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Makine ye 
'lerilirke 

• 

Ilk Alman 
kuvveti 

lıoınanyada 
ingiltere Bukreşten 

izahat istedi 
liududu geçen kuvvet 
· 4500 kişiden ibaret 

btib -
te 4Sooet. .9 (A.A.) - Roytere gö-
~... . kışiden ibaret bir Alman 
t~~ti~ dün Romanya htıdudlarını a I!Jtır, 
~i ~efoR 9 (A.A.) - Ingiliz el
tlltı ır eginald Hoare, Romany -
'~htelif atrntejik noktllmndıı 
ltıe ._. ı:nrnan Alman kuvvetleri ikn
llııund garnizonlar tesis etmek hu
~ . n Almanyanın aşikar olaıa 
\ın~en mütevellid vaziyet hnk
~hat . ornanya hükumetinden tıeri 

.. ~emi~tir. 

Uzakşarkta bir 
buhran bekleniyor 
.-\ınerikadaki Japon 
sef' · ırı memleketine 

• (f~/OVA 

Bomaııyada Almanlann nüfuz ettikleri eöylfınen nuntakalAn röstertr harita 

ALMANLARlN 
ROMANYAYA 
NÜFUZU VE 

Al<iSlERi 
r Londranın 1 
L bir suali _j 

Balkaniara doğru bu 
yeni Alman ilerleyi
şinden Rusya haberdar 

edildi mi? 

Balkan Antantı 
hakkında 

İtalyan Stefani 
ajansının tekzibi 
Mihvercilerin Türkiye 
haric yeni bir Balkan 
Antantı kuracakları 

doğrudeğil 

Roma 8 (A.A.) - St.efani ajansı 

bildiriyor: 

Bazı İngU~ gazeteleri Mlhverın 

Türkiye hariç tutularak Bulgaristan, 

Londra 8 (AA.) _ Almanla _ Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan
no Romanyaya nüfuzu, lngiüz mem- dn.n müteşekkU yeni bir Balkan An
baı.ndan resmi biT teyid henüz gel- tantı kurmaya. karar verolklerini 
m~ ohnasma rağmen, Ingiliz ai- retmi4}erdir. 
ynsi mahfellerin~e. sürpri~ uyandrr- Roma. saHUıi ttar mah1elleri bu 
mamışbr. Mussowu ve Hıtler tnra - ye 
fmdan Brenner konferansında alı _ haberin baştan başa uydurma. ve a-
nan karariann bir neticesi gibi gö - ~ılsız olduğqnu beyan etmektedir -

(Devamı 3 üncü sayfada) ler. 

[ Çörçilin suali ] 

"iSTiLA 
HAREKETİ 
NE OLDU?, 

İngiliz Başvekili Avam 
Karnarasında mühim 
beyanatta bulundu 

1 

Son ayların 
bilançosu 

Çörçilin Mussolini 
hakkmdaki sözleri 

Mauolini Fran•aları aTka
dan hançerlerhen artık hiç 
bir tehlikeye maruz olma
dığını zannettiği zaman 
rüya~U~da bile görmediği 
hadi•eleri kaTfllamak mec· 

bariyetinde kalacaktır. 

Asker ailelerine yalnız 
mahalleleri değil, bntnn 
şehir yardım edecek 

Bunl~nn yiyecek, giyecek, iskan ve 
mahrukat ihtiyacları temin olunacak ... 
Bugün Belediyede yap1Jacak mühim toplanti 

Askere gidenlerin a.Uelerine ya. 
pllacak yardmı hakkında karar
lar vermek maksadile bugün ô~
leden sonra belediyede, Beledi
ye reis muavini Lfttfi Aksoyun 
rlyasetin<le mühim bir toplantı 
yayılacak tır. 

Bu toplantıda bütün kayma -
kamlarla belediye muhasebe mü
dürü ha.zıt bulunacak ve Vek.il
ler Heyetinin asker ailelerine 
yapılacak yardım hakkında ev
velce hazırla.dıtı talimatname-

nin tatbikatı üzerinde görüşü -
lecektir. 

.A8ker ailelerine yardım işine 

yalnız bir mahalle halkı de~u. 
kül luılinde bütün şehir halkı .i4-
tirak edecektir. 

Bugünkü toplantıda asker al
lelcrine yardmı şeklinin bütün 
teferrüa.tı tesbit olunacaktır. 
Kimsesi bulunmı.ynn asker al ~ 
lelerinin bütün yiyecek, giyecek, 
isitan ve mahrukat ihtiyaçlan 
temin edflecektir. 

' Acı bir hakika ! 
Dil bilgisinden mahrum bir takım 
Vniversite profesörleri türhçeyi 

tahrib ediyorlar · 
Yazan: Mu h itti n Birgen 

T ıb Fakültesinin ne.şr:iyatından ı Türk dili ve Türkün dili olarak, sıh -
olan bu eserin üç dört say!n- hat, doğurgnnlık ve zenginlik vermet 

sındaİı çıkarıp verdiğim misallerı dün bnkımında.n da ayni derecede, belk 
okuyucularun gördüler. Bu kitabı bu daha yüksek vazifeler altındadır. 
halile .ba.sıp çıkarmak için sartedilen Bir ilmin yapılması, onun neşrı 
emek ve paraya yazıktır. Fakat, işin her şeyden evvel bir dile, bir ilim di 
bu tarafı, derdin asıl ~ mühim tarafı- line muhtııcdır. Dil olmıyan yerde ı. 
na nlsbetle hiç bir şey dcğUdir. lim, ilim olmıyan yerde tıb olamn2 

Asıl dcrd şudur: 'I'Urkçe, onu rast- Bunun için, Tıb Fakültesi verem bU. 

v dönüyor 
'tfiti~gton, 9 (A.A.) - Japon 
~ un hnriciye nezaretine davet 
~ R'' ş .. ve S:ordell Hull ile 40 deki
~tin()rijDmuttür. Japon &emi hükft
:r ~ rapoy vermek üzere yakında 

Va ~a gidecektir. 
Ingiliz Ba,şvddl.i Çörçil gele yıknuya karar verm~. elindeki glsini yaymıı.ğa tcşebbüs etmezdeı 

