yeni mekteb vaziyette talebe velileri bu kadar 
açılmadığı içjn, müracaat eden tale- lcalabalık sınıflarda çocuklarının iyi 
be semtlerine gÖre en yakın lise ve yetişemiyeceğini " " sene sonunda 
orta okullara verilmektedir. Ders imtihanlarda muvalfnkiyetsizlik o -
yılı baımcJa lise ve orta okullarda lacaKının tabü bulunacaiını Ueri 
kaydolwıaa talebe mikciaıma 
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SON POSTA 

Yazan: Ercümend Ekrem TaJu 
- V ercceğiın. oğlan 1 Aınma da lada. llhzada eehine indirdi. 

arsız şeymişsin, ha ı İti anlamadan - Cepellczt 1 
avuç açıyorsun. - O d ne demek) 

- Ayıb mı, dede &mt"..a) Bugün- - Arabea.. ten anlamaz.aın, d• 
kü günde, sen bilem peıin aha ta de amca ı 
edlyonun. Bakkal, onwı yüzline tenı ten 

Çocuk, bu kendi mantığını pek b.ktı. Koynunda.n, InAhud mektubu 
kuvvetli bulmuş olacnk ki. ~cmnli çıkardı, elindGD brrakmıyarak, tem
gurunından, yere tükürdü. &yağı bihlmin.e geçti: 
vukit olsa, nezafet hususunda pek - Bonn 'bak! dedi: bumdan, 
titiz olan dede, onu muhakkak. ki yub.nya, l..ilcdiye, oradan da Ko .. 
pataklardı. Bu •der, çıkıın old~ kaya doğru çıkaran. Nalband Ali 
ğundan görmemezliğe geldi. T e.zga- ıtğanm diikkh!Da biliyor musull) 
hm önündeki ufuk para çekmecesini Bir tarafmda da nrpa. kepek. aatı
çekti, içinden bir Sultan Mahmud yor, h ni) 
altılığı aldı, oğlanıı uzattı. Oilan cin cfbi idi. Mnlınkkak. ~i 

- Önce çu1'\u al 1 yobn, Bapm yuknn. ap-

sürü verirsin. 
İsmail bu kanıınkarışık manev'

ranm içinden çıkamadı. 



SON POSTA 

elgr Telef'ou Ve elsiz llaber 
'ihra C edilecek Çekirdeksiz' ~~e' Manştaki Alman ~ Romanya harice 

<~ tarata ı ind sayfadal k n n ı h kk d Amerikanın şimdi top mevzileri petrol ihraCini 