Lo dr 4 (A.A) _ ç·· il A baltayı in.safsızca saia ve sola. sal - evvel, hiç olmazsa kendi sahasınd 
~liıi eıgton, 9 (A.A.) - Ingiliz 
t\~d ord lethian dün Ruzvelt ta
~n a? kabul edilmiştir. Sefil', 
tlleil~ nh Yolunu açmak hususunda 
~;ar iiki'imeti taralından verilen 
~ neticesinde Uzalcptha bir 
~~~n çıkınası ihtimaline binaen 
~~r~re gitmek niyetinde olm~ 

K n a d · ib orç vanı hyan bir nesil tanıtından tahrib edi- bir ilim dili yapmayı düşünrneğe mC( 
• a~ar~m a şu eyanatta bulun liyor. Bizler de buna karşı, Meta lfi- burdu. Fnkat, bu dil, sade Tıb Fa 

m';;lt~;· ki teh h ün'" b""yük kayd, ılrollarımızı ka.vul}turarak, se - kilitesi sahasında yapılamaz. onu bü 
şehirl rım~ ye ~vvur X:ndru yirci oluyoruz. İşin daha fena tara - tün üniversite yapacaktır. Bütün Fa-

e • 
ı yor s·v·ı nerhaı· . n Ye virel~d ab . b' anın rı da Qdur ki, bu nesil, bu tahribatı kültelerin mesai sahalan içinde, dil 

ı ı ısıne 9e ı en erı ır ay . k .. ,. ·· h 

ge,.m·.,t.ı.r 7 E lUlde h ' 1 . . 
1 

h" k yalnız cahil olması tabiı olan muhlt- kuvvet vereec , onun telUiomülunı 
·ıe"' yeı~Mft · edy. ..ı;· • şeb'ldır.5.U:t1~ a. lerde değil -t>ilAkis onların -gayri şu- kolaylaştıraca.k bir usul de kurulmal 
ı ....,..n ec .. 6ını ı ıuuJ9 ı ve o . . uunand be . zalim k:sad b uri bir muhafızhk yaptıkları malıinı- ıcıı.b ederdı. o zaman her ilim şub~ &<>ylerniştir. 

Türkiye ile İtalya arasında bir ti-l ki 3 milyonluk alaen!ımızı 500 bin illrm~ an ~ tı ş · ;t\ dı:ıık ~: dur- bizzat Türkiyenin en yüksek bu usul Uc çalışır ve sahada bir ilin 
Fransa In caret anla§m1lSı mevcud olduğu hal- liraya. kad&r düşünnüştür. m·ze :, ~a 1.§ • ımilk ena.ı ıJ: ı- ilim muhitinde yapıyor. dili teşekkülü mümkün olurtlu. Hal 4hol. n de iki memleket arasındaki ticari EvveJee döviz üzerine iş yaptnak bomı '-n-dr ujtumkuz tl ~u. ' b"" tı~n Tıb Fakültesi b[]mek mecburiye - buki, gerek Fakültcde, gerek üniver 'ller1"ka d"ğ" - · --.ı llnO.ll UYVe erıntn U un . , b tarz-"ft . ,.....1 

h 

Y8 V9r 1 1 munasebctler, klering hesabında mem lstiyen Italyıın tacirleri, piya.samız - kuvveti i d k d kull tlnde idi ve bilmek mccbwiyetınde - sıtede, u ~ bır .,.....ışma şoylı .. n ne ereceye a ar an - tg tz B h at ıeketimlz ıeblne 3 milyon ıtranın blo.. dan marumı mubayan edemeyince mı.ş lduğu d dir ki kendisi her şeyden hatta tıb - dursun, ras ele eline knıeın nııın d. 
V . are edilmiş olması dolayısile inkişaf bloke hcsnbını ltapat.ına.k için klering Al 

0 
n1 ur. üzi 'kta d dnn CW~el, bir ilbn müessc.scsidir. Fn- bilgisinden mnhrum bir takım pro -

Yotlc."~~gton, 9 (A.A.)" _ New- edemiy<ırdu. Bu vaziyet kar.şısında İ- anl~nsı esaala.rı dahilinde mal sat- m.aıı~a ı:Xt:: i er:. mıha~ın .:ı külte, Türk vücudünü verem hastn- fesörler, türkçeyi tahrib ediyorlari 
~ tefj !tnes gazetesine g&re, Fran- bazı firmalar klering an- ma~a başlallUIJ ve bu suretle Türki - ke bo 

0 
b u~ ~ ır ı s~ 15 !ı- lığına karşı müdafaa edecek bilgile- Acı da olsa hakikat böyledir • 

• '~tlığı n H~. Fransız hükUınelinin la.şmasınn göre Itlemleketimi?;e mal yeden ihtiyaı;ları olan malları sa ~tos~ ar m ~~ erı . d tl~ ri yaymak, kuvvetıendi.rmek ve zen - Jf. 
'le.,letl te.dbnler sayetıinde Mihver göndermeıtt, dövizle tediyeye tercih almak imkiUun.ı bulınU§}Ardır. zay·at~ aruz ha U::.:C: e ı ginleştirmek ba.kmllndan • :ne kadar Türkiyenin ilk üniversite müessese 
ı:l~ etln~e Fransız donaıunnaın- ediyorlardı. Klering hesablarının ka.: İtalya tacirleri. yarım milyon lira- de; 1htim!:: er~~ . 7erın: yü.ks8ık ibir vazife sahibi ise, Türk di- si olan Tıb Fakültesi .. va~e böyl( 
~ıle~era hareketler için istifade patılması için son zamanlarda alı Iık blokenin de kısa bir zamanda e- lülde btı4b ~dd U1 ak= ta~b lini verem olmaktan eıyanet, ona., (Devamı Z ncide Bergun sutununda 
~~:~;i:mi hari.c.iye müateıan nnn tedbirler müsbet netice verm~. riınesi için teşebbüslcre girmi4}erdir. eden 1 ay ~n t!ıa e insan za~tı ~e 
~~elles'e beyan eylemi§l;ir. İtalyaöan memlekctimize klering he.. Bloke lhesnb tamamen. kapatıld.ıktan maddi hasar~ rda m""\ıe.madi bir a 

In "1• 
1 

sablanna uygun olarak sevkedilen sonra, mahsullerimiz rtalyada yeni zalma ka ded~~ u -
ı gı ız er Ber ine muhtelif mollar, klering hesabında- (De ............ ,, ••• ı (D.!..... 3 ünciı .~yfada) 
0~:en tazıa buyuk M usevii er, b"r kısmının r·A~k~~~···;;ıy~·-l 
~ mba-aH1Iar t _ k k . k ...nı. 
~:.~c.u.ı -Hava.,....,._ ur çe onuşma ararını ll Çörçilin en 

~~~u:~~ tanımayışından mnteessir- kuvvetli nutku 
' e~a ti~ gemilerUıe hu- YAZAN ----. 

~~.b~ mildarda İngilis Emekli gen~al 
~~ tam.reıerı, Ber~de Hahamhane mecli.i reiai: «Biz karardan evvel de tiirkçe H. Emir Erkilel 
~t ~ mu~a.kiyeW hu - konuanyordıık. M4!1tteblerim izde tedri.at tiir'"-edir, "0<-~~ -~&lülr ele.ktrik :r- ~ ~ cSon Pa..ta,. nın ulterl 
~· a~ f~auç büyük ç:~ calılm-ınuz ve ıençlerimiz tiirkçeyi mükemmel" telaHaz muharrtr1 
~~t ---aııw-. Tempe!hof ~& ediyorlar.)) diyor 
~~-~~ büyük bir yangın çı • l'törçil dün. denebilir ki, 

<!it ~~ çOk endil.'ltri ~Lsaf.l V7 en canlı, en heyecanlı 1 
~o.qıQ~t Tevratm Hazreti Muaaya nazil ları ı.ee.ürü ifade etmişler ve eaa -

ha~ hayati DOktalara da d" ., _ı_ •• k d!l--'-' ·ı L_ _ı_ L }' ı____ •• 1 ___ • 
~t 1~tu-. olduiu günün onu~ yw ~ull~ : sen en uennm verı en JU~ta.ru.an ve :a:uvvet ı nutıumu aoyıcnut - 1 

(1) ~e fUoları Aıwıt«danı- betile Türk Musevı Kb1tur BııJiii evvel de ~ konuvtulclannı aöy- ti.r. O, İngilterenin bütün tehliı- i 
.__ 

3 
' taraL-..ı...., bir bevıonname ne...-e - lemit}erdir ke•ve Eecaatlerini L.:- bir haya- •• 

lth ..;;.:~ ÜDcii sayfada) düm~..... . .T-· _ _ı_ l r • ~ "••ıe . - 11 ve mu.evı vatauaa.i arımız Hahamhane mediai reisi Soriano le aapmadıw, fakat ayni zaman- • 
tıka "1 b d --1-ı.z türk,... lconupıya da, hidiae etrafında, mk.adattmıza da yei&e de dii•rneden takdir ata

81 
1 e Sovyet Rusya ~~eı~~~: ....... ... . §UDlan söylemiştir: ettiği çok mü~ill .. harb vaziye _ 

v nda yeni mtızakereler ~akat, ertesı gunu _ıt. deii~. m~ 11- T'ıirkçe konuıma meselesi e- tiııi ingiliz milletinin vekilleri _ 

Moskova Elçimiz gitti 
Ali Haydar Aktay: "İki komşu memleket 
arasındaki münasebahn dostane olduğunu 

size açık kalbi ml e söyliyebilirim, diyor 
İki aydanberi mezunen memleke

timizele bulunmakta olan Moskova 
büyük elçi.miz Ali Haydar Akt~ 
dün aabah Sveıntiya vapurile ve O
desa yolile Moalr.ovaya hareket eo\ 

mi ı tir. 
Ali Hayday Aktay Calata rıhtı -

nunda birçok doatlan tarafından 

hararetle uğırrlannutttr• 
Maakova büyük elçisi hareketin

den evvd kendisile göriifeo gazete
cilere tunları aöylemi.Qtir: 

- lk.i aydanberi ı:De2'llncn bu -
lunduğum memleketimden bugün 
Moslcovaya harek.et odiyonım. 

İki kOJD.fU memleket araaındaki 
münaaebatm nonnal ve dostane ol-
duğunu aize açık kalhle aöyliyebi
lirim. Bugünkü vaziyetiıı kom.§uhık 

~ -~ acrvı vatandaşların ıluye ayrııdıgı, 889en fiil~ taha.klcuk. ebn~ bir key- ne yeniden izah etmittir. 
~ ~."l>et ton 8 ( A.A.) _ Royter. bir k:ı.umoın bu ka ran tanımadık ,... fiyettir. Mektehlerimizde tedrisat O diyordu )ci: cr Bizim ~m diye 
~ d'· R"Bya büyük elçisi Ou _ ları meydana çıktı. Hadt-enin gÜnün türkçedir. Bu yolda birkaç yıldan - ~r daTbelerimizle Alman _ 
tti "ini -~~ nlı:şarn lı.ariciye nazırı dedikodusu halinde devam ediP beri aldığımız verimli aemere de or- ların haTb kudretine, onlann 
~~ y """lll.ner Welles ile bit- g~ karşısında. aöz söylemi- tada. Çocuklarımız ve gençlerimiz bize ettikleri zararlardan fazla-

münaaebattnın bir kat daha tevai ve 
takviyeai-ni möstel~m bulunduğuna 

: kanantim vardır. Eminim ki. bu ka
: nant Mo-kova yüksek mehafilinde 

de yer bulmaktadır. 

~-~~~ ilp~r. Bu suretle yazın vataodao}ann tih'kçeyi miikemmd telaffuz edi - aım yaptığı.mıza §Üphe yoktur. 
ttt tıl ll ~la.n diplomatik konuo • duyduk. yorim-. Binnenaleyh, zaten mevcud Fakat bununla Ingiltere bütün 

.b nı Blırette gene başlanm1t- ' bir va- olan bir vnk.ıa üzerinde, yeniden tehlikeleri tamamile atlatmış sa-
~ ,_.~ eder m hi- karar v~ek veya bu kar~n iti~az yılamaz. Hasının yanm milyon 

~~1\ ~ Vaşingtonda. Sovyet etmek. lüzumauzdur, kanaıttuıdeyım. aske-ri kanalın şitnal yakasma 
· efe üç taıaflı paktı ken· Ancak. türkçe konuşma gayemizin (Devamı 3 üncü sayfada) 

Sovyetlerin yeni Ankara sefiri 
Vinogrado~ Y oldaşm vazifesine bal" 
ladığıru bittabi biliyorsunuzi, Bit 
taTaftan o, bir taraftan da ben kom-
şuluk rabıtalanntn takviyesini te -
mine çalışarak hnrbden aznde knl -
ml§ oLm Türk ve bölg.de -

Ali Haydar Aktay 
decek olan sulhun bnka ve idamesi 
ne bittabi candan çalışacağız. 

Memleketimden beyecnnla nyn 
lıyorum. vazifemin mı.J'\"Bffakiyet! 

f 
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SON POSTA: 

' ' Resimli Makale: 

Yazan : Ercümend Ekrem Talu 
İmamdan oyn}ıp tn evine gdin

c~ ğlıun kafa ve aakin sinirieric 
dü§Ündü. Snime doğrudan do~ruya 
bir imzasız mektub yollnmnkta o da 
pek o kadar faydn görmedi. Ebül· 
hayır efendinin dediği gibi, Saim 
belki de böyle bir ihbnn gareze 
hamleder, gerçi pirelenirse de, her 
hangi bir teşebbüse geçmezdi. Bu 
iôbarla, dede, Saimi dolayısile kıt
k.ıttmak eihetini muvafık göTdü. 

Sabahleyin erlı:enden k;ıllctı, dük. 
l~nn gitmeden, Saimlerin ottırduk
lnn ııemte çıktı. Orada. civar evle
rin, onlann evlerine nisbetle vazi
yederini gözden geçirdi. Pencerele
re dikkatle bakıp, en. da-

kÖ§e bakkalına münı.caatla orndn 
oruıwıwı kim olduğunu öğrendi. 

Bütün bu mel'unanc tcrtihat ikr-
mal edilince, imarnın yanına döndü. 

-Ben hazınm, hocaml dedi; al 
bakainn eline kağıdla dividi.. 

Ehülhayır efendi, ku ğınm kıv
nrnmd.ah san bir c:livid çekip çıka
nrkeu. endişe ile eordu. 

- Ne yazdmı~ğın, dede efen
di) 

C - .... - oruTaUn. 
- Sonra, benim yazım olduğu 

meydana çıkar da, ba§ıma bir bela 
gelme, een bilirain. 

- Amma müvesvis 
yuuJ Sen ~Ciıg:tmı 

Birinci teşrin 

Zafer sizindir. 
Sözün kısası 

Sürüsüne ··bereket 1 

'----E. Ekrem Talu 
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SON POST/l Sayfa 3 

Ve elsiz ' . • 
1. , 

Çörçilin suali lnhisarlar Vekili Akhisarda ' Birmanya 
'' İstila hareketi yolu tekrar 

ne oldu?" tütün müstahsillerile görüştü lspanyaıun ne zamaıi açılıyor 
.nı__ _ har be karışması Toqo. 8 (AA) -D. N. B.: Beme a (A.A) _ Royter: 

ö,ı'e~~ 1 
iDd sayfada) »h&sar 8 (A.A.) - Yanlannda vinde toplanan tütün mii.st&b8llle.rl- beklenebilir ? H~~ n~elinin • ~eşrc;:~i~ Buraya gelen yol~ann anlat • 

·ıtalyada 
petrol 
fikdanı 

~ g~ wıeyor t1 Alman ptıotla - Manısa vaııa Pa1k Törel olduğu hal- le görüşmüştilr. ol~gu h?' .. t:bügde .. İngı~ . buyük tıklanna göre, petrol fikdanı Ro _ 
~ ~ IÖd bpah ~ de İnbillariq VekW RaU Karadeımı İnhi.sarla.r Vck:ill bu konuşma~ Yazan: Selim Ragıp Em~ e1çısıM~L~·ıbu~~. harıcıyle ~ mada aık sık görüşiilen bir muha. 
b hı... ......... ı.cn ~ bir 161 ,apma- dftn ~ gelmipır Halkevinde tilccann dileklerini küçük nokta • . . l zı.~ a~u~ ı c ~?ru.ııerc~ n~ vere mevzuudur. Romadaki li,yMi 

ııritb-lll3etli d~. eel'etlerlne 'ft1ilen ötie slyafetindc lanna bdar dlnlemi§ler ve ıes.. apanya d~~e nıızın ve &J>IUJ" hu~fnn:etinın 17 Bınnc.ıteşn?de va- müşahidler Sovyetlerden beklcmileıı 
'-n ın Illahiyet*-t ~ m,Jıemek- bulun lCieden . ya diktatoru Frankonun yakın desı hıtam bulncak ,olan Bmruı.nya n elm •w· • • 

llt bedalına çeklnirtm, Zira mfDeumi- mtlf, ecıma da Halt.e- b1t etmitlerdJr. akra.basmdan Bay Sarran o Süner yolum.m kapabirnasma mütedair ln- ~etro S:c!J edigıkian zaıuı~=-
tıaıel lerı 8Ö7lendllt aman oeıe!ine 1 ·ı· l Bs 1" Q d R Berlin ve Romaya geldi. tki Mihvc:r giliz - Japon itilüfını yenilernek fik en . e YB?~ mü -~t~ı...... lelınez. c~ J"aka hAdi- DQI iZ Br r 108 1 0 en Almanların O manyaya de~Je~ .. m_uhtc:fif ~lile ve lide.J'o ~nde o~adığıru tebliğ ettiği bildi _ ta Hi~er.le Musaolırunin ko~~~k -
~ ~ e&mt7en 7&taltıncı fazla bOJflk b b fl 1 f k" ( • lerile goruştu. Şımdı memleketine rilmekte<lir. lan mipıim meselelerden bmru tlıt-t;aııatı ta.!wrb edanem Ham :nlha.. Om 8 a J.ar DU UZU Ve a IS Brl dönü.yor. Ispanyanın dahili mücn.- · kil ettiği birçok. kinucler taralın -. 
~ lla.hat ~ dolu bir f/!11 _ • • • • deleıö esnasında Almanya ve Jtalya.. Ask " • f dan tahmin edilmektedir. A,lıi 

. <Bat tanalı ı ma sayfada) (Bat tarafı ı ıncı sa~ada~ dan büyiik yardımlar gördüğü IJl&o erı vazıye kimseler İtalyan filosunun h~ebt-
~tnda ~ da Pokker r.bQ.blanm bombardı - züken bu nüfuz, muhtelif tefatrlere lmndUT. Bu acbeble Bay Serrano • • s.izliğini de petrol tasanuf etmek lıt-!.,ltlbarıle hl1 • ~ ~ man e~. V'llbetmah~en·cıe lima- yol açabilecek mahiyette bulunma-k- Sünerin Berlin ve Roma seyahat- (~ ~ 1 ınc:.ı ~n~a) . . tenilmesine a.tfediyor)ar. Söylendl--