Askeri 
vaziyat 

t~":.~.;.~, he;-'!!:~ter~~ UrU u.Z m er a ID a harbe girmesini neden bomba yağmuruna men mi edecek? 
~~~Ma düşmekten aakı~ i- rı·caret Voka ot• . ka Ingiltere için faydalı 1 t Id Bükreş 10 (A.A.)- Reuter: ~ t:n)~haT~r:a~:m~~ı: ij Ü ını ı rarı bulmuyorlar? u u u.. Romo.nyanın, Almanyanın teşviki 
t • .>;-Çek'in harb ve bülcumet mer- Londra 10 <A.A.) - Hava ve dahi- le, İtıilya ve Almanya hariç olmak 
~":ti 

1 
Yazan: Selim Ragıp Em et; U emntyet neznretlerinin teblil'ôi: zere bütün yabancı memleket! ere 

clu" 0 an, Çung-King' e aevkolun - t> ttıaiU Binnanya yoh.mun kapatıl _ Aıık.ara 1 O {Husus!) _ Ozüm tır. Bu karann tatbikine ı 5 gün illetler Cemiyetinden aynl- Bugün ,!iiişınnn tnyyarelert, Kent ve rol ihracını menetmek üzere old 
te ~a muvafakat etmiştir. Jngihe- ilrraeabrun mürakabesine dair ni _ aonra başlanacaktır. dıktan sonra siyaset harita- s_u.ssex kontluklnrma ve Tn.ymis nch- na dair ~ayialar dolaşmakta ise 
ltı"~d nıuvafakati yaparken ayni za- zamuameye müsteniden çekirdeksiz Bıından başka ayni Vekaletçe sından da bir nebze uzakla§mış gö- rı halkinde sahil §Chirlcr üzerine s iynsi mahfellcrde böyle bir ·te<ıibiriıll 
li -Y.ııo ~ Japonyarun Çinle, diploma- kuru üzüm lwtu ve torbalarının ü - çekird&siz ~uru üzüm nizamname- lrünen Japonya, aon üç taraflı Be~ birçok hücumlar yapmıştır. Londra- Türkiye ile aldedilen ticaret anıaş:mlll" 
~~ lı~. bak ve adalete dayah bir zerine içinde bulunan safi üzüm sine eklenen maddeye müsteniden hı paktı münasebetile tekrar eski nın bir kısmına da birkaç bomba a- sının da feshine sebeb olacağı ve 
t SUreti bulmasma yar_.ı tt·-· tel bohraru ortadan kalkıncıya ka - vaziyetine rücu etmi§ oluyor. Maa- tılmı.şt.ır. Hasar azdır. Ölü ve yaralı buki bu anlaşma ile Romanvnnm 
~ll.ııid· rı m e ıgıne miltdanm gösteren raltam ve ~n - fih J d dır ,J•• ~~~• ı. Fakat Japonya Çinle uyu _ _J L__tııla dar tatbik edilmek üzere ihraç edi- ~a .apon~a için ~imdilik alem- a az " · . muk gıbi pek ziyade ihtiyacı olaıı 
)~l Yerde Almanya V(' lta}ye ilo re~:~~rin .ıı;;u ra kızgın prese ii le~ lecek çekirdeksiz kuru üzümleri ha- ~m~lhbır Pl olıtr.ca Otakib edtmek mev- nı:~ut~. 4 düşman tayyaresi düşü - maddeler mukabilinde petrol verme.. 
ittUı ngilterenin iki bag düşmanile len ile, torbalara boya ile yazılması vi kutularm tek tel ile sanlmasına zuu a s o amaz.. nun ı§ poüti - ş ur. Avcı tayyarelerimlzden 4 ~i tnahhftd etmiş bu1undu~ bilh 

a'lt akdetti. Tıcaret VekA.letince k.a.rarlaıtmlnut- m\Uaade edilmittir. ka~n ?aha ziyade A.ııyai mahiyeti tanesi kayıbdır. Fakat bunlardan blr kO(Ydedllmekted.ir. u assa 
Bu "t 'f J ---------------------~------- hruzdır. Japonyanın en büyük Av-- tanesınin pilotu kurtulmuştur. 

le ı h ak ngiltereyi Amerika i - • . en Blrmanya ol 1 a Dü B ; d ö u d k rupa veya Amerika devletleri dere - MaDJ sahilleri.-ıde ~tn b•aon ffi("llelcleri halledeTek, y unun açi m SI n B gra n n an as er cesinde askeri kudret sahibi oldu - LoD<lıa 10 (A.A.) - Alman uzun 
~ ·bır ~birliği yapmağn aevketti. ç· d · 1 k 1 d d 1 6 Al • ğunda şüphe yokhır. Kemmiyctten menzflll top.Iar.ının bom:ba.rdımanın _ 
n~' irlifinin tabü bir netiee.i ere ın 8 S8YinÇ 8 arŞI an 1 O U man Yapuru geçti ziyade .tceyfiyet itibarile büyük .k""" dan bıraa sonra ingiliz hava kuvvet-
ol. llnya yolunu tekrar açmak ol - ·J . .. ~ (BD.§ tarafı ı inci sayfada) (Bq tarafı ı inci sayfada) meti haiz olan ordusu, seksen milyo- lerine mew>u.b büyük filolar, bu top 

Manştaki motörbot 
filosu imha edildi 

ni tekrar açılması hnkk:mda İngilterenin muhtelif noktalarda Romnnyaya ve nu bulan nüfusuna nisbet edilirae mevzileri uzerine muazzam bir hü _ 
~ta tınanya veyahad Burma Hin - ald~ tnrarın bahi.s mevzuu edildiği ezcümle Bnnat ve Rumen Transil _ d lDl bir mikdar arzeder. Demek ki cum yaparak bu menileri bomba yağ Londra 1 O (AA.) - Nevyoıi 
lıı'u 7 r~anc nehri membaınm de>- ~Ilmiştir. vanyaama girdikleırini gösteren de- bu oro'unun daha ziyade büyültül- muruna tutnıuşlardır. Ayni znmanda Times gazetesinin Lizbon muhabiri 
~letid~ aylanndaki İn~liz Hind e- Şanchayda aevinç Iiiler çoğalmaktadır. Muntazam Al- mcsi imkfmla.n pek fazladır. Calais ii2Jerine de bir hücum yapıl _ §Unlan yazmaktadır: 
~~a R Ehmun merkezı olMJ Mon- Şangbay 10 (A.A.) - Birma.nya yo... man :kıt'aJan timdi Tam~ıvar civa - * m.ı.ştlr. Bir telgraf, Touquct ve Bouloııne 
~liıe' a.ngun Jimanma blr demir - lunnn tekrar açı..kl~ hakkında. Çör- nn.cla bulunmakta ve Cuma ıı:unu Yalnız Avrupa e! karı umumyiesi 40 nahiye bombalandı civannda CTes nehrinin mnnsabıncla 
~~ ~eycenubi Çin.in mübim bir çll'in ya.ptı!;ı beyanat iburada bararet- mahdud miktarda motörlii kıt'niann değil, bizzat Japon halkı da, kendi Londra 1 O (AA.) - Londra toplannuş olan motorbol filosumm 
~ır.~ ~~Nan' a da §Ose ile bağ- le .tnrşıJannuştır. Gazetelerin hepsi muvasalatı beklenmektedir. Dün memlelc.et~erilc Amerika arasında nuntakasının 40 nahiyesi, 9/1 O İlk- tamamen imha edilmiş olduğunu ve 
~ tne:x{"ı. zamanda Şang-Kay--Çe.- beyo.na.ta en iyi yerlerin.l tahsis etnıiŞ.. öğleden sonra Ara d' dan gelen biT er, geç bır har b çıkabileceğini her te§rin gecesi bombardıman edilmi"" insanca büyük zayiat olduğunu bil-
t tQ~b ezı Çung-King' e bir toııe i- lerdlr. çok Alman askeri Tamavardan geç- zaman galib bir ihtimal olarak ka _ tir. dir:mektedir. Havre limanı o kadar 
~ Hind~çt .b?l.u'?an Yuı..n-~a,';' F~n - Bhangha.i Evening Post Amerikan miştir. bul etmiştir. Bu ihtimalin şimdiye Alman tebliği büyük .hasara uğramıştır ki, limanı 
':lttlun . ınısının merıı.:ezı nanoı ve guetcsi, yolun tekrar açılınası ve A- HükUnıet tarafından neJtedilen kadar tahakkuk edeınemi~ olması, Berlin 10 (A.A.) _ Alınan başlm _ tekrar ınşa etmek scnelerc muhtaç 
~ıı. d l~anı Hay - Föng aralann- merikanın aldığı ihtiyat tedbirleri resmi tebliğde, es-k.i hnriciye -nazırı Japo-nyanın iktriaden Arnerikaya ma.nd~ tcbli~: bul~nmaktadır. Fransanın süratle 
~~~~e~~~.olu ir_!ibatı vardır. ~u se- İngiltere ve Amerikanın Jnponya L Tituleskonun Romanyada kı hali na,.. muh:aç . vaziye~te kalmış olmasın _ Dün sabahın ilk saatlerinden gün tesl.ım o_lma~ın~ ~akib eden sevinç 
"l!J~ri J u tu n dogu ve cenub Çin sa- le he.sab görme~e hazır olduklarını zrr vnziyete karşı siyasi mahiyette dan ilen gelmşıtir. batınczya kadar İngtliz payıtahtına Y~rı~.e F.dı. gıttı~çe artmakta olan 
~ıı. al aponlar urafmdan i,gal nl- isbat ett.l.ği tila"indcdir. bir hattı hareket ittihaz niyetinı<k Fakat Çinde temin eylediği ge _ tevcih edilen bilml.sll mukabele hü _ bır umıdsızük kaım olmuııtur. 
1\..ong ~~ olmaSJna ve Hongı- Changhııi Japon mntbuatı, Çine gi- olduğu teknö edilmektdir. niş ticari ve sınai imkanlarla bu ih- cuınlanna hn.fif ve ağır muho.rebc 
Ç~ il :ı.'~ıliz müstahkem limanının den Birinanya yolunun ebcmmiyetinl Almanyanın doğu-cenuh Avru _ tiyacı hertaraf etmiye muvaHak ol- tayyarelerimiz fasıla.sız olarak devam 
lrıi]e k ·.ara muvıısalaııı da torna - a.zalt.makta ve bu yolun Çinden ko _ pasmda almak tasavvurunda old~ muş gibidir. Fakat bir taraftan ser-- etmişlerolr. 
~~-l(~hniş bulunmasına roğmen layhkla bambardmıan edllebileec~ini ğu tedbirler ne olursa olsun hadi _ besti kazanması, onu, Amerika lle Bu hücumlnr biter bitmez ağır mu 
~~l.~Y-Çel:, Fransa, Ingiltere ve beyan etmektedlı1er. selerin ani bir istihnle göstermesi ihtilafa ginniyc sihüklemektedir. harebe tayyarelerinin gece 

1

hücumln... 
b cıııg·-nın yardımlaTil gerek Hay- Amerikalılar Şanghayı teritediyorlar pek nz ihtimal dahilindedir. Çü nk~ Çi~de elde ettiği hCT kazanç n b~Ja.m~ ve 10 uncu Tış-in s=ı.ba _ 
'\11.~ (ynni. ~indiçini) . ve arerek Şanghay 1 O (AA) __ Royter: Bem ı O (AA.) - Stefani bil- Arnenka ıle aramnı açmaktadır ki hma kadar sümıü.şt,ür. Times kav _ 
~letd (~tıru Bırma) yolile ~ do- Şanghaydak.i Amen"kan koruıol()too diriyor: bunun neticesi de Pasifik davasım sinde bu1unan doklar vıı.hlm hıısarn 
~ Ja en ıhtiyaçlannı tesviye ede _ aunuo yahnda resmi bir tebliğ neş- Londnıdan haber almdığına gö _ ve ihtilafuu meydana çıkarmakta - maruz kalmıştır. 
'tttıtll\f~7lara karp mukavemet ve rederek Şanghay bölgesinde bulu _ re, 24 saattenberi İngiltere ile Ro- dır. Denizde tahminen 400 tonluk 
~ ~ a ~ devam edebili}•ordu. nan .300 Aanerikalıya müstacel iş _ manyanın diplomatik münasebetleri . Maamafih bugün için Japonyanın bir düşman ticaret gemisinin orta -
~lfrı. ;\tn. ıçin Japonlar, birkaç ay _ leri olmadığJ takdirde Çinden ay - çok nazik bir safhaya girmiş bulun- ıster askeri bak~dan, isterse siyasi !IJ'Ila birkaç bomba isabet etmiştir. 
tıı}ı~;ruH~ransanın mağlubiyetin _ nlmağa davet ocleceği büdirilmek- maktadır. Londranın siyasi meha - bak~mdnv~ Amenka_ya karşı ne ya- Gemi alevler içinde durmuş ve bat-
~~ ~d ındiçmi'nin ~imalini itı _ tedir. filinde, Romıınyanın badema Ingil- pnbıle~egı _ eh:mmı~e~le sorulmak mağa ba~lamıştır. t oıll:ek humdan Çine yapılmak- Berlin. 1 O {A.A.) - Stefani: tereye düşman olarak telakki edil - gercktır. Çu~u. ?er ıkı memleket a- Bir denizaltı cem an 7000 ton 
~~~ .., &ev,~iynb durdurmak. iste _ Beriinin &iyasi mehafilinin müta - mesi lii.zım geldiği söy]enmektt"drr. rasında ~ır ıhtılaf mevzuu olarak. hacminde iki düşman ticaret gemisi 
...._ttirı~ ;ı:ıetıcede, V"lfi Fran5ız hüku lealanna göre, Birmanyn yolunu Dün Londrada, Bükreş ile diplo .. y~hıız Çin vardır. $ayed bu yüzden batmnıFtT. 
~rıl'a "Zerinde tazyik yapan Al - Çan-Kayı-Şek'in ııil5.h münakalii.tı - matik münasebetlerin katedilme.:ıi b~r harb çıkacak olursa ancak Fili- Gece düşman tayyarelen tarnfın
""ı-ta~ a.:Yesinde. bu erneHerine no. açmakla Ingiltere, Çin - Japon ihtimallerinden bahsedilmekte idi. pın .~dalan etrafında tl'"ffierküz e - dan garbi Almanya ve işgal altın -
"'"cl ı.nıuY olabildiler. Bitkaç gün ınücadiele.si hakkında defaatla ilan Sabık Run:ıen hnriciye nazırı debı!ır. Esasen haritaya bir göz a - da bulunan mıntakalarn atılan bom 
~tılrı J..8 Yföng'e çıkarak Hanoiye e~. olduğu ~ita4raflığı~, otoma- Romaya gitti · tıldıgı zaman bu ndalar grupunun balann yapbğı maddi hasar süratle 

tltı,t-,ı "Pon kıt' alannın lll anda b"k brr SUTette ihlal etmiş bulun - Bükreş 1 O (AA.) - D. N. B.: J~po~ya i.çin nasıl büyük bir ehem- tamir edilmiştir. Birkaç mesken tah-
~tlı:tir nn Yolunda olmalan muhte- maktadu. BLikreş siyasi mnhfellerindcn öğ- Jrruyetı h~l obl~lpğu g:irülür. Çünkü rib edilmiştir. At~ alan bir çiftlik 
<ıill.d. · J:'a.lcat b k • l Rmya, Çin ve Holandaıım renilcliğine göre, sabık haneiye na- ap~ya le ır hnrb ~uunda A-; kül olmuştur. Dü"'man dün 10 tay-
~ ı~·· • u ıt a ann, Frnnsız vaziyetl • zın Manoilesco ve orta elçi Valer menkanın bu adalan hımaye etmesı yaresini kaybetmi, tir Alman tay 
t~~ Ce~ sınb in hodudunu aşar ~ - Lo d 10 (A A en) R Pop, Transil vanyanın bir kısmmın mü~küldür. Amerika vapurlannın yerelerinden dürdü li~lerine do'"nmc~ 
~ t)e ~ i Çin orousu ile muha - A n Ta . .d 7 . ?yter: M . d "" d b k r'N oaşlarnalan b tl 'Yllm Kamarasın a nanc.ıye ne- acaristana terkinden doğo.n ve bu yenı unya an u mınta aya on beş nüşlerdir. 
t\~th~llrı'a "Varnıal ve ~ lsü~krle e zareti parlamento mÜ.StCFln But _ mıntakada oturan Ru.men halkını a- günde, tayyerelerin de, behcr mer- -------
~ıı ....... ,1 tnuhtemeld~nmHglubı; ı.., Jete lerden şu sual aorulmuştur: lakadar ocl«ı bazı meselelerin ve hale 3A000-3500 kilometre olmak ü- Mareşal Peten Fransa·un 
~ it ı· rr. 0 uıu a- p ·fik J ·ı· A ik güçlüklerin müzakeresi için, Roma- zere merikadan f'ilipine üç haln'-'r .. a lta y N . - ası te ngı ız - men an 1 d b Idi h · 1 • (" • 1 tl 
~c:ıtu..ı• ı un- an mevkiıne ka- 0 J_!_l!W• b h 0 d "b" t kk• ya hareket edeceklerdir. e e vnra i rkleri diişünülecek o - arıc. sıyase 1111 an a ı 
t. ı. •u ~e.. B· Ç K. ~ oınıgı a mn e ne gı ı em· ·ı - ı b. h b d h l (l~ ıı;;al&tı le '.se ırma- un~ .ı~g ler elde edilmiştir, Rw, Çin ve H()too uraa ır ar anın a isso una bile-
~~~ ro~esıtemex. Onun ~~ın ıanda hüktimetleri iş birliw yap - Ortarnektab ve liselerde cok zotlukınr kendilifdnden anıa -
~t.\'iı >"~lunu kteeknır açılması, Hıll'- makta. m. rdır veya. hud. bu. h. üktimet-. sılır. Bu sebeble bir Japon - Ameri-
lıı 