--ıı ~ ~ lleticeye - na ?e Hamm, Bösk, Manhelm ve la beraber, her haJ~e Almaniann leri mevzuubahs olduğu uunan bu e~çm ıçm bmlerce kuçuk g~ın ğine nazaran uzun zamandanberi 
~ttutlen ~tere,ıe :tar:şı Oreabe~de eoa ~nlanna ve bfr petrol buhnak bnhsmde kararint - r.ıtın bu ik.i merkeze. ta n ~nm ~de veya Y~nın?e 1\lan!J denı a ltalynn bt'ala.nnın Amavudlulda 
~ tnıh .. ,_ ~ ~tn QOk dilşman hava ~na da tır-dıklan müstaeel ihtiyacı tebarüz Ingiltere aleyhinde harbe pagı?'nnek ~~L een~b8an~!~bde bhazırb .bek- hnzrr bir halde bulunmalanna Tai _ '""~~k,,,.··~~ uu JoemiN )'lrtmaktadır. hDc:nml ~' • lı:. di ~c.dedir. unıuua crn er ırkaç 
~~ VÜS"atıDl bfldl:!m1Z1 &61- ar L-..... • ettİYİ te ~k b kımd hususundald tartlan müzakere için a,ydanberi bnhsoJuruı.n. lngiİtere is- men ayni sebeble ltalya Yonaniata-
en,,:- lU:1ettnde dıf!I!Dm ~ bu ~ iberfode ıp -~~tı b ":. ~·· ahn, d fl eııt~ g_:ldiği icklia oclilnıişti. Onun dönU.. tilasının şimdiye kndnr v!ki ol:rma- na b ücum etmekten çekinmek.tedtt,_ 
~ !\bnn.dı Londra 8 lA.AJ - Pamrtesi - Bah ean mc:seıe, ugun u e e Petro §U esnasında l:at'i bir tcbli~ OCflO- '--illz h k tl · . .. ~ ~ mızm ber nmandan gBC:eli( Londra bava bıırblnln btds - olabilen, fakat petrolün muhakk.aJc dilmemiş olmrun da, şimdi, ı~ an ~ m.uı,.;•:ılK ava uvve erırun gos- • ... • 
~ olduRum ~uz. )ettndenbed «ı uzun han &lannun aurette yegane bedefi teşk.iJ ettiği nın böyle bir harbe girmek ~t~c- terdıgı canlı. mukavemet ve muka - Mıllı Şef ıle Bulgar 
~ b en koJq elan bec!ıafler. ccçtrmlştir. Banmıı balutsuz olma- .öylenemiyen llalkiı.nlnrn doğru bu cliği manaaına alınmaktadır Mülii- bele. ~ttne. borç":ıdur. ~. oinaıar.ıa örttR6 ~ l:ı6lceler Jr! .n--- ._____.,__._, - gece yeni Alman ilerleyişinden Rusyanın ha-- _ı __ • l .d 1 ···L ,__ Filvaki İngılterenın, Fransanm Kralı arasında 
.• ~ -·... ~ _.. - ~ -.ı'.:r->'''"·uçu.u.a, vu .._ §Uo.ur. spanya J eo OJl&. ~- WJ"h' tind nh . bild''-1 . ı...~ .. _ eüzıel JIIP'lan lııa 'Yıau- esnasmd.a daba bQytıt b1:r ga~ saL'- ~ar edilip edihnediğidir. ltnndan Berlin ve Roma.nın nm- mag u ıye e en yapa. uıo. en- t 1 fl t ti d•ldi 
~~ tes1ı1nf. ıetJd.t edeJtm. fım teıcrQbe ._.__.._ ank,eh.-.1-+t•.Lon.- D::L-.-~ rıeıredilen tebJii d <h Cebd- k k h"- yaeJd b.e bnk.ılırsa bunlara fevkalade Va!! • e gra ar ea e 1 ~ ahiren ~RZ'l ~na.t- __... ~..... -.-..~e a r. üttan ayn !>§ını 0 fmdruı başka ııe denilebilir) 
~-tlıerunıze attaıiU1 bambalann draom me:rte<tude btr nokta.ra ge - B:€l.k.ref 8 (A.A.J - Btcta.ni ~~ ed~?~ck i~ de ?u •00 memleketlc Eğer İngiltere ve Fransa 'Vaktile, Ankara 8 (A.A.) - Bulpr 
~~lle ftvönm~ Ba ~ ~ sD:r.ei ~ çıkaran bombalar QUl; t~r.ı.kı mesaı etmesı lazımdır. Ayn<'a İn6ilterenin üı; dört aydnnberi :yap- kralmı.n tahta cül\isıunun yıldönünrii 
tl bellst ~ ve m.eırtftm'l "'t:Jldlr. &t11Dultır. Çakan ~ çazçabuk Romanya htildlınet1 diln alı:ş:mı a - ~T~.ız Fn81nda .iddialan bulu~du- tığı gibi layıkile çah~p hazırlana _ münasebetile ReisicUmhurutn%ulr 
"-ı~1fıl<1e sÖyl~ a&a ba:'brtı elmdtırtıımlıltır. oaP1o.ki te~ neşretmi§Ur: gu JÇJn., bu cm.~e·w~e, e.ncak bu hilcydiler §ÜPhe yok k.i, Avrupada Bulgar kmh arasında tebrik Ve t 

ta~ıtndenbert ~ flzeTJne Almaı:a teblifi Ec.nebl gıuıe~er tartıtından ortara :~e:lbr,~? ışbirlıgı yaparsa mo- '\'e dünyada bugiinkU fccaııt ve a - §ekkür telgraflan teati edilmi trf 
~ ton· tnfnrut 17!8M....sl atmJ41ar " Bc:rlin 8 (A.A.) -Alman cm:htı- atılan bir v.ı. esassuı §ayialar mi\... o a ı ır. llAJlileri.n hiç biri olmazdı. _..................................... .... • 
~~ahu ~ '*tfkleri man:y1.; bın ~ndanhğxuo tebliği: nnsebctlle .Romanya oYdusunun pek ~ Mevzu bu şekilde teşn'h edil~ilt- Uç dört ııydanberi Alman or _ JI••••~Eı••••-~ 
lıı~ bu rakama dahil ollıcakm. Mühim b.ub tn.7Yan tqe.kkiille - tabLl olduttı vcçhlle, Mlhver devlet - t :n sonra lsp.n~~nı~ bu barbe. şrıno- dulnn atnlette lı:.nlmı§ ve yalnız haı- UlUl harbi üzerine ocvrllen en lltıe t.titij Ptrtembe atma I.DOdnı. {De.. rimizin düu l..otıdıa ilzerlnc yap - Jer.l OTdubrile a.r.k:ı.d~ ve ha.kik1 diye bdaı:. nı~ lştirak .etme~ ol- va kuvvetleri İngiltere üzerinde büy:(lk cnsusltık filmi._ 
.,_,ısı ton txımı. "'a ba bkı.a mwı\aıııbcie bilmiııil taar.ruzlım bir nıesaJ birllti ~apmak arm&unda dutu da ttıYle ızah edilıyor: muhtelif faacyetlerde bulurunuş _ 
._;<lUt!~. Yaım. :u mn~ ......-nda birçc:ıık ata- çapta bomba bUhındU#Unn tam1h etmektedir. İspanya çok kanlı ve yıprabeı Mr larda. Bu hava faaliyetlerinin Ma- Tahtelbahirlere .br§1 donanma.. 
-.ıı ... ~ -..a._ ~ -= T~ ıdzi kaniaba prhindeld Bu gayenin takibi hosU3unda bil. dahill harhden hakikaton yorgun -~-• Göringin biuat idaresi altmda Ş'unal denizi alevler içinde ... ~ vu•wı ~ ~ eı n~ çılaııqıtır El'nd dö • al n. • ·~ Sahlll b}nlNuıı " ~t 6ztclw atııaa ~ cLmKıyolııı taıhenoa. ticaret müea • bassa Almanyadan bir çolt oeyler ~ . ı e . ~ ve tın w b- ceteyan eden son bir ay4Jt aafha - e:r1n a. -,-.... 
~~1lnda.n odece b!r.tao ton ~ W..tlmlia cloklarma Da mid ~· Teknilt teÇhizatm no blma.znr gı'lndır. Son d~ lilll~a ~ca fedakarlıklara rağmen Gfuıell1tleri sayesinde casw ta-,lr. Ölen ve ,.,.,.nanlpnD mfk,.. bet etmqıth mükemmeliyetinı temin iGlne devam fena~ıt ol~"t..!~sa?T vuıy~ İngılterenın hava kuvvetleri nlt e - dınlar ... Kalıranıa:n ızabltler-
~ ~ Jl:lııeftm.le ~ .........dwmda. ftlih d. MOrnesi pek tabillir. Bu lo1Iı tabak.. anca me:va gı<n, ZlTaı mahsul gibi dilcıınenıittir. İngiliz tıava kuvvet- Deniz muha.rebelerf.". tıı:_~baba Olan lıQ!JııorusÖz.ta llflı::ri pola. Ye wdJbJm Ukeıf bede.fle.r to- kultunu temin için Rumen orduını maddden ihreç ~tmek suretile leri mağiQb 'edilemeyince de İngil-
~ 2Sı ....__ --~ aa atıl oJanık iı ~dıww octilıırq _ Alman aanayii.ntn fiW )"8l'd.mı.mda. mehmaemken hıtabilmektedir. lereyi iatilA etmek hareketi bnhi.. Kruvazörlere b.l11 tayy:ıreler ... 
:"11 aıın '"'"' ~ tl8 Lalıdnı* 180 Ebn v• kil b' . n_ Bf.it.ilp bnnlan· '- r...... -~tır. Y&Dt 1111r tnamg dOri- tk. .- lsWada edecelttlr. egm 09U wm para u. mcvzuu olamazhı • 
"~ıuıtt &df\nrıM illa Idr $aa lııam- Ceç.eD __. ~ ~ Bu mesele Ue al!\kadar olan d.ltu yib. ltvruştan f:uJn ?l~n bir memle- Bu münasebetle Çörçil İngiliz ha- BU pAZ A W. 