6 
~u·iil :ımek-le $:ı.ng-KaY" ]eTle ıetı"are edılmıt m.ıdir, §Arkı görülmemiş ltalabahk ka harbinde Amerika donanmasınm, 

~·.llıid --ı vn:ı:ıyete sokacaklan - Holan.da Hindistanı için bir Ame _ bh kal""ıla~ma ile .Tapon donanma-
"'ll~ "'CCen J _,_ nk (Sa, tnrafı 1 inci sayfada) sm kl · b d. p ·r k )~"'"ı" ~~ '\7'- .. ..._. apollllln i i"an hEir- rikan himayesi ilıtimali mevcud mu- ı w:a asmıya ıc ar c ıp ası i ·•ı "''"•"ıı L Orta okul ve liselerden ekeerisi h ı__,__· t' · 1 1 b 1 ı... ll:tili .. 

1
_ ~ ve ou .sebehle bu dıur) "Krmıye ını e e a ması ve öy ece 

ı..:•rı ~• ... ._a- da b . J yeni talebe alabilecek bir vaziyette Fı"üpı·nlcn· ta V k k ;•ııı,., •vııh,er •unn n en apon - But1er, fU cevabı venniştir: nrnız.a ugrama tn n ur-
k".~""!\tlilrı,.,~ ~.evletlerile vaki olan Dost hükUmetlerle mü<>+erek olmadıklanndan müracaat edenle- tnrma!ll lô.zrmdır. Aksi takdirde Ja-
' t .... tnük el 9 ' ri kaydedememekte.. bunlar maarif po b d 1 ) · h b "·~~il •t • emm bir 'IIluka - menfaat meseleleri üzerinde tem~ nya u a n arn yer eşır ve ar , 
h.. v . ... ...,., ti 1 müdürlüğüne baş vurmaktadırlar. onda h ıı· ·· k'"] b' f cn~~~~t ..... ~ r. larm ehemıniyeti, ngiliz hükume - 1 n sonra a 1 ::nu" u ır mr.sa e 

:ı Ye · b E.zcümle stanbul erkek, Vefa er - muadel s· 1 k ·· · 1 · ·d 
) t ~·ıc ••

1 
... 1.nı ir mukabel•yı' .ı._ tı· tarafından tam manaırile ta1· ...ı~r 1 c 

1 0 
ara muzının eşır gı er. 

y ... oo::. ıtc.ı kek, Kabntnş etitek ve stanbul kız Bu • h d I 1 llı..ıl tı-.•• al ı Amerika, ., .. imdi Sov- ed'ilme_k_t~_d_iT_. ------ ıse-, er şey en evve ngiltere -, ~ ~.Y., 
1 

liııelerinde vaziyet böyledir. İs - ni 1 h. 1 ki Am ..!"!_ ~ı,.. t h ...... rl~ tn~zakerelere .,;n• - n a ey ıne o ur eruıoa cüm-
• , .. ._. .. - ••·-v B 1 d d Al tanbul erkek lisesinin tnlebe mevcu- h · · edi . d n_ "'' ~t.i.ıtııa .. t .. ı· rnagn ba•lamıs.tır. Ay- U gar Or U SUn a man urrcıs:ı naınz enn C'n oay w il -·• .. t 1 Y du 1 SOO, Vefa lisesinin mevcudu ı.• d kl d b ~ ı e er b li b . • "KI e son nutu · nrın an irinde 
~ ~!"çi \lyu ea yen u ıkı dev b" tl • b 1 d "" 1 000 i bulmuşhır ki bu mektebler buna i•aTet etmelctedir. 
~ )'cıı!tt\ı:r Şlııa)ıı.n kadar güç bir za 1 en u un ugu ,imdiye kadar hiç bir sene bu kadar ................................ . 
~~ d~~ilo~eft~t nihayet bir Azne- tekzib ediliyor kalLabahkl olmamışlardır. Ahhis,arda ................ _. 

~ı elir. usya anlaşma .. mu- ise er içinde yalnız Taksim li - Af f •• k • 
Sofya 1 O (A.A) - Royter: sesinde yer bulunmaktadır. a Ur gfın Ü 
Bu}gnT orduaunda Alman zabit - Maarif müdürlüğii hergün müra - Akhisar 10 (A.A) - Atatürklin Ak-

lerinin muallim olarak bulunduklan caat eden birçok talcbeyi açıkta b.. hl.sara gelişlerinin yıldönümü olan 
hakkındalti haberler resmen tdtz:ih mkmarnağa ve bunları mevcud rnek bugftn kasnbamızda coşkun tczahür-
~ilmektedir. teblere tevzi etmeğe çalışmaktadır. lerle kutlulanmı.ştır. 

(Baştar.ıfı 1 Inci s:ıyfada) 

Yeni reJim, yalnı.z kendisini gözö
nünde tutnuyarak enternasyonal 1ş 

birliğine vannnk için kendi hudud _ 
larmı a.,an hnkikl ıı:nill iyet.pervcrUği 

şeref mevkiine çıkaracaktır. 

Fransa. bu iş birliğini, bütün kom 
şularile, her sahada aramnğn hnzıl'
dır. Esruıen şu cihet mallımdur ki 
AVTUpanın ve dünyanm siyasi hari
tallı her ne olursa olsun, mazide bu 
derece ehemmiyetsiz surette üze -
rinde durulan Fransız - Alman mü
nasebetleri meselesi, ist.ıtbali tayin
de devam edecektir. 

Filhaldka, Almanya, silahlanmı
za ka~ kazandığı zaferden sonra, 
bir an'anevi tahakküm sulhü ile bir 
yeyyeni i1 birliği , sulhü aTıwndnn. 
biriııirü tercih edebilir. 

Zaferine hakim olmayı bilecek 
galib ka111JS1nda, biz de mağlubi ... 
yerimize hakim olacağız. 

Sovyetlerin Almanyaya 
geçen Leh topraklarım 

istediği asılsız 
Moskova ı O (A.A) -Tas 
Yabancı matbuat ve ezcümle 

Daily Tel egra ph ve Moming Po.t 
gazetelerilc United Press ajansı ve 
Vradini ismindeki Yunnn gaı:e-tesi 
zaman zaman haberler :ne-şrederek 
Sovyet büklımetinin Almanyaya gcc-
çen eski Polonya bölgelerini Alman 
hükumetinden istediğini ve bu hu
susta iki memleket arnSlnda müza -
kereler cereyan etmekte olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Tas ajansı bütün bu haberlerin 
hakiknte kat' iyen uygun olmadığını 
ve tahn"k maksadile yapılmış uydur
ma şeyler olduğunu bildirrneğe me> 
zundur. 

Mecidiyeköyünde 
esrarlı bir hadise 

( Bq tarafı 1 inci sayfada) 
ve diğer iki kipnin de bu adamın 
peşine düştüklerint görmüşlerdir. 

Bir müddet devam eden bu takib 
esnaıunda öndekinc yetişemiyecek -
lerini anlıyan bu iki l:i,id en bir ta -
nesi tabancasım çıkarmış ve sürat
le kaçmakta olan şahsın uzerine bit 
kaç el ııteş etmiştir. 

Arkasından atılan bu siliı.h üze
rine kaçmakta olan meçhul adam 
olduğu yerde durmuş ve diğetleri 
de bu suretle kendisine yefşcrck o
nu yakalamışlar ve o sırada oradan 
geçmekte olan bir otomobile atlı -
yarak hep birlikte Büyükdere isti -
kametine doğru yollanmışlardır . 

Gözlerinin önünde ccreyan eden 
bu müphem ve o nisbette de esra -
rengiz vak'anın korku ve hcyeca -
nile kendilerini zorlukla $i~li kara -
koluna atabilen Meddiyeköylü zat
la yanındaki bayan mescleyi zabı -
taya anlatmşılardır. 

Zabıta bu meçhul adamlarla biD
dikleri otomobili ehemmiyetle ara
maktadır. 

derin bir aükuta boRuldu. s:Iviya 
Selbi, iki adama ayrı ayn bakarak 
nihayet titrek bir sesle (Keene) ye 
aordo: 

s~zden ricam şudur: Eğer bazı ke -
şıflerde bulunacak olursanız ve bun 
lan ortaya çıkaramasanız bile bana 
haber vermek zahmetine katlanınız. 
Çünkü buna çok ıhtiyncım var. Be-

Büyük Türk Şairi F U Z U L f 'nin Ölmez eseri 

aaldeden: Behçet Safa 

- Sahi mn Acaba bir muhar -
rir olan kard~inizin bu eski Yunan 
muharriri ve tairi hakkında ne dü -
şündüğünü hatnlar mısınız} Bir fik· 
ri var mı id[" Acaba kitabianndan 
birini ötekine tercih etmiş midir? 

- Kitabianndan mı} dediniz. 
Fakııt zannederim ki Homerin za -
ten topu topu iki eseri vardır ... Du
run bnkayım. Neydi onlar) Ha, 
İlynd ile Odise. Galiba bir gün ba
na llyad'ın Odixden daha az sıkıcı 
olduğunu da söylemişti. Hatta bir 
gün de: «$unları bir kere daha o -
komak istiyorum. ,Bakalım, hük -
mürnde ısrar edecek miyim?\) de -
miJt;i. 

.Sil-ri)oa Selbi ...... 

- Mösyö Keene... Acaba aize 
verdiğim malumat işinize yaraya -
cak mı? Fakat hu tahilatın ne işi -
nize yarayacağını da anlıyamıyo -
rum doğrusu ... 

- Hııkikııten madam, liitfetti -
ğiniz izahattan nasıl istifade edece
ğimizi biz de bilmiyoruz. Onun 
için aize kafi bir şey ııöyliyemeyiz. 
Bununla beraber eğer bu müthiş 
muadeleyi halledersek hiç şüphe 
yok ki bu hususta sizin çok hizme
tiniz aebektmiş olacaktır. 

Basset"nin hemşiresi bu sö.:r.leıin 
mutad nezak,.t sözleıin8en ibaret 
olduğunu bilerek katilin bulunması 
husuııunda hiç bir iimid mevcud ol
madığı zehabına düştü; fakat der -
hal kendini toplıya:-ak: 

- Sizi bazı lüzumsuı: suallerle 
meşgul etmek istemem. Bu mesde -
nin arkaııında yalnız beni değil, bü
tün Ingiliz memleketini alakadar e -

ni minnettar ede:-siniz. · 
Şef ayağa kalktı ve o cevab ver

di: 

- Size vadediyorum madam. 
bir Jey öğrenir öğrenmez sizi habe~ 
dar ederim. 

Madam Silviyanın evinden ayrıl
~ıktan aonm, uzun müddet, şehrin 
ta ortasına gelinceye kadar ikisi de 
ağzını açmat.lı. 

Nihayet tef dayanamadı, şu au
aü sordu: 

- Allah aş'kına Keene, hepsi iyi 
hoş amma •. şu adi bahsi açmaya ne 
lüzum vardı? 

Öteki ccvab vermeden evvel, 
zihnini toplamaya lüzum görmüş 
gibi durdu ve ona baktı; sonra: 

- Hiç. dedi. Belki hiç lüzum 
yoktu, belki çok lüzum vardı. 

Şef, emi çekilerek. güldüiünü 

LEYL.i. ile M:ECNUN 
En kıymetli San'atkarlarımızın gayretile bir film 

şaheseri de olmuştur. 