0~. ~ nolı• Leedan Alma. haTa-- b(ltfln ~alar a.11l ve ~. ~ebn harbe gmnesırun ve abluk~ Ya lwvvctlerinin başardığı iti tabia- ~ 
l&hl ı..- F*" ... wdiır. Saat- aaıl b&- nm ~vermez ç~mberl altına tile tU.di:rie yadediyorsa da ekaeri MA TİNELERDEN ~- . er ve yaralananlar .w Berllıııa ili. Müclaba teclbirled çok yerlen;le h~~. yapmıttJ.r. Halk ~esl'run ne demek olduğum: zayıf VO aldabcı hükQmet adamla -

-..:_ "'lbio, bid etin.iea C. ei(J sfnde b ı 1 udaı• eıberi.a ı.- arasında bu-çok ölu ve varalı var - takdir etmek kolaydır. n:rwı yaptıkları gibi İngiliz mill e ... itibaren 
J~ ~y kad. eS~IMi tib.Detmi cl:ıfJıwthmcJu mecbur e.- ~~· Serline v.armadan ~vvel iki ln- Filvaki İspanya ideolojik bakım- tini bir tabm tdahür ve benl.ilt - s 

1
• M 

' •• <T hQh k. cledilmiıdz,. & ~. H. :fııh ~ ~.b~ ai1iz tayyare!ll hava ~~~a~aa •. ha - dan Berlinle ve Roma ile ayni saf- lerle ııvutmnmnlr.tndır. O, bilfıkis 
~lttietenyw ki~ aııiBet bir met iDeıLrziae ~ ~'Ör. A?- ta~~an ~aralındatı ,duşurulmuftiir. tadı~. ~heliltt:ank hak'lcındald iddi- Alma~l:ınn .so~ kuvvetlerini aar!et-
~ lehlilteı ~ ._ ı.omı.ı- ,.md.. müteaddid Dun Öuşman cem an 32 tayyBTe alarile Fransız Fas:ı hardotıda beslo- tiklermm iddıa olunanuy'acagwu 
'~e. ::::' :.;:: ı-...ıw:re- · .,.,&.., ~ ~ kaybetmiştir. 1 3 Alman tayyaresi diği eınelle:r de um~ surette an- eöylemekle ,!:>üyük bir ha~b. devlet 
~ ettiriyor diye, bqa ka,rnwkta demtr,oollm.a lADat etm1l 'ft l:ıil'- kayıptır. }aşılmıştır. 4ıpeınya lfte bu mevı1 adamı oldugunu göatettıUJbr. 
._;, ~üd etm 1 N dir ... 'bt- uğuronda ve btı emeller için hathe Bundan başka ÇıiTçil bu kııdaT 
~ ~ ~ ticM-di be· h~ en..,. ı...abıci midir) Pek· te ben-- Fakat timdiye kadar istilaya tc ~ girrnt-k istemt'ktedir. Fakat iddia büyük bir harbin nasıl bir seyir ve 
~~o ze==pd i. sk ~ ~ Bizim şebbüa edihnemesinin başlıca ae - e-dildiği gibi dahili haTbin onun ba- ,ckil alabileceğini. nasıl neticeler 
~ ~~ tala6l 6ıoo ~ ~ tı.rbe eleYaiR kabifb:o- b~i ad~ce çok üstün olan dlipnaıı ttna ·~tıi; yara ve muşibetlerdir kJ ~ no dereeelerde g~nit
~ ~ be, L.:.- :im:l bd- t1ııııe Terdiihab ~ cmlann bi - k.uvv_etlenne lcaiF muhıırebe tayyn- buna tmkMı Yennez görünmektedir. liyeı-ek nerelere kadar yayılabile -
" <loıt btzı. ~ b:ıi dm ~ Terdirdi~deo nlemnizin kazandıklan mütevali Fakat hu hu!Wlta henüz hfcbir htı ce.ğini hl; kiroacnin evvelden idrak 
llıııııt...~<l- da~ i: L- ]'im: da; pak daha ~ ..lkqlan. parlak. zafer olduğu ~phesizdir. Üç 1 ~ aö •lemek. zamanı gdmiş deib'l- 'Pe tapn~etmesine imkan olmndığrn.. 

Sinemasında 
Modern hnrbin Uk: süper 

tnmı olan 

• 
1 L 

~· ~ Ç&çil, pc*saiad ~a sro- büyük aün ad&!anıruz semuında dfT. Ç"'unkü Bey Srunıno Süner BCT· dan lngiiiz milletine müttehid, .kOT-
'-ft~ ~ ..... tal ııilı ~ ~ daha konforba hava üstunlüğümüzc anhib olduğu- lin~ Romoya bir karar almak için k..usıa Ve eğilmez kalmayı tavsiye e- Türkçe sözlü 
~ ~ olm. Ea ...a.ll ~ ._. ~ .i.d bomberdıman ~ - muzu bütün clhana isbat etmi§ler- değil, val;tile Avrupava gelen R~ diyor. F.ilvok.i Ingilterenin §İmdik.i Şaheserinde göreceksiniz. 

~~et ~: , B ~ ..._ Için ppiacak yoardımlar lıak- dir. Bugünler J 5 Ağustos, 15 Ey - ~ü:n:lrur ~oo!l,.v..,Jt'in mUşahieli Bnv hali gibi mı.ithiı bir tehlikeye düt - Baş rollerde: 