Tahtelbabirlerin, donanma arasmda İngiltere 
civnrında harp ••• 

Casusluk ... Muharebeler ..• Aşk •.• 
Iki K::hraman arasında bir kadın ... 
Deniz muharebeleri arasında ya

~anmış bir dram ... 

i L 
Denizinde Casuslar 

Muazzam ve müthi§ TÜRKÇE 
SÖZLÜ şaheser 

bu PAZA.-., mn.tlnelcrden 
~ ıtıbaren 



SON POSTA: 

Reklam 
Refik Halid 

in on iki eseri buıldı. Kltablorm 
isimlerini qaiıda kaydediyonız. 
Her kitab allnuf kurut fiatla Semih 
Lutfi K.itabeviode uhfmaktaclır. 

Istanbul Levaztm Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 
modellerimiz 

ı inct oep saatini, ya 
ı milstatn erkek kol saatlnl, ve;ra 
ı müst.atil kadın kol saatini y ezidin lm:ı. 

Bir içhu lU. 

Afalıda yazılı meT&dm paza.rlıkla eksil:tmelerl hlza.larında yazılı gün, .saat 'fl mahallerdckl askerl satın 
alma. ~n.laı1ında JaPıla.c.a.ktır. Taliblerin belll saatte ald old$ kom.13yo.na ceımeleri. Şartnameleri ko
ml.syonlarmda görülllr. 

12 lira ile alabilirsiniz. 
Olnai D:slltmenin Ja.ı>ılaoolı yer Miktan Tutarı Teın.l.n.Mı ihale günü ve aaatl 

Vi N 
me.k.lnelerl çıttte maplı ve 15 t.Q,f ilze
rinde toıer mükemmel bir saattir. 

Bu fırsa.ttan memleketimizin her 
k~e bulunan mu.hterem müt • 
terililrlmlz dahi ıstifadeleri için 
iatecUkleri aaat.i.n bedelini petinen posta lle gönderdUtleri takdirde POS
ta bodell b1u a.id olmak üzere derbal gönderilir. Fırsatı kaçırmayın. 

Dürü.st l.şllyen, iyi ve ucuz bir saa.te sahib olnnuz. 
VİLSON mar.lta.sma dikkat, az para ne çok i§ görülür. 

T~rada acenta aranıyor. 

Bir avuç Mçıu. 
Ay pe,inde. 
Aa'o Patanın hatıralan. 
Gurbet ~.ı.t. 
DeiL 
Çete. 
Memleket ~lerf. 
latanbulun bir yGdL 
GuaukJu aaat. 
Kirpbıin dedikleri. 
Tatra aiparlflerf Semth 

LQtfi Kitabevt namına 1fparit 
vermelidirler. Her kitaba on 
kurut posta Bcreti ila'Ye olu -

VİLSON ~UUeri. istanbul Eminönü 18 No. 
___ ,nur. 

Yulat. Geli bolu. 
Kuru ot. Ka.ysert. 
un. KayaerL 
lturu ot. ) Urfa.. 
Arpa. ) • 
Yulaf. Isparta. 
Bıtır ett. ~ 
Kuru oıl ~ 
On. :&nurum. 
On. Zrzurum. 

Uıl. Erzurum. 
&ı.de J'&lı. Xlrkia.rell btıkfı:m.et Od. 
Sabun. ltıl:kla.rell bn.ttınet Od.. 

--------------------------------------------

o ....__R_A_D_Y __ o_...JI FtK~2n.!~~Eş 
CUMA 11/ 18/ 1940 - -. Talaılındıell Jl.&kleC:Uii 

B h ft 1 k 8: Memleket saat ayan, 8.03: Mil- Bomoıltl Tra.m.n.,- Duratı ~da u a a yapı aca !tk. 8.15 : Ajans haberleri. 8.30: MU- ŞV,U p&laa altma.Jd yeni ad.nı.Uule 
Blk. 8.50 - 9: Ev kadını. 12.30: Saat Buiiln -.oıiacaJt ye:oJ dewe ~ taıs-

ll•g maçlari ayan. 12.33: Müzik. 12.50: Ajans ha- be JtaJc1ına. b&,flamn.ı.ttır. Den proi
berlerl 13.05 : Müzik. 18: &at ayarı. ram.ı n kabul f'Utlarında ~ltllk 

6~--.... 18 03 Mü .... 18 30 Mü 'k )'Oktu.r. Tar.,UAt Jıç!n i.stedt#tn!s proc-~ul Futbol Ajanlı~dan: tS/ . : zı... . . : zı . 19: Mü - mm &dreııinbıe ~ir. Amatör_ 
0/944 tarthi.nde yapıl~ 11g maç _ zik. 19.80: Seat ayan, ve Ajnruı ha - 1 h ... a ...... ol -.:•-ı , 
t.n: . berler1. llt46 : Müzik.. 20.15: Radyo 8~9-: zaman .......,., unur. a- on. 

(leref akı.dı: Is.Spor _ Altıntu~ saat Gazetesi. 20.45 : Temsil. 21.30: Konu.v-
1.30 baitmı Hüsnü Savıruı.n. Bey~- ma. 21.46 : Müzik. 22.30: Saat ayan,------------------------
uapor- Ve1a saat 18.30 hakem Samlh Ajan& haberleri; Borsa F1yaUarı. 
>un.naoy. Gala.tasaray - Beşikt.a.ş sa- 2'H5: MüzHc. 23 : ,Müzik. 
rt. 15.!0 hakem Ahmed Adem. 

ll'enerbahçe sta.dı : SWeymanfye - Bıwdımıa. Asliye Bukuk Mahkem&. 
l'olıka.p .aat 13.30 hakem Refik Top. sinden: Ba.ndırmanm Hacıyusuf ma
reıterbahot - Beykoz saat 15.30 ba - ha.lle.sl 16 sayılı evde kayıdlı tİskübUi 
tem Fe:r14un Kılıç. CPi.zrenll) Selim o~lu Arnavud Mus.. 

Bob müsabakalan tafanın on seneden fazla ı:aman ev-
İ.st.aııbul Bob AjanJ..ıtından· vel Arnavudlu~a i lderek a vdet etme-
ı _ Ankara lle lsta.nbuı bobarieri dili ve kaybolduğu clhetle kayıblıfına 

arasmda 12/ to/ 940 ~ı gllnü hilltüm ver~e.si Nl<ıan/930 tarih ve 
&Qamı ,.aı>ılma.k üzere temalll bob 15 numara il~ muta.sa.rrıf oldullu 
a:ıfJsohelreJan tertlb edr.lmiftir. gayri meni:ulün veresesi olmadıtın-
~ - Jı411sa.bakntar Be~u Halkevi ~~~ bhaztne no.mınn teselli taleb edll

Uü'l ulundutundan kanunu medeni
alonunda yapılacak ye saat 20.30 da nın 32 nci maddesi muclb!nce kayıb 
lııql~. hakkında malO.ınntJa.rı olan kimsele

B ;- J'taUnr 25 'fe 50 turuo olarak rın Bandırma asliye hukuk mahks-
'-'b t ~. mesfnln 940/ 215 sayılı dosyasına ot-

Atletlerimize ziyafet fahen veya tahriren bildirmelerı IQ._ 

verilecek ı:umu UA.n olunur. (940/ 215) 

Cumartesi günü ııa.a.t 9 da Balkan 
ın{lsabtk:alarma giren atletJerlınlz ve ZAYİ - 28 Ey!fll 940 Cumartesi gil
tıüpler:llrı.D murabha.sla.n Tn.Ulm l- nü Haydarpll.fadan ka lkan Adana tre 
bidcsin merasinıle çclenk koyacak _ ninde Içinde ça.ma.şırlarım, elbisem ve 
~ardır. Me~en sonra atıetleı-c tarih kitabım, mekteb karnem ve al

TQrk Maarif Cemiyetinin 

UYU EŞYA PIV GOSU 
Qeklllf 10111/840 bir bUet ı JJn. 

15400 lira ikramiyesi vardır. 
BUttbı piyanco bayllerDe oemtyet tubelerlnde n 1sta.nbul Eniurum 

Ha.n.mda T . .ll. O. Resml tıl.n 4lerı Bürosunda a.tıımakta.dır. co.i18~ 

Devlet demiryollar• va limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlara 

lluh.an:ımen bec:iell 24600 (yirmi dört bin bot ytlz) Ura olan elli bir ka
lem mııhteltr ~ 25/ 11/1140 Paurteaf. ctınü aaat 15 te kapalı art usu.. 
lü lle Ankarada tda.re btnumda aatın alına.ca.ttır. 

Bu ile ~- ı.ttyenlerln 1837,60 Cbtn aekis yt\2 otus yedi lira elll ku.. 
rut> Uralık mu'f&.kkat t.tımınat lle kanunun tayin ettJti vealkalan n tekllf
lerinJ aynı lriln 18&t ı• ı.ı. kadar Koml.syon ReJ.al.ltine vennelort ll.zımdır. 

Şartııa.meler paruız ola.n.c Ankara'da Malzeme dalresinden_ Ha.yda.r-
pqa'd& Tesellüm w Bevk feflJI1ndcn datıtııaoa.ktıt'. (8608) 

Parkotelde çay ziya.fetl. verllccekt!t. le fot~rafianm ve bir talebeye aid -------------------------

Karacabey Belediyesinden: .................................................... olan bütün e:jyam bulunan bir sepe-
lon Posta M&tbaası: tl zayi e tt.im. Bulrullarm o.şn~ıdakl 

adrese i.n8aniyet namına blldirmele
Neşrlya.t Müdürü: Selim Ragıp Emeç rini rica ederim. 
IAJIJm..Ea.l: S. Ragıp EMEÇ Konya. Kız ötretmen okula son sınıf 

A. Ekrem UŞAKLIGİL talebelerindon No. 1 Neriman Du.na 

Türkiye Cümhuriyeti 

iR AA BA KAS 
Kurul114 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira3J 
tube n aJans adedi: 265 

ZirAI '" t.ıcart ber nni ba.nka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıru.t Bankıwnda kumbaralı .,.. ihbar.sıı tasarruf b.esa.blarında 
on u 50 !ira.sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.§aiı -
c1&t1 pl.lna &öre ltraınlye datıtıla.caktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 
" 4 " 

250 
" 

1,000 
" 40 " 

100 
" 

4,000 
" 100 " 

50 " 5,000 
" 120 " 

40 
" 

4,800 
" 160 " 

20 n 3,200 " 
Hesablanndeil paralar bir sene Içinde 50 liradan a.şatı 

ikrnm!şe çıktı~ı takdirde % 20 fazlasUe verilecektir. 

KaN.ca.bey belediyesi elelı:.trlk tesJaab. için uprl c'l5~ beygir kune
tlnde n elektrik istihsallne elnrıaıı u mcı.ctamel bir lokoınobU buhar 
ma.kinat pazarlık •uretue Atm alınacaıctu. lElle.ri.nde bu ıtbl m.altl.nesl 
olan itteklflerln atıt yapmak here herc12n ıta.nı.oa.bey beled.lyesine mft.. 
racaa.tıan DA.n ol11Dur. «<'rr'f• 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnlar• 
Bir aded 9MJ'"'"' mu=trltMt alınacakb.r. tst.ekınertn, marka, TUıf n 

.sair buwliy«Jtlerile fiatJannı c6sterlr ıteltlUlertn1 en P9 ıuoMO ıtınü 
a~ kadar K&sımpQ.f&da bulunan :k:oın.lıQOD& Teımeleri. (8703) 

** ı. ::.... Tabmin edilen bedelf cl()860. lira cün «15000• kllo sadeyalının 
18/I. 'l'tıfrln/IHO 8&11 ıünti aat 11 de puarlıkl& eblltme& ,-apılacaktır. 

1. - tık tenıine.tı d563• !Ira c75• kurut olup p.rtnaın.e.1i heretın ko
nılqoı:ı.dan pa.rum olarak &lınabillr. 

1. - 1eteldllertn M90 ~ı ununda ~ Testhı1arlle biı-Iikte belli 
lfm w a.atte X•eampapda 1tulunan k.omi..sJOD& mftra.caatluı. c95Ma 

Kapalı zarf usulile eksiitme ilanı 
Tekl.-dağ Nafıa Mtldtlrlilğün

den ı 
ı. - Kautm.,.. konulan lf l}arköy-Gölcilk JOlunu.n ct+600 - lO+IOO. 

kilometreleri &l"LL111ıd.a cHOO. met.roluk kJ.smlJ1 pe eıa.slı tamiratı ile 
1ma.lltı amaiye '" bir aded k~tlk tip ekip btna.aı J.n.patL 

Yeniden ta.nslm w taadik kıl.ın&n kq11 b6da1l cl09.~. lira c7b ku -
l'U.ftur. 

1. - !!UUtme prtnamest w ı,u.na mtıteterri c1Jier en.k c550• kurUl} 
bedel mu~ nafıa mftdü.rlülünden alına.bl.ltr. 