.DENiZ/NDE 
CA USLAR 

~ ~ ediU~ :_ Je 1 bada JttibM ediisı tedbirlcrl izah lGI ve 2 7 Eylul gÜnleridir. Bu muaz- Smnner Wells gibi, varlyt>tl tetb"k müıı olan bir mcmılekcti ve bir dev-
.. -.. ı.~bat :ın.a..n. -:~ ett~eıı ..aa ,.ıdravw ID mreüe zam bir hadise olmuştur. et!n('k, ve ondan fazla olarn1t, bazı leti k urtaracak yeg ane vnsıflıu btı.ı:)- CONRAD VEIDT • 
~..._~d~ WWha ..i_ d.ıNm etı ~~ Gerek avcı gerekse bombnrdı - ~,.Jan miinı\: eore eylt>mek ve bun- !ardır: VAlER(E HUBSON ~«<l !debet dab'h &a ~dım~. cek Malbre D&ZIJio h6tibı ~ede man tayyaresi itib.ırilc geçirdiğimiz Jııy hakkında bir karara vanlması BlRI...ESME.K. KORKMAMAK. ~ 
~ 'y~ ~ dddt .n;ttc anilkin mua kalabi1cccii hasıma harb aylanndan sonm ~di ş:iddet- için ~h·i inhbelımnı ve M!h~ ~ ~C.fLMEMF.K... ~==:-~=~~=~--==:: ~ ~ ~ L ..., ~ mecbmS lliıprta :J'&.-"'tmaaı hak- li rmıha,-ebelerin ha;lndığı Mayısta devktlerinin m'iltıhazalannı Fmn- Ingiltere uç dort aydanberi askeri 
~ ~ ci.IWm Bu 11:: ı bı.d.\1 bmm pırofesbıi ~ oldufumuzdan daha çok kuvvetli - lı:ova bitdimıdı: için g'tmiştir. Bo ve .cJ:ya.51 s:ı.hnla.rda yupabfidiklerln - Dnn Ak~am 
~~~en bit ~ B. ~ bize ı...mlamqtm. dir. seheble bu zabn sevahatini mütea.- den memnun ol:ı.bUtr: S E 
Sı\~<ltıl clah ~ Burim do.dımmıza ~ eaaret al- y • ı,. 1 lt•h ve o 81Y8laTda Ispanya tarofm- İngiltere fsıı.Ifi olunmamıştır ve Ls-"'bi; fiaJüıd a teb.- ::::,;; - tiDda yeya lılıer DM"Dlıekedcrde bu.. em ~yyare er d n bir knTilr verilmesi bek.lene- tnA olun.a.bilmek ihtımalJ bug1ln dün-
~. e '" bb:a wmı»d bi.edenl~~ ~ pllo1. ftZiyeıinm de saWm memi. Bu, bir. . ııcn çok daha azalmıştır. Ccbelütta-

l -!bı.~ I.Jv.erpoat Mat:ıcbeıııt:er :1-fideıhı toptam tedhit ~ -ootra gf~ blktirecek birÇok ha.f _ Blından ha ka lspanynnm mÜe3- nk. StlveyG, . ve Maltaya b1r §CY ol -
~~'<i tdıiricıı.t ),elki de da- cLd. tJcaredmb:t bolmak için ~ talar t.anıtr edllen t:ı.yyn.relerln ıay! m .ut"ett~ bir hareket yapabilmesi m:ı.mı.şt.ır. Çorçilln dediği gibi, so 
.t..i ~:~ ~·eeaar o&a.aııan~a. Fa- la:achlı ~ ~ ,. eliğer edilen tayynre a.dcdin<!cn tnzts oldU- ?n Mısır hnTelc8trnın inldşnf etm& ~an fırkası Mruı,.'ll.ll ccnub sahll -
~ ~den elMa -ilı:m ,.. tefehblizleri &Iri ~lfal:. olama - tunu söyle.ı:n.tş ve bu .suretJe bu müd.- sı 1:\.zımdır. Bu dn iki. lennde atıl beklerken İngiltere ana 
'~~ tokilııl. çıhcakl.y - dılı Wlerhııl w,.t edeceih- det mrflnda Imal edilen yeni tnna- Mısn'(h ltnlvM tıuırrunı ~ılmaz iemleket Jruvv~!~lnl ve ı::::: dt 

" ~~~:....:. lılıa.ddl " IstilA ae ol~u? relerin kazanç te,jkil ett.lğint DA.vc et- bir bı.iliz mu'kavemetine maruz ~ ordwıunu~ C'Vanl e e 
... "YlZ. " miştir. hldrlcça Ispanyadan en ufak bir m~ ve etme İn • 

hk- .. ssnlinin rOJISIDda l..cıa.cba a (A.A.)- Ç6IÇilin... Çörçi1 nutltuna fÖyle devam ebn4- han~~t ... ~. eıı.drr olmrun be~lenem~ Uçlü ~ ~u:yi ~ ~=~ •urrn d"'-• ~ ~ tir: Sayed Suven ltnnnlı tehlıkı-ye gt- daha . . An ıo1akson devl ara 
L e 'Ol hadiseler Gl ı ı lcırhıdeo bah.odea Bir aene veya buna yakın bir -- rerae o :zaman lapanvamn hı\Td:c- bAltim iki g et -

" ~4~ p. -" Ça.cil •ria-iaki ~ bulan - manda. Almanıarın yaptıklan muu - tinden kOT'lrulUT. Bu se-beble Isan- sında lt blrllğl eon derecesıne var-
~ ~~ wn __ ~ ~ .,. .....,aıı: aam terak:kiye ye~etlmiz1 h!ç b!r Vl'lvı lıarel.ete getirec~k veya onu ~. 
~ ~ea ,eluio Tanıı-atbihci bb. Ler ay b.- saman ltimse iddia etmemişt.l. Bu hn-bangi bir haTd:~tten mened"'Cek 'O'çltı itt.1fak1a. Japonya İngUtercye 

Sinemasında 
Btlyük blr seyirci kütlesı kar§l

c;mda .kemall muvntfnldyetlc 
gôsterilnıiş olan 

ŞiMAL KANUNU 
H1ss1, müessir ve heyecanlı Fran
m süper filmln.tn tahnunıınlan 

~ t.. ta. Pıbldıiı ~ maı bcınc:n t.er ha.fta ndedllen ili w mevzua. dair tıncak bir sene 80nra mO ne şu. ne de budur. Sadece meydan okuyacak yerde bUiikla İn-
~t ~&an ~ bir tehir ti1l De oldu) Tehlikenin aeçtiiiıııi ı belkt memnunfyet Verici srı'VC!Yl kanalının 'Ve Mısmn müs- gDtere on .gün sonra. Birma yolunu 80il derece alJrıf'aml§lardır. 
\fi~ ~n &nlaplam-. l.-ri.c~ ~ .....,_ dtitmiyelim. bulunulabWr. Fakat düşman memba- takbel vaziyetidir. açmak1a:, Nıponlan tehdid. odfyor. El-~----------·' 

MIGHELE MORGAN • 
Pierre Richard Willm 
CHARLES VANEL 

~llo il ~~~ '!"'::an baatbı- Bamırlla belaber Birincitqrlnde lan da esir eıtiti memleketleri işle - s -m r;; b6sıl Çörçilln nutkuna bnkıhrsa u -
~c hlt..h·l ........ ~ ~ ~b~ olur. Nehir maVnala- &erek hiasedilir dereede artmış bulu.. -Lbn uc.affl-,.. L..-m..t!Ç mu:nt vnzıyet İngiltere f<:in tamami... 
~ ~ll~n ı~- içiııı oa .eoe Jlt.. ~ dar deaizJeri ~reçdıileceği &ÜDı- nacattır. Oltt1kçe artnn bir nt.sbetle le Vfieşnıiş a.ddo~unnmıwıa da, esld-
.,._ <1. &~d ta go~ ?e aüleeek - ler Wrbiıi w\umclan nadir~n iJı:j .. üç elde ettıtımız yeni dünya .... sinden daha. kot.filcşmlş dcpll?mez. 
~ bı,.~ h an 80nre bu temponun aiiD deYam eel.«. Sa kadarki bugtm- olma&ydı uzun zatnan daha M E V LU D Zrunanm İngiltere menfaatine ~le -
i~ ·'"at oiae.e. ı.e aoik.Ardır. ler devam edeb.'lece.ği gibi ai.a de faa hallnde ıtalmakl ız icab ede- . cı® muhakkn.ktır. Onun lçln Mlhver ~~ l't~ ~ed.ı Hit1eria n bama yudım edebilir. ~dan, tec- oekti. ıim:ı Nemlizade merhum Hamdı elendi- devletlerinın ~lmdlkt v:ıziyett, böyle-
~~ "t t.i ha,.~ çok.. tey!. ıre- bizatı, hareket bbiliycti -.e talim ve ntn refikası merhume Nuriye hıını - ce ldame etmeleri bcklcnemez. Ou -
~4~1llı ~ "&aolibi de FTaANZ:Ian teıbi;,eai gittikçe a-rtan ordulanmız En. mtlkemmcı fırkalnrından .tek mın ruhuna itha:f edilmek üzere önil- lnr herhalde bir §ey yapmak mecbu
~ ~' lb.a.~erier\ea artık biç bir bütiin kıJ yalnı.z .ahffierde değı1 fa- seruru fimall Fransacia bulunduran müuleki CUma günü öğle namazın- r~etindedirier. Ayni scbcble • Brcn • ~'-' ~~ 0hn.dıims zaanet- bt eberiy,erlo okiuğu gibi ih~tta askerl kudretfn daiml .istila tehdidi- dan sonra saat 13 de Bultanahmed ner ,mülakatının blr yerden patlak 
~ı!~ k... ra ~jnda bile gönned"ıği da müteyakka bulunacaklardır. Or- ne karşı koymalda beraber ort.a şark camn şerifinde mevl\idü nebcvi kı - verecek ibir neUcesine inUznr etmek 

Q• • ~tı &.ın.ak mecbari,ıe - dalamnız müıltevh1erin b~ıuma ... vesair ınahallerdeki ordularımızı t.a~ ra.at. ettırilec~nden arzu buyuran 11\zımdır. Fakat bu yo.n1 patlak ne 
l~lfll r t{ıııno.ı.n. tılmak üzere Itaplanlar gibi hazu bu Tiye etmll bul~uroruz. Bir taraft.nn zevat.ın t~eri rica olunur. olursa olsun harbi hemen netJeelen-

~ ~t JaplJglmlZ ~OJ lumnalrdır. Oütmanın bir ırece için- da Fr&nsanın Vıchy kararlle müd& - Nem tzıule allesi diremiyece:ktlr. B. E. ErkUet 
~lı.r ~di h y " de deniz fiatöne veya denize -gülüt- faa.mızda açılan müthiş rabneyi. za... ---------------------------:-------------~ lnttiı· ~rlar, n.e de bt - el yanın milyon insanı fırlat .. mıınla dolduracak olan kuvveUen bü 
~,.~en~~ •:np~~~r~ mil - =~Mi gemi ~e mavna hazırladı- yük gemi katileleri impıı.ratorıu_~un 
~~~. ın~ ltı. ettıii a:mnklnmo ğı muhakkaktır. Şimdi mevcudu her bir kısmından na.kletmiilerdır. 