1. - Ek.s1ltm. «15/10/~, \a.rihlne rast.ııyan OUma cilDI aat d~ te 
Teklrdal hük~et konatmd& na.tıa müdtırlQiü Wiltme ~onu o
dasında Itapalı sarf usullle yapılacakb.r. 

• · - B'lıBUtmeyt Cirebilm.ek tQtn taliplertn en ,.atı c50 btn• liralık 
bu cibi fC)I!Ie Jtlerf yapml.f olmaları ve c87lb lira cs-h lruru4luk mu -
va.kkat temlna.t nrmeai Te ihale &11nfinden en u c8~ cün enel Tektrdat 
vııJUfttnıe mtu..ee.atı.a 1bn. .teoeklerl yeni Mne bel&elerine aöre ko
mtsyondan cehli1et Te3ikuı. almalan Te •94ı(h yı1.ı.na. aid tlca:et oduı 
ve&k.aaı •öatermelerl tartttr. 

6. - İstekillerin tekil! mektubla.rıru ch ft.noii maddede yazılı •atten 
btr aat e"ellne ka4ar kom.IQ'on reıaııtıne ı:n&kbus mukabUlnde verme
leri llzımdır. Postada ola.n 1ec»kmeler kabul tvHimes, «9488• 

. Kütahya Tayyare Birlikleri Sabnalma 
Komisyonu Başkanlığından: 
ı - Kütahya carnızonunda 11385 Ura 87 k\ıruf t.qif bedelli bir ıaraj 

yap tırılaca.ktJ.r. 
1 - nsııtmesı kapalı sarf usullledlr. 
s - Ek.!ıllt.mesı 17.10.940 Pe11embe ılinil aaa.t 15,10 da Kütahya merkeı 

komut.anlıtı satınalma komisyonu bina.aında yapılacaktır. 
4 - oarajın muvakka.t temın.atı 3355 liradır. 
6 _ ıteşlf, plQ.n Te ~rtnameyi görmek ~enler her eün thaleye ıl

kanunun Icab ettırdlll vesalk Ue birlikte ihale günü 

Lira Ltra -400 ton 34,000 5100 14/ 1 0/ 940 ıs 
1000 • 50,000 7500 14 • • ı7 
314 • 15,700 23511 14 • • 17 
600 , 36,000 2700 

1415 • 71,599 11369,01 
800 • 18,500 tı3Ua 19/ 1 0/ 940 12 

11 O, 000 kilo 19,800 1480 18 • • 15 
372,000 • 18,600 1395 19 ~ • 11,30 
aso,ooo • (5,000 87DO 18 • • 15 
250,000 • 45,000 ts750 19 • • ll 
2t10,000 • 45,000 f'7DO 21 • ~ 15 

15,000 16 • • 16,1D 
15,000 18 • • ı7 

(1237-9724) 

•• Malıda )'aıalı mevadm paza.rlıkla ebfltmeleri hb;alarında yazılı gntı 
Te aaatıerde Gelfboluda Mkerl .satm alma tomisyonıında. yapıılacaktıl'· 
Ta.llblerin ka.nun1 veaika ve temlnatıa.rıle ihale ıün ve saatinde konıli-
1Qn& pbnelert. Şa.rıtnamelert kom1.!yonc1a canuör. 

OJn.el. lııfiktan Tutarı Teminatı İhale gün ve saati 
Kilo Lir~ Ura 

Bufd.ay. 300,000 27,000 4050 25/ 10/ 940 16 
Ba.lye eun•m 100,000 4,000 800 21 • • 16 
Bufd&y. 100,000 9,000 1850 25 • • 16 
Kuru oıL 500,000 30,000 4.500 lll/ 10/ • 18 
Kunı <*. 250,000 15,000 1200 21 ll • 16 

(1231) (9681) 

•• 100 ton otomobU ben7J.nl pazarlıkia atm al.macs.ktı.r. Muhammen bl" 
dell 820SO Ura kat1 teminatı 4805 liraöxr. Puar}Jfı 14/ 10/ 940 PatlJlrleJ! 
güntl aat ll de Antara M. M. V. Han .um alma komisyonunda yaP 
l~ca~. İd.ar1 '" fenn! f&.,rlname he1'1'(1n 111 kurtJ4a komisyonda aıınt" 
bilir. iatekillerin muayyen gün ve sıı.at.te brt teminatı ve ltanunl belıt' 
lerU. toın.i.!yonda bulunmalan. (1239 _ 8'728) 

** 198 ton buld~ Haydarpa..p.dan Tetlrdalma na.kil ve ö~üt.türillecettlt• 
Açı.t eDUtmesi 21/ 10/ 940 Pazartesi ırünO. au.t 13 de Tekirdat a.sterl si' 
tm alma komJayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4158 lira, Ilk t;eınlll"' 
tı ını Ura 75 kul'U,ftur. Talilllerin tanun1 'feelka.l.arlle belli .saatte to • 
mJ.syona ceımeıert. (1199> (9537) 

•• Beher adedine tahmin edilen fiatı 950 k\ırqf olan 1700 tane b~ 
14/ 10/ HO Paartesl güoo saat ll de An.kan.da ll. M. v. Satın a.ıına ıo
ml8yonunda yapılacaktır. Tallblerin M22 lira 80 kuru.o kat'l temiJUlt.W 
rile belli -.atte lı:ami.Syona gelmeleri. (W7 - 9823) , 

------.--------------------------~----~ 

1 Istanbul Belediyesi Ilinları :J 
Ta.bim - Bıruerviler yolunun betQtı. Mfaltıa tahvlli dola~e ~ 

.sim - 8ıraaenller yolunun Meşelik 80kalı beflndan Firuzn~a caınlitl 
kadar olan kısmı yeniden yapılacak hnalizuyon ~aat.ı ıçın 14. 1'~ 
n levnl 840 tarthinden itibaren bilümum TeAlti na.kl.lyeye kapalı old 
UAn olunur. (9741) 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PL4.NI 

BiRiKT·R 
1940 IKRAMIYELt~, 
ı aaed 2000 Hralık - zooo ....... • 
ı , ıooo , - 30oO·....... , 
• • 600 • - 30o0· ....... , 

12 • 250 , - sooiJ....... , 
40 , ıoo • - 4000·....... , 
71 • 60 , - 3750·,..... , 

50 ...... 
210 • u • - 52 • dı ,.,1 

Ketfdelw: 1 Şubat. ı .,.rıııl" 
ı Ata.ncı., ı WııcueşriD 
rinde yapıla. 