Btlrrl.yet mefhumunun en 
parlak mcş'aleal 

~' ~ .. ı. 1,700,000 kişiye ~an anavatan mu .İngiliz, Avusturnlyn, Yen~ Zcl~nda, 
~ 'ıı~ hafızlan ailihlannı ~llerinde bulun- Hind ve 'Mısır .k:ı~'nlan müstevlilerle 
tbil~ 011 'bii:riıt fenahk ı.... dunnalı '"' .&lngü}eıin,i bilenıe~ _ karşılaştığı zam~ alınacak net.ıce 

~d "e 0 nlann bize kar- elirler. Bütün 'bu lut faaliyeti mut - hakkında tahmınler yapmıyacaıım. 
i'etiaj .-na& azah. .. Iab lD.iJtere acialarma inhmar et - Yalnıs '" ka.da.r ki, bir mücidet ene-
~ &ittikçe mb-ecek. ~ bir ordunail l.I.Sine nasaran çok fyiyiz. 
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IJıramiyeleri hem bilgilk 
hem çeşitli 

ı 
ı 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 
84.568 

Teeelli48 
mtlkafab 

84.818 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

soo 
100 
lO 
2 

250 

YEXOM 

hem fazladır 
itram11e ta*an 

Lira 

60.000 
zo.ooo 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 
480.000 

12.000 

492.000 

Bu ~ :ıeııp.dlr. 60.000 bral& bir b~ dtramiyo vardır. 
Ayr,a. 20,000 lirabk Jdaoi bQytlk. lkıamiyo Yardır. f.ier talibjnjz 
blmJan eripmeae -- m6tt 1 Ilir olmaym. ÇiiDkü 2 taıınıe de J 0 ar 
hm lnıhk A~ bzaaalıdminix. Bu çıekilitte dört tane 5000 
liralık lb.ımi,-e, 80 taae bm llmh:k. 8() tane 500 ~ralık. iknmıiyeler 
'ftlldır. PIAm iy.ice tetkik edeiMDiz daha küçük ikram.iyelerdeld 
t&wıtllıtil ~ ~ 

lkı•ııııbc::lcor mikdan bam b6yük. bem Çflfid]idir. Hele orta ikra
...... tm.vetlidir. r.:dadn. Ba kvltalide P'İyaıııgonun biletleri 8 
Bidwilıepindeıı ib"b.ıaı abta çıbn}mıfbT. Bu piyangoda me..ud 
.. 00 hiD biletten 8.f616 tım.etıi yani 2 1, ı mutlaka ilaamyie kaza
ıı...,.rhıır. a. teı1lı* e.m bilet 2 lira, yarım bt1et ı liradır. u~ 
m~ ki tam bileder ~ tam•mmı yanın biletler yan
emı .... 

o.ı mm biledi ve oo yanm biletli kamelerle mutlah amortilerin 
tamammı veya yaıaıu ft belld de böyük lhamiyeyi kazanmak au
retile ta1ihinizi a.c:rübe imklnusa malikeiniz. 

Cömhuıiyet Piyangoqoda bir yenilik olmak iizere .. 8 aded 250 
ter liraLk taolli m6.kAfatı ihd.. ecliJmittir. 29 Birincitqrinde AY,. 
kanula çekilecek olan bu zengiu ?e fevkalade piyangonun bldali .. 
yetleriıı.i izah eden e ..bifdik br~ haplerden iateyini%. 

1940 senesinin 
Kadın, Mbk kol Te cep eaaUertnla 
Dı ınOOelleli gelmifttr. Baa.\ alm&

dan evvel çok zenain olan 
~erim.lzi ıı6rlmfls. 

İ1i .u kullanmak ~ 
• DU&n dtkhttne 

8&&11-.-.ı: Z. laatr-~ ONMiba" b&a 1 bıct b& 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramazan gece seferlerine malıaua tarife 10/10/940 

Pertembe alqammdan Itibaren tathGk olunacaktır. Ta· 
rifeler vapur ve iskeieiere talik olunmuttur. 

Beyoğlu Vak1flat DirektöriUğU ilAnlar• 
IJilJhammen kıymeti 

ı.ıra. 

ısoo ~ !bhnc1 Baeıba.san maballesinin KttlK
m aokatınde eaki (23) yeDJ. (51-51) ,.. nı.unara.taj (37) 
eaflh a.bpb yedi oda1ı hane. 

'1'08 P'1nıd.ık3l Y~ Qelebt mabaJleshal:n Kara.b:l f*ınuı 
eotafmda Mki (15-17) yeni (17-17/l) sayılı (Wl) met
re ..e (20) ~ mesah94Jnda ara. 

100 Bc«"""tlnde Yenlkö.Jde Gtbııelce Alıpafa mabaJlesinin 
eski Arpacı 7fJDi Tüb eokalmda eııti (10) yeni (6-8) 

eayılı baDeni:n lle ıu..sı. 

Yabnda ,..ıı ~ mtH.ktyetıertnin pefin para. ile satıflan 
05) rtm mMdetle aoa aıttımıaJ& ~. 1haıesı 16/ 10/ 940 Çar
tamba rtıntı ~~ıat on beıPedJr. İ.ltelriHerin ~ JılahHUA.t blemine 
aOracaMian. <nıM» 

~{.t Yeni Kolej N~ 
fLK - ORTA - UsE T••eiauJe !ınaeh&r 86 

llidüri - 1:*1 ltıili Tenkki Dlnkiiri. ll. All Bqme& lllrca 
B~: YAB&JK1I DİLLEK ~ elvıımm~t ~ 
taJebesintn abhat ve uwt.a u. alAfreetar olmakbr. 

~:filM 

Istanbul Levıwm AmirliGindan Verilan 
Harici Aakert kıtaatı Ilinlari 

'PtedM1 mnadJD bpalı sarfla ebWmeleri bizalarmda yazılı giin, 
._ n mah&Jleniet1 ...art l&tm alma ko~ yapılacaktır. 
Tal.lblerin. kanun1 VM'hnhd"' \eklif mektubl&nnı ibıal8 eaatleıi.Dden bir 
...ı enel aid oldolu bJiMo'vDa Ter'l:MJ.erl 

CinC BUIHmenin ~ Mittan Tutan Teminatı 1ııaıe ctınti ve saati 

1aca1ı 7• ~ ~ ~ Baş, diş, nezle, crip, romatiz 
suıaw. IOtcSe m,ooo 33,750 1121 w ı o !MO 10 N 1.. K ki k b ... 1 .a~ Aıpa..,. •.ooo s2,111 a.ı'l evra Jl, ır ı ı ve otun agrı annızı derhal ke~· 
YlllatJ BöU. 485,000 34,850 .eti}) 18110/ • ll 1 L-..J ~ n.. L~ -----L~ T-LI!&I...--!-..1 n....... ) SO 000 f.BOO MO) Sl/10/940 15 c:aumua •-• .., _,.. __ _.. ----..• ulcmıms. 
Çekil .... tııııltmJ Bl s ı 'r., ıs: 000 12.000 100) u.. 7erd• palla bta1an ...... ilte,ia& 

(1221 - 8127) ... 
1000 9lft. w _.40Ctaı_ WlO/MO OUmarteei 1rb1i 11.M 10,80 da Qanak

lıalede uter1 atın alma lllımis7onanda pue""'t'• ldm aıınaeaktır. 
~1 temtııMt 1330 .ıtraa. Taliblerin mep-or 111ı ft eu.*&e k'amiQOna 
plıNıled. (Jal - .. 

•• •.ooo tDo 1111r eu 11 1,,. .atııı a.ınw:auır. tııaı.ı 14/10/MO Pa-
..nesı. ıtml ·aat 16 • QuM-ktaJede ukert eaua alma mm.ı..,onanda 
~w. Tahm.in .,..... 14,000 llıa ilk temJDau 6460 ıtnıdır. Tal!ble-
rm belli ..u.. Jrıcım..,... plmelert. (1.2216 • 8811) 

•• 
Biber· ........ tebpttll eıiBen fiatı 46 lira ... 400:100 adecl -.no bey. 

be.t paa.rl*l& atm ah xtrtır. bıaıe.ı. 14/10/MO Paarteld gtml aaat 
11 dıl Antaredia M. lıl. 'Y • .um alma~ ,.apııacatw. Jtat'1 
t.ptneq J'JIOI ı:tr.dır, - HIM Te p.rtnamect ~ (16riU61'. 'l'a,Ub.. 

1enıı ~ 'fKlU. n 'QOD& ıeınwı~..ı. uın- M88) 

** teOO metre ı... reDII bpltluk kumat pazartaıa atm ahnaeattır. 
'l'abmtn bedılti ıe;ıeo ın. uı1 teminatı D13 liradır. Paaıtıtı 1211011~ 
OQmariesi. IAD6 &aat 18 dıa Ankarada M. M. V. Ban. Batınabna Komle • 
~~tm . ..., w p..rtnameaı. KODllqoDda ~. Talib
ım:m lıı::ananl wGa. ,.. ._..Uarile belli A&tte 1ıoın.iQ0Da cetmelm 

U181) (M40. 

Devlet demiryollar• ve limanlari 
Işletmesi umum idaresi ilAnlari 

M'u'wmmen bedeli ,_ (7trm.1 dört bin bet 7tD> Ura olan e111 bir ta
lim muhtelif teHk Wl1I1MO Pe..z:ı.ı"tai günü eaat ıs te kapalı art 11SU

ıa De Aıık.&radt. İ4are • tr ında satın almacakt&r. 

Bu ile c!JmK ~ 1837,50 <bin eeJdz ,-6& otus yedi Ura enı lm
nll> lJr.alık ~t ~ ne kanunun tayin eWti ~an ft tetllf
ı.mt .,m dil aa K • bdar Koin.ia)'on ReWlline "Hnneleri lAmndır. 
~ paru;zs cıılllnıık Ankara'da ı.raızeme d.alı-esindeo, Ba.ydar-

P8fa'W. T s ,.. '" ~ tenttınden daiıtııacuw. (9608) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnlari 
ı - Ta.hınin edilen bedlıl1 cA..880• lira ola.n dOO.OOO• kilo kuru tasul

J"&DDn 25/I. 'hlrtn/940 tMfbtne rastııya.n Cuma eünü -.at 16 da kapalı 
sa.r1!a ebtlt.melli 1ÇllllıDIIIdlr. .. 

S - İIJt t.emi'DAU cteM. !lı. ol-ç ~ ~ ~n 
cıfh brut bedel mntJ+Il!Nle alınabillr. 

1 - İatekWerin ı490 AFüı t:a.nunda )'8Sllı Te&ib.la.nnı muhteTi ıamım 
tııdcwtkleri ~ teklif ctt.ublarını en geç belli~ ve saatten bir aa.aı 

1 
enettne bdar Ea.mnp1 .. tla buluna.n ~ t:Jıt.bnlıtma makbus 
mqH.hllinde ~ert. cN31b 

Galatasaray Lisesi Sabnalma Komisyonu 
Reisliğinden : 

CiDBl Beller ldlıe lıılitdarı İik T. Ek:s.iltmenin Jai)ıla.eall 
Ta.hıni:ıl 1'1.. Kilo Lira sü.o. ve saa.tı 

Kr. 

~u.,.. 'lt 8000 ) 
K. 1ilöm çeıldıdılıUiz • 1300) 
Cem iÇi .... 600 ) 
Kut iizOmt • 250 ) 

J'mdJk ıçı. tl 500 ) 
Çam tıaQII 

,. 250 ) 
Badem içi 110 50) 

~ 130 1000 ) • • 15,15 

o.ı~ Jiısesfnln ~ olan yu.ka.nd& ,.Uı YiYeoetlerin Llseler 
mlJhaMıbMi ..,. .. ıvta. _...,.n kom.i.s)"'oda aç* ek:B1ltmesi yapılacaktır. 
:i:Aekmer hı.JanDd& ~ ıün ve saatte lMO yılı Tica.r&t oduı ve -
.ttaısı ve ilk **"'ına.t me+• zlertle birlikte kaıniQonda. bulwrmalan. 
~ p M 1ıııı*Q dwtn Qa1ata.1arQ lift*e ~atıpn (i()tıl) 

Bapekilet Devlet Meteoroloji Işleri 
Umum Müdürlüğünden: 
1 - OI'U metieb ır ıbn ile lise ~n teDdt ~ 

arumda ,apılaolık llliiB&bata ile memur aıınaeaxtır. 
1 - 'l'all.b ~ JUall oldutb.r1 m.etteb Te ~ taribi, itl 

aded ...... bt -.ıı fototra~annı ktkiAiar1le birllk1e Anb.ra 
posta PtaA 401 lldre811ıe Umum. Jıırtidiirltllibnöze ıöndermeleri. 

1- IIÖ38bern eetıı ,.. ...w &JI'lea tendileriDe 1U1 ne blldir1Jeceli 
cihıeGI a.aMa1arma ...ır; adıelleriDi ,-maJıen lösma11 UAn olunur. 

' (8670) 

Dett..tef • r dil ttuiJI 
' • iıtM 

,. . ,.. ... Ilir tnut .. . .,~ ........ _. .... 
~ ............ -

Lezzetl hoş oteit( 

OUINA LAROCR@ . .... ... .. .., -...... 
~--- ...... 
~ 

kuv vet.f.ilik) 
.. tthaal&l~ 

~m•~ 
" •eta.t lwarJerlnde dil, 
Ookt04"t.r terafıftdd 

lldrwnmel btr twnet 
1&.1•• ... ,. M WUIJIIi 

..... ~ıtec~ır. 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 
# t 
ı,..... 261.27 lira 71 kurUf keşif bedeDi Mp,nlııtıa ~ btnıe'PVD ~ 

p.atl kapalı zarf usulile eksllt.meye tonolmUftıı;r. , 
1.- Eksiitme 16/ 10/ 940 Çarşa.mba.&ünti laM 16 de vante ıraıı-

dürliltü odasma yapılacaktır. 
s.- Proje evrakı Na!ıa Müdürlüktınde 8(iırüleblltr. 
~ Muvaltkat temina.t dP59.57• liradır. ~~ 

6.- İstekillerin 940 nuı.lt yılına aid Ticnret <>dul TeSiD.a:mı ve ~ • 
den en ·az seldz &ün evvel Na!ıa. Miidürlü}ilnden alacakları ıennl fll' 
yet TeSi.kasım teklif mektubunun içine koymalan ıa.zımdır. 

6.- İstekinerin 2490 sayılı kanuna göre hazlrhyacaklardır. ~ 
Te~ mektublarmı 16/ 10/ 940 Çal1amba günü saat 14 de tad!ıt l' 

Müdürlütüne :makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saatJere ):a.da1' 
lecek tekilde posta ile göndermeleri IA.zmı.dır. ..A 

Postada vA.t.l olacak gecikmeler kabul edilm.es. ~ 

KE.NDiN BiRiKTi~ııı 
--------- 1940 IKRAMJySI.J": 

T. Iş. BANKASI iT~T~i] l 
1940 KU çUk • • ıoo • - ~ ' u. 10. _,, 

SOFYA ve BOKREŞTEN 
BAŞİD UZA MAT&081J 
ll&l.iM ptşldN ~ 

Bu. ü.pm Beyuıdda. Marmara 
Bl.nemMJnda 

Cart Hesaplar ııo • • • -
KeııM.._= ı euat. 1 

Hareiıet .._ iç motörlii cDeabche l..üftlaaMa» tay,.relari, Ah ap 
•• ...,..,...... uva ... tlan ile IDUIII•:uman irtibab _. eta ' .... ~ 

.... ttlrtü baı..t •• bilelı. tçiD 

HANS WALTER FEUSTEL 

cYM:aıldı Vapnl:ııjr Xontrolöri, 

BeyoRlu Halk Slnenıuı 
ı-Otaıaı.u .......... ıuın.p. ..... 

IKRAMIYE PLANI ~. w.ı ..... 


